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آمریکا ممکن
است شرایط
مذاکره با ایران
را حذف کند
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله
ای از احتمال مذاکره بدون پیش شرط آمریکا با
ایران سخن گفته است.
این مقاله با عنوان "ایاالت متحده ممکن است شرط
کلیدی برای مذاره با ایران را لغو کند" به قلم دیوید
سنگر در شماره روز سه شنبه 14 ،آوریل ،نیویورک
تایمز چاپ شده و در آن آمده است که دولت باراک
اوباما و متحدان اروپایی آن پیشنهادهایی را در دست
بررس��ی دارند که ش��امل خودداری از پافش��اری بر
تعطیل تسهیالت اتمی ایران در مراحل اولیه مذاکرات
اس��ت و تحولی اساسی در استراتژی این کشورها در
مورد برنامه اتمی ایران محسوب می شود.
این روزنامه به نقل از منابع دولت آمریکا می نویسد که
این پیشنهادها در یک جلسه سری متحدان اروپایی
مورد بررس��ی قرار گرفت و می افزاید که بر اس��اس
این پیشنهاد ،قرار اس��ت از ایران خواسته شود تا به
تدریج فعالیت های اتمی خود را در معرض بازرسی
بگذارد و در عین حال مجاز باش��د تا برای مدتی در
خالل مذاکرات ،غنی سازی اورانیوم را دنبال کند که
به معنی تغییری اساسی در رویکرد دولت جورج بوش
نسبت به ایران است که از این کشور می خواست تا به
عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات ،فعالیت اتمی خود را
دست کم به طور موقت متوقف سازد.

قطعنامه مجلس عوام کانادا:

ایران بهائیان زندانی را آزاد کند!

اوباما:

خدا

حافظ،
حقوق
بشر

مجلس عوام کانادا «س�رکوب» بهائیان را محکوم کرد و خواس�تار آزادی
رهب�ران زندانی این جامعه در ایران ش�د .این مجلس در قطعنامهای که دهم
فروردین ماه صادر کرده ،اتهامات مطرح شده علیه هفت رهبر بهائی در ایران را
«بدون نشانه» خوانده است8 >> .
-------------------------------------------------------------------------

پیوندچرابااینوقاحت«دروغ»میگوید؟!

>> 5

پایاننوروز...
-------------

آمریکا حاضر به پذیرش یک مصاحلهی چشمگیر
در مورد کشمکشهای امتی با ایران است!

دکترگلمحمدی

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

>>28

"شیخ را آسوده
بگذاریم؛ او >>26
مختار به هر نوع
فعالیتی است!"

>>ص11:

دکترانصاری
---نعوظ و...

>> 11

>> ایران :اننخابات...

Go Habs go!...
بزرگداشت:
دکترسید
ضیاءالدین
شـادمان

کانادا«:القاعده
توطئهای علیه ما در
درست تهیه دارد»

رای به موسوی
یعنی دور شدن
از راه دوزخ!

>> کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور
اوباما و...
حسین باقرزاده
>> 5:

من یک کارمند...

سیروس

یحیـیآبادی

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>> 4 :

مدیریتمالی...

حسین انصاری

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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Contre la crise, contre le capitalisme,
!manifestons le 1er mai 2009

>> تظاهرات
اول ماه می 2009
علیهبحران،
علیه سرمایه داری

à 17h30 – Départ à 18h30
au Square Cabot:
)coin Atwater & Ste-Catherine (Métro Atwater

___________________________

جتمع ساعت  5( 17/30و نیم بعدازظهر)
حرکت ساعت  6( 18/30و نیم بعدازظهر)
در پــارک Cabut
نبش خیابان سنت کاترین و اتواتر
مرتو :اتواتر
_______________________________

گرامیداشت اول ماه می

روز جهانی کارگر

 مونتریال همواره و بویژه در دو دهه اخیر به مناسبت روز جهانی کارگر،
تظاهرات ،جشن و آکسیون هایی را شاهد بوده است.
امسال نیز همانند سال پیش ،به دعوت شماری از احزاب ،سازمان ها و نهادها،
تظاهراتی در روز اول ماه مه در مونتریال برگزار خواهد شد.
برگردان فرانسوی فارسی متن فراخوان از دوستی فرزانه است که دست شان
را به گرمی می فشاریم.
امید که در این همایش کارگری شاهد حضور انسان هایی باشیم که فعالین ضد
سرمایه و مدافع حقوق کارگرانند.
همچنین روز دوم ماه مه ،با مرور وقایع روز کارگر امس��ال و با آرزوی دنیایی
بهتر برای کارگران ،زحمتکشان و تمامی ستمدیدگان مراسم جشنی را تدارک
دیده ایم.
جزئیات برنامه را در همین صفحه شاهد هستید.
س�پاس ویژه داری�م از بنیاد نیما که برای برگزاری این مراس�م محل
کتابخانه را در اختیار ما گذاشتند.

کمیته برگزارکننده جشن اول ماه مه

ن روز جهانی کارگر

جش

شنبه دوم ماه مه
ساعت  7بعدازظهر

یادماندنی و پرشور
شبی ب رد ،ساندویچ ،ساالد
یس
غذا راه با موسیقی زنده
هم
__________
ورودی:

 10دالر  /همت عالی

به علیت م

در محل

انه نیما تهیه کنید.

را از قبل از کتابخ
ود

حدودیت ،بلیت خ

کتابخـــانه نیما

IE #3

5206 DECAR

52

Tel.: 514-485-36
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زمان سختی است .جهان در کلیت
آن حبران اقتصادی ،زیست حمیطی و
اجتماعی را از سر می گذراند .حبرانی
که اثرات وحشتناکی روی زندگی
میلیاردها انسان دارد:
از دست دادن کار در سطح وسیع،
پاینی آمدن درآمدها ،ورشکستگی پی
در پی ،سوءتغذیه ،فقریتر شدن ،جنگ
و ناامیدی.
چگونه به اینجا رسیده امی؟
چطور جامعه ای که ثروت فراوانی
تولید می کند می تواند در حبرانی به
این وسعت غوطه زند؟ دلیلی بسیار
ساده دارد .این جامعه در عطش
بیمارگونه سودبری بسر می برد .این
عطش قواننی مربوط به تولید ،مصرف
قرض و سوداگری را دیکته می کند.
سیاستمداران می خواهند به ما حقنه
کنند که حبران کنونی مرحله بدی
است که خواهد گذشت و نیاید سیستم
سرمایه داری را زیر سوال برد!
آنها راه حل را در باالبردن تولید،
پاینی آوردن دستمزدها و کمک ها و
یارانه ها برای دوستان شان می بینند.
اربابان صنایع آلوده کننده (حمیط
زیست) و صاحبان مکار بانک ها،
مسوولنی (اصلی) حبران کنونی
هستند ،که ما را جمبور می کنند
عوارض آن را پرداخت کنیم:
باال بردن قیمت برق ،ایاب و
زهاب همگانی ،قطع برنامه های
اجتماعی ،خصوصی کردن
بهداشت و درمان و غریه.
ما دیگر به این مزخرفات اعتنایی
منی کنیم!
ما هیچ دلیل ندارمی که امید
داشته باشیم که منایندگان جمالس
یا کله گنده های مایل جهانی ما
را از مغاکی که بیش از پیش در
آن فرو می رومی ،جنات بدهند.
به این دلیل ساده که این مساله
آنهاست و انتخاب اوباما به
ریاست مجهوری آمریکا چیزی
را عوض منی کند.
همچننی ما منی توانیم به
رفرم های کوچک چپ گرایانه
دل خوش کنیم که چیزی جز
خاک پاشیدن به چشمان

نیست .مساله حبران نیست ،مساله
سرمایه داری و تسلط امرپیالیسم بر
جهان است!
سرمایه داری دنیایی است که در آن
اکثریت مردم زجر می کشند و جنگ
راهکاری است مثل راهکارهای دیگر
جهت افزایش سود ،و یا انهدام کره
زمنی یک «مصیبت الزم» است برای
پیشرفت های مشخص.
مادامی که ما در سیستمی زندگی
Les politicien-ne-s et les hommes d'affaires veuسودبری
می کنیم که بر پایه افزایش
lent nous faire avaler que la crise actuelle n’est
qu’un mauvais moment à passer. À les entendre,
پایه گذاری شده شده و نه بر اساس
il ne faudrait pas remettre le système capitaliste
حمیط
نیاز انسانی و احرتام و حفظ
en cause! Pour eux, la solution se trouve dans la
زیست؛
réduction des salaires et les grasses subventions
aux petits copains, aux propriétaires d'industries
مادامی که در جامعه ای زندگی
polluantes et aux banquiers véreux. Ils sont
می کنیم که به اقلیت کوچکی اجازه
responsables de la crise mais ils nous la font
payer: augmentation des tarifs d’électricité et de
می دهد که متامی ثروت جهانی را
transports, coupe dans les programmes sociaux,
به بهای نابودکردن شرایط زندگی
privatisation des services de santé, etc. On ne
باشد،
اکثریت ،در دست خود داشته
peut compter sur eux pour nous sortir du gouffre
!parce dans le fond, cette crise fait leur affaire
هیچ راه حلی ممکن نیست.
این
از
بهرت
زندگی می تواند و باید
Le problème, ce n'est pas la crise, c'est le capi!talisme et la domination impérialiste du monde
باشد .ما باید در سرتاسر جهان متحد و
Avec le capitalisme, une infime minorité concenمتشکل شده ،تالش کنیم تا این سامانه
tre toute la richesse au détriment des conditions
را که عمر آن به سر رسیده ،واژگون
de vie de la vaste majorité de la population, la
guerre est un moyen comme un autre de faire de
کنیم.
« l'argent et la destruction de la planète est un
اول ماه می (در سراسر جهان)
mal nécessaire ». L’élection d'Obama à la tête des
États-Unis et les illusoires réformes soi-disant
کارگران ،بیکاران ،و حتت ستم نگه
progressistes n’y changeront rien.
داشته شده گان علیه بدخبتی ،فقر و
بی عدالتی تظاهرات می کنند.
La vie peut et doit être meilleure. Nous devons
nous organiser et lutter ensemble pour renverser
در این روز یاد اعتصاب کنندگان
ce système qui a fait son temps! Partout à travers
شود.
سال  1886گرامی داشته می
le monde, le 1er mai, les travailleurs, les travailleuses, les sans-emploi et les opprimé-e-s manifesاعتصاب کنندگان شیکاگو که خواستار
tent contre la misère, la pauvreté et les injustices.
تقلیل ساعت کار بودنند ،شدیدیا
Cette journée commémore la grève de Chicago
سرکوب شدند ،تعدادی جان باختند.
en 1886 où des grévistes qui revendiquaient la réduction des heures de travail ont étés sévèrement
اول ماه می همچننی فرصتی است که
réprimé-e-s. En 2008, plus de 800 personnes ont
دور هم مجع شده ،بگوییم که از این
pris la rue lors de la première manifestation autonome et anticapitaliste organisée à Montréal pour
دنیای مزخرف خسته شده امی!
le Premier Mai. À mi-parcours, la police a mis un
برای اولنی بار در مونرتیال ،در سال
terme la manifestation, mais nous ne lui donضد
 2008تظاهراتی مستقل و متحد و
nerons pas satisfaction en restant sagement à la
! maison cette année. Notre colère est trop grande
سرمایه داری به مناسبت روز جهانی
کارگران سازماندهی شد .مجعیتی
>> Une invitation des groupes suivants:
La Pointe Libertaire, Le Parti communiste révoبیش از  800نفر به خیابان آمدند تا
lutionnaire, L’Union communiste libertaire - Mtl,
خشم خود را فریاد بزنند.
RASH (Red and Anarchists Skinheads) – Mtl,
این تظاهرات سرکوب پلیس را
Antifa – Mtl, le collectif Anarkhia, le Comité des
sans-emploi Mtl-Centre, La Coalition contre la
متحمل شد .اما ما –با عاقالنه در خانه
répression et les abus policiers, le Comité antiماندن -آنها را خوشحال خنواهیم کرد،
capitaliste de l’UQAM, Apatrides Anonymes,
Ligue internationale des luttes des peuples (Pinay,
خشم ما بسیار عظیم است.
Centre d'appui aux Philippines, Centre des tra_______________
vailleurs et travailleuses immigrants).
L'heure est grave! Le monde entier traverse une
crise économique, environnementale et sociale
sans précédent. La situation est désastreuse
pour des milliards d'êtres humains: pertes massives d'emplois, baisses des salaires, faillites à
la chaîne, sous-alimentation, appauvrissement,
guerres et désespoir. Comment cela est-il possible dans des sociétés qui produisent autant
de richesse? La raison est simple : Le profit, le
besoin maladif du profit… Cette folie qui dicte
les lois de la production, de la surconsommation,
!de l'endettement et de la spéculation

به دعوت گروه های زیر>>>>

Pour information: 1ermai2008@gmail.com.
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ایران وآمریکا...
ایران بستهی
پیشنهادی جدیدی به
غرب ارائه میدهد
محم��ود احمدین��ژاد میگوید
دول��ت وی بس��تهی پیش��نهادی
جدیدی برای حل و فصل مناقش��ه
اتم��ی طراحی کرده و ب��ه زودی به
کشورهای غربی ارائه خواهد کرد .وی
در عینحال تاکی��د کرد ایران هیچ
محدودیت��ی را در برنامههای اتمی
خود نخواهد پذیرفت.
روز چهارشنبه ( ۲۶فروردین) محمود
احمدینژاد که در ادامهی سفرهای
اس��تانی خود میان جمعی از مردم
کرمان سخنرانی میکرد از آمادگی
ای��ران ب��رای ارائهی پیش��نهادهای
جدید ب��ه جامع��هی بینالملل در
زمین��هی برنامههای اتمی س��خن
گفت .احمدینژاد با اشاره به بستهی
پیش��نهادی غرب در س��ال گذشته

را ب��ه

اظهار داشت« :شرایط سیاسی امروزه
تغییر ک��رده و در طول یک س��ال
تحوالت جدیدی در دنیا اتفاق افتاده
است».
رییسجمه��ور ای��ران گف��ت:
«پیش��رفتهای فن��ی و همچنین
مقاومت ای��ران باعث نرمش و کوتاه
آم��دن آمریکاییها ش��ده اس��ت».
همزمان رییسجمهور ایران با توجه
به تغییر برخورد سیاسی دولت آمریکا
از زمان به روی کار آمدن باراک اوباما
افزود« :پیشرفتهای فنی و همچنین
مقاومت ای��ران باعث نرمش و کوتاه
آمدن آمریکاییها شده است».
بهگزارشخبرگزاریمهر،احمدینژاد
در عین حال اعالم ک��رد« :ایران به
هیچ قدرت غربی اجازه نخواهد داد تا
محدودیتی را بر سر توسعهی فناوری
انرژی اتمیاش از جمله غنیس��ازی
اورانی��وم قائل ش��ود ».وی در ادامه
تصریح کرد ،بستهی جدید به زودی
آم��اده خواهد
شد و ایران آن

کشورهای  ۵+۱میدهد.

چرخش نرم سیاستهای
آمریکا در قبال ایران

باراک اوباما از ابتدای دوران ریاس��ت
جمهوری خود در اواخر ماه ژانویه سال
جاری برای از سرگیری گفتوگوهای
مس��تقیم با ایران تمایل نشان داده
اس��ت .عالوه بر این پنج کشور عضو
دائم ش��ورای امنیت سازمان ملل و
آلمان در آخرین نشست خود اعالم
کردند،آمادهاند مذاکرات اتمی با ایران
را از سر بگیرند.
در بیانی��هی نمایندگان این ش��ش
کش��ور که در لندن صادر شد ،آمده
است« :اعضای گروه از رویکرد جدید
ایاالت متحده در مورد ایران و تصمیم
دولت آمریکا مبنی بر مشارکت کامل
در فعالیتهای گروه  ۵+۱و شرکت در
تمام نشستهای آینده با نمایندگان
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آمریکا حاضر به پذیرش یک مصاحلهی چشمگیر
در مورد کشمکشهای امتی با ایران است.

جمهوری اسالمی ایران به گرمی
استقبالمیکنند».
در گفتگوی تلفنی سعید جلیلی
و خاویر س��والنا تاریخ دقیقی برای
ش��روع مذاکرات هستهای مشخص
نشد خاویر سوالنا ،مسئول سیاست
خارج��ی اتحادیه اروپا و سرپرس��ت
مذاک��رات گروه  ۵+۱ب��ا ایران نیز با
س��عید جلیلی ،دبیر ش��ورای عالی
امنیت ملی گفتگویی تلفنی داشت.
در این گفتوگو ایران از پیش��نهاد
آغاز مذاکرات استقبال کرد ،اما هنوز
تاریخی برای آغاز آن مشخص نشده
است.
هرچند محمود احمدینژاد دربارهی
جزییات بستهی جدید پیشنهادی
ای��ران توضیحی نداد ،اما با این حال
ب��ه باور ناظران احتم��ال میرود که
این بس��ته عالوه بر برنامههای اتمی

ایران است.
بر پایهی گزارش "نیویورک تایمز" به
احتمالفراوانآمریکاحاضربهپذیرش
یک مصالحهی چش��مگیر در مورد
کش��مکشهای اتمی با ایران است.
به این ترتیب ای��ران میتواند از این
پس به غنیسازی اورانیوم ادامه دهد
مشروط بر اینکه دولت تهران بر سر
میز مذاکره با دولتهای غربی بنشیند
و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اجازهی بازرسیهای گسترده
از تأسیس��ات اتمیاش را بدهد .این
نشریهی آمریکایی همچنین از زبان
ی��ک دیپلمات که نخواس��ته نامش
فاش شود ،نوش��ته بود که هدف از
این چرخشهای دیپلماتیک راضی
کردن تهران برای مذاکره است.

ای��ران ،موضوع��ات دیگ��ری را نیز
همچون بحران خاورمیانه و محکوم
کردن سیاس��ت اس��رائیل در قبال
فلسطینیها در بر بگیرد .از همین رو
ایجاد شکاف در کشمکشهای اتمی
همچنان مورد تردید است .پیش از
این ایران در س��الهای گذشته نیز
چنین پیش��نهاداتی را ارائه داده بود
ک��ه با بازتاب چندان��ی در جامعهی
بینالمللی همراه نشد.
گ��روه  ۵+۱ت��ا کن��ون ب��دون
هیچموفقیت��ی تالش کرده اس��ت،
ای��ران را با مجموع��های از تحریمها
و تش��ویقهای اقتصادی به متوقف
کردن غنیس��ازی اورانیوم برانگیزد.
این گروه در ماه مارس اعالم کرد که
آمادهی گفتوگوی مستقیم با دولت

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani

اطالعیه
تظاهرات علیه شصتمین
سالگرد پیمان نظامی
آتالنتیک شمالی ناتو NATO

Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

روز شنبه  4آوریل  ،2009به مناسبت گردهمایی سران
«ناتو» در استراس��بورگ (فرانسه) و شصتمین سالگرد
تشکیل این پیمان ،از سوی سازمان ائتالفی ضد جنگ
کبک و با هماهنگی با کلیه س��ازمان های جهانی علیه
جنگ و خونریزی ،تظاهرات متشکلی ترتیب داده شد.
ای��ن تظاهرات از س��اعت  1:30بعد از ظهر با ش��رکت
اعضای ائتالف و دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از میدان
دومینیون (مرکزش��هر) شروع و پس از گذشت از مسیر
خیابان سنت کاترین در محوطه جلوی ساختمان «گی
فاورو» جمع گردیده ،پایان یافت.
هدف اصلی برگزاری این تظاهرات اعالن مخالفت با ادامه
دخالت نظامی کانادا در افغانستان و گسترش بیشتر این
جنگ بود؛ که متاس��فانه با انتخ��اب پرزیدنت اوباما این
دخالت شدت و افزایش یافته است.
شایان ذکر اس��ت با آنکه هوا بارانی و مناسب نبود ولی
مانعی برای شرکت متظاهرین ایجاد نکرد و حتی صفوف
مخالفین جنگ را متش��کل تر و مصمم تر س��اخت تا
خواسته مردم کانادا را ،که همانا خروج هرچه سریعتر از
افغانستان و پایان بخشیدن به این جنگ خانمان برانداز
است ،به گوش دولتمردان و جهانیان برسانند.

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

$500
<< Gift Certifica
te

Redeemable w
ith the purchase
or sale
of an immovab
le with Nasrin
Eynollahi

ش ملک،
د و یا فرو
باخری

مشاور امالک:

>>

عضو گروه ایرانیان ضد جنگ عضو
حامد حائری

ت دارید:
دریاف

مسکونی و جتاری

_______________
Nasrin Eynollahi

خرید و فروش
امالک و مستغالت

½½

WWW.ECHECALAGUERRE.ORG

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7
Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com
www.adresz.com

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

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

تهیه وام مسکن

مسعود نصر

Cell.: (514) 571-6592
حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

TEAU

وکیل دعاوی

of PLA
in the heart ; Asking:725 000$
000$
Revenu:60

 Rنگاهیدیگروتازهبه
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

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

امیرکفشداران

5 PLEX

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

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

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

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

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
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

»»

3

توضیح :به دلیل هماهنگی ،شماره گذاری دوهفته نامه پیوند مونتریال،
با پیوند و نکوور (که بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.
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ایران و آمریکا...
آمریکا ممکن
است شرایط
مذاکره با
ایران را
حذف کند

روزنام��ه آمریکای��ی نیویورک
تایمز در مقاله ای از احتمال مذاکره
بدون پیش ش��رط آمری��کا با ایران
سخن گفته است.
این مقاله با عن��وان "ایاالت متحده
ممکن اس��ت ش��رط کلیدی برای
م��ذاره با ایران را لغ��و کند" به قلم
دیوید س��نگر در ش��ماره روز س��ه
ش��نبه 14 ،آوریل ،نیویورک تایمز
چاپ ش��ده و در آن آمده است که
دولت باراک اوباما و متحدان اروپایی
آن پیشنهادهایی را در دست بررسی
دارند که شامل خودداری از پافشاری
بر تعطیل تسهیالت اتمی ایران در

مراحل اولیه مذاکرات اس��ت و
تحولی اساسی در استراتژی این
کش��ورها در مورد برنامه اتمی
ایران محسوب می شود.
ای��ن روزنامه به نق��ل از منابع
دول��ت آمریکا می نویس��د که
این پیش��نهادها در یک جلسه
س��ری متح��دان اروپایی مورد
بررسی قرار گرفت و می افزاید
که بر اساس این پیشنهاد ،قرار
است از ایران خواسته شود تا به
تدریج فعالیت های اتمی خود را
در معرض بازرسی بگذارد و در عین
حال مجاز باش��د تا برای مدتی در
خالل مذاکرات ،غنی سازی اورانیوم
را دنب��ال کند که به معنی تغییری
اساسی در رویکرد دولت جورج بوش
نسبت به ایران است که از این کشور
می خواست تا به عنوان پیش شرط
آغاز مذاک��رات ،فعالیت اتمی خود
را دس��ت کم به طور موقت متوقف
سازد.
نیویورک تایمز می نویسد که چنین
پیش��نهادی با وعده آقای اوباما در
جریان مب��ارزات انتخاباتی در مورد
آغاز مذاکرات "بدون پیش شرط" با

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

ایران انطباق دارد و گفته می ش��ود
مقامات آمریکایی مامور شرکت در
چنین مذاکراتی برای کشاندن ایران
به پای میز مذاکره ،یعنی اقدامی که
آمریکا قبال از آن اجتناب می ورزیده،
آماده می شوند.
به نوش��ته ای��ن روزنامه ،بررس��ی
سیاس��ت آقای ابواما در مورد ایران
هنوز در جریان اس��ت و دستیاران
وی گفت��ه اند که نم��ی توان گفت
که رئیس جمه��وری با ادامه تولید
سوخت اتمی توسط ایران برای چه
{>> ادامه در صفحه}33 :

مرد100هزارچهره...
...من چه دفاعی دارم از
خودم بکنم؟!
من بی دفاعم!
آقای قاضی من یک کارمند
ساده امور مایل بودم!

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

__________________________________________________
)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
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 .....................................................................

________________
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

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

•
•
•
•

غذا آماده
برا
ی take
out

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

•

ک
یـــ
ت
ر
ی
ن
گ
جمـ
ــال
انواع
سوسی
نوشابه هایس آلمان
ی
م
ن
ق
ل
ال
ی
کلی و
غ
چای
قهوه

یرالکلی

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
خت
فی
ف
5
2
د
الر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی
قی
م
ت
ها
ی
ر
قا
بت
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی موجود ما
 همچنی
ن
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د
الری برای پرواز
بع
د
ی
ش
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ما به ایران
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

time:
is for a limited

this promotion

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 397-9221

Ext.: 243
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

>> Cell.: (514) 699-1760
Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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حسین

باقرزاده

 7آوریل 2009

hbzadeh@btinternet.com
 س��فر یك هفتهای باراك
اوباما به قاره اروپا در همسایگی ایران
به پایان رسید .در این سفر ،او از چند
كشور در غرب و شرق اروپا از انگلیس
گرفته تا تركیه و سپس عراق دیدن
كرد و در چند نشست مهم بینالمللی
به رتق و فتق مش��كالت جهانی روز
پرداخت.
اقتص��اد جهانی ،آین��ده ناتو و نقش
آن در افغانستان ،خلع سالح اتمی،
و رابط��ه آمریكا با «جهان اس�لام»
از مهمترین موضوعات��ی بود كه در
دستور كار آقای اوباما قرار داشت ،و
هر كدام به مناسبتی در سخنرانیها
و مصاحبههای مطبوعاتی متعدد او
مطرح شد.
ولی یك موضوع بود كه در همه این
مناسبتها بدون استثنا از آن نام برده
میشد:
رابطهباایرانومسئلهفعالیتهای
هستهای جمهوری اسالمی.
ای��ران و سیاس��تی كه آق��ای اوباما
در رابط��ه با آن پیش گرفته اس��ت
ترجیعبند تقریبا همه سخنرانیها،
مصاحبهها و اظه��ارات آقای اوباما از
لندن تا بغداد بود.
در این گفتارها او نكات زیادی را در
رابطه با ایران پیش كشید .ولی نكاتی
را كه او مطرح نكرد اهمیت كمتری
ن همین ناگفتهها
نداشت و شاید نگفت 
بیش��تر از مش��وقهایی كه او پیش
كشید مورد توجه مقامات جمهوری
اسالمی قرار گیرد و در پاسخ مثبت
به او نقش داشته باشد.
آن چه كه آقایاوباما در رابطه با ایران
مطرح میكرد البته تازگی نداشت.
او هم در دوران مبارزات انتخاباتیاش
و ه��م پ��س از احراز مقام ریاس��ت
جمهوری بر تغییر سیاس��ت آمریكا
در براب��ر ایران تأكید كرده بود .او در
پیام نوروزیاش كه یك هفته و اندی
پیش از سفر اروپایی خود خطاب به
ایرانیان و مقامات حاكم ایران فرستاد
ی اسالمی ایران»
صریحا از «جمهور 
یاد كرد تا نش��ان دهد كه حكومت
ایران را به رس��میت میشناس��د و

اوباما:خداحافظ،حقوقبشر

عب��ارت
 در سفر یك هفتهای اروپا ،رابطه با ایران ترجیعبند تقریبا
د یگ��ر ،
همه اظهارات اوباما بود .اما نكاتی را كه او مطرح نكرد اهمیت كمتری ا كن��و ن
و قت��ی
نداشت و شاید همین ناگفتهها بیش از هر مشو 
ق دیگری در پاسخ مثبت ر یی��س
جمه��ور
به او نقش داشته باشد...
آ مر ی��كا
خط��ا ب
خواه��ان روابط عادی با آن اس��ت .شرایطی مطرح میكرد كه از تأیید به مردم ایران یا حاكمان آن كش��ور
عالوه بر این ،مقامات كاخ س��فید به كامل ش��نوندگانش برخ��وردار بود .س��خن میگوید ،بر خ�لاف دوران
طور تلویحی گفتهاند كه برای مذاكره آمریكای پس از دوران بوش در ذهن جورج ب��وش ،از حمای��ت اروپاییان
با ایران حتا ممكن است پیش شرط اروپاییان موقعیت تازهای یافته است( .و بخش بزرگ��ی از جامعه جهانی)
قطع یا تعلیق غنی سازی هستهای خصومت عمیقی كه سیاس��تهای برخوردار اس��ت .رژیم ای��ران در این
ایران برداشته شود .در این سفر نیز تجاوزكارانه ب��وش در خاورمیانه در شرایط به سختی میتواند این پیام
آقای اوباما به زبانهای مختلف سعی س��طح جهان و از جمله اروپا ایجاد را نادی��ده بگیرد و به سیاس��تهای
كرد كه حسن نیت خود را در رابطه كرده بود با ریاست جمهوری اوباما و پیش��ین خود (كه از اختالفات بین
با ایران نش��ان دهد و در عین تأكید جهتگیریه��ای سیاس��ی كام�لا اروپ��ا و آمریكا بهره برداری میكرد)
بر حق ایران به دستیابی به فنآوری متفاوت او به تدریج به كنار میرود .ادامه دهد.
هس��تهای برای مصارف صلحآمیز ،سفر یك هفتهای آقای اوباما به اروپا
جمهوری اسالمی را در برابر دو گزینه و موفقیتهای��ی كه او در برخورد به ولی شاید آن چه كه بیشتر مقامات
متمایز ق��رار دهد :یا در فعالیتهای مس��ایل عمده جهانی از خود نشان ای��ران را برای پاس��خ مثبت به پیام
ن
هستهای خود شفافیت نشان دهد و داد ،همراه با موضعگیریهای او در آق��ای اوبام��ا تش��ویق كند ن��ه آ 
اعتماد جامعه جهانی را كسب كند باره سالحهای هس��تهای و رابطه با
ی خ��ود را در این روسیه و چین ،تأثیر مثبتی بر افكار
تا ایران بتواند جا 
جامعه احراز نماید یا راه انزوا را پیش عمومی اروپاییان گذاشت.
بگیرد و فش��ارهای س��نگینتری را او همچنین در برابر جامعه جهانی و از
جمله متحدان اروپایی آمریكا تواضع
تحمل كند.
این
مجموعه
داد.
نشان
ای
ه
سابق
ی
ب
گزینه
برای
اس�ت
حاضر
آمریكا
تنها محضردار فارسی زبان
اول ه�ر كمك�ی را در اختی�ار عوامل ،فضای مس��اعدتری در اروپا
برای پذیرش سیاس��تهای آمریكا
>> در وست آیلند <<
جمهوری اسالمی بگذارد.
در تبیین این سیاست ،رییس جمهور تحت ریاست آقای اوباما فراهم آورده
آمریكا دستان خود را تا آنجا كه در است ،و اروپا به خصوص از سیاست
ی اسالمی جدی��د آقای اوبام��ا در براب��ر ایران
توانش بود به سوی جمهور 
حمایت میكند .این حمایت نه فقط
دراز كرده است.
در سطح رهبران این قاره و بلكه در
آقایاوباما این سخنان را در محیط و سطح عامه مردم نیز دیده میشود.
برخی از خدمات ما شامل:
به
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
به نام آفریدگار عشق
½ ½ ثبت شرکت ها
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر
لیلیصمیمی

{>> ادامه در صفحه}14 :

نازگل فالح طوسی

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

514-825-3170

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

خدمات حسابداری داوود باهری
;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

&

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,
LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

گلچهره باهری

البته این فقط در رابطه با ایران نیست
كه آقای اوباما از مقوالت دموكراسی
ن به میان
و حقوق بش��ر كمتر سخ 
میآورد .سیاس��ت خارج��ی آمریكا
تحت ریاس��ت آق��ای اوبام��ا تغییر
فاحش��ی كرده است و یكی از موارد
این تغییر به كنار رفتن دموكراسی و
حقوق بشر به عنوان یك ركن اساسی
سیاست خارجی آمریكا است .در سه
دهه گذشته ،یعنی از جیمیكارتر تا
جورج بوش پس��ر ،تأكید بر حقوق
بشر همواره در متن سیاست خارجی
آمریكا قرار داشته است.

NOTAIRE-NOTARY

Cell.: (514) 573-9128

گروه باجتربه و فعال ما
همواره آماده پاسخگویی
به پرسش های شماست!

اقتصادی و صلح و كاهش سالحهای
هس��تهای ایجاد كرد ج��ای زیادی
برای این مقوالت نبود .آقای اوباما به
خصوص وقتی در باره ایران س��خن
میگفت و دس��ت خود را برای صلح
و دوس��تی به س��وی حاكمان ایران
دراز میكرد ظاهرا ُمش��عِر بود كه از
این مقوالت سخنی نگوید و رنجش
خاطر آنان را فراهم نی��اورد  -و این
مشوق كوچكینیست.

چیزهایی باشد كه آقای اوباما
به تك��رار و ب��ه صورتهای
مختلف در سخنانش آورده و
بلكه چیزهایی باشد كه او به
عمد و اختیار از گفتن آنها ابا كرده
است .پذیرفتن «حق مسلم » انرژی
هس��تهای برای ای��ران ،بهبود وضع
اقتصادی مردم ،عضویت در سازمان
تجارت جهانی ،رفع تحریمها ،احراز
«مق��ام خ��ود» در جامع��ه جهانی،
و م��وارد دیگ��ری از ای��ن قبیل كه
آقای اوباما مطرح كرده اس��ت البته
مش��وقهای پرتوانیهستند كه هر
یك میتوانند در كش��اندن مقامات
ی میز مذاكره
جمهوری اسالمی به پا 
و شفافیت فعالیت هستهای آن نقش
ایفا كنن��د .ولی در ناگفتههای آقای
اوباما نیز چیزهایی وج��ود دارد كه
برای حاكمان ایران اهمیت كمتری
به عنوان مشوق ندارند.
ناگفتههای��ی مانن��د دموكراس��ی،
آزادی ،حق��وق بش��ر ،رفع تبعیض،
و مانند اینه��ا .در انبوه مصاحبهها،
سخنرانیها و اظهارات متعدد آقای
اوباما در یك هفته سفر او به اروپا كه
امیدهای تازهای در زمینههای رشد

اسفندیارباهری

;
;
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B. comm. CGA Registered

______________
• Accounting
• Bookkeeping
• Tax Planning
• Audit, etc

Tel.: (514) 581-8330
Fax: 514-428-1666

فتو شاپ

با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

621-3456

ing ol
v
i
o
Dr Sch

&

)(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Plamondon

5

Montreal, QC H3W 3H8

6
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>> ایران :اننخابات...

رای به موسوی یعنی دور شدن از راه دوزخ!
محسن حیدریان
 جنب��ش انتخابات��ی
كه با انصراف خاتمی سرد شده بود،
بتدریج به میدان بروز دگرگونیهای
خاموش��ی تبدیل میش��ود كه در
س��الهای اخی��ر در روح و اعم��اق
جامعه و بازیگران سیاس��ی ش��كل
گرفته است.
تصادفی نیس��ت كه همه نامزدهای
موجود خواستار تغییرات كم و بیش
مهمی در سیاست داخلی و خارجی
كشورند .بنظر میرس��د هر چه به
زمان انتخابات نزدیكتر میش��ویم،
ش��اهد بازیهای تازهتری از نامزدها
و دیگر بازیگران سیاسی در صحنه
سیاست ایران خواهیم بود .اما دیگر
همه میدانند که تثبیت و كس��ب
بیشتر حقوق ش��هروندی در آینده
نزدیك سیاست ایران در گرو تناسب
قوای سیاس��ی اس��ت .زیرا تمامی
انتخابات سیاس��ی س��الهای اخیر
بروشنی نش��ان داده است كه افكار

PARS MARITIME CARGO
6475 Des Grandes Prairies,
Unite 15
St-Leonard, QC H1P 1A5

عمومی اکثریت مردم ایران خواهان
تغییر و تحوالت سیاس��ی از طریق
رای ،انتخابات و روش��های مسالمت
آمیز و تغییر از درون نظام است.
یعنی همه چیز بستگی به نیرومندی
جنبش دمكراتیك و فشاری دارد که
از همه سو بر دولت احمدی نژاد وارد
میشود.
ب��ه گمانم اصلیتری��ن موضوع این
دوره انتخابات ،ش��ناخت راه دوزخ
و دور ش��دن از آن اس��ت .راه دوزخ
یعنی هموار کردن راه پیروزی دوباره
احمدینژاد در این انتخابات اس��ت.
زی��را احمدی ن��ژاد با داش��تن رای
ثابت بیست درصدی ،از راه تحریم،
بیتفاوتی و انزوا جویی نیروهای زنده
ایران براحتی میتواند چهار س��ال
دیگر س��کان کش��ور را بسوی یک
جهنم واقعی هدایت کند .این راه به
سوی تخریب و انهدام کامل اقتصاد
ملی  ،سرگشتگی و ناامیدی بیشتر
روش��نفکران و آزادیخواهان کشور
و ادام��ه انزوای جهانی ایران اس��ت.
درس��ت برعکس اکثر م��ردم ما از

شکست دولت کنونی و به عقب راندن
خط قرمزهای عبور ناكردنی در نظام
سیاسی تبعیض آمیز حاكم یک گام
بهرسیدنمردمساالری نزدی��ک
تر میشوند.
نگاه��ی ب��ه رفتار
و س��خنرانیهای
موسوی و کروبی
نش��ان میدهد که
هر دو میکوش��ند زبان
و برنامهه��ای
سیا س��ی
خ��ود را ب��ا
خواس��تهای
رای دهندگان
منطب��ق

جوادنوشین روان

مشاور امالک مسکونی و جتاری
در «ساوث شور» و حومه مونتریال

ارزیابی رایگان ،تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 594-9622
JAVAD NOSHINRAVAN

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
آغاز ترم بهاره
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
 7آوریل
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کالس های فرانس�ه

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

Agent Immobilier affilié
Groupe Sutton Action Inc.
2190, Lapiniere
Brossard, Qc. J4W 1M2
Bur.: (450) 462-4414
Fax: (450) 462-1509
jnoshinravani@sutton.com
www.sutton.com

7
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ایران...

احمدی نژاد :پرتاب
ماهوارههای بزرگتر
در راه است!

رئيس جمهوری اس�لامی از برنامه
ايران برای پرتاب موشکهای دوربرد
به منظ��ور فرس��تادن ماهوارههای
بزرگتر به فضا سخن میگويد.
محموداحمدینژاد،رئيسجمهوری
اس�لامی ايران در همايش ايرانيان
مقيم خارج از کش��ور ،در سخنانی
به «برخی بد اخالقیها» اشاره کرد
و گفت که «برخی دشمنان پرتاب
ماه��واره اميد را «تحري��ک آميز»
خواندن��د و اضافه کرد «دش��منان
خبر ندارند موش��ک با ب��رد  ۷۰۰تا
 ۱۵۰۰کيلومتری قرار است ماهواره
بزرگتری را به فضا بفرستد».
آقای احمدینژاد در سخنان خود به
نوع ماهواره مورد نظر و موشکهای
حملکنن��ده آن و يا زمان احتمالی
پرت��اب ماهوارهه��ای جديد به فضا
توضيحی نداد.
ماهواره اميد بهمن ماه گذشته ،پس
از آنچه بيش از دو سال کار تحقيقاتی

کنن��د .این
و ا قعی��ت ،
فرص��ت کم نظیری اس��ت که رای
دهندگان و نیر بازیگران سیاسی از
هماکنونباپیشکشیدنخواستهای
خود به تمایز یابی سیاسی و ضعف
یا تقویت این یا آن گرایش سیاسی
اقدام کنند.
اما امتیاز مهم موس��وی تاکید او بر
اج��رای قان��ون ،آزادى مطبوعات ،
عدالت بسود اقشار تهیدست ،تنش
زدایی در سیاس��ت خارجی ،جمع
آوری گشتهای ارش��اد وموافقت
با تاسیس تلویزیونهای خصوصی
است .افزون بر اینها واقعیت این است
که پیروزی موس��وی به دلیل رابطه
تاریخی نس��بتا برابری ک��ه با آقای
خامنهای داشته ،اثر مهمی در موازنه
قوای سیاسی در حاکمیت جمهوری
اسالمی به زیان اقتدارگرایان دارد .با
رییس جمهور شدن موسوی ،نه تنها

بومی خوانده شد ،با ماموريت برقراری
ارتباط با ايستگاه مخابراتی زمينی به
فضا پرتاب شد.
فتح الله امی ناظر پروژه اميد اسفند
م��اه س��ال  ۱۳۸۷اعالم ک��رد که
ماموريت اين ماه��واره کوچک ۲۷
کيلوگرمی  ۵۰روزه تعريف ش��ده و
در اوائل فروردين ماه سال جاری به
پايان خواهد رسيد.
محمود احمدی نژاد در زمان پرتاب
اي��ن ماهواره به فض��ا اعالم کرد که
ماهواره اميد به فضا فرس��تاده شد
«تا يکتا پرس��تی و صلح و عدالت را
در جهان بگستراند» .ديگر مقامات
ايرانی نيز اعالم کردند که اين ماهواره
اهداف صلح آميز را دنبال میکند.
سازمان ملی فضانوردی آمريکا (ناسا)
موفقيتآميز بودن اين پرتاب را تأييد
کرد .پس از اين بود که منابع نظامی
در آمريکا ،اروپا و اسرائيل پرتاب اين
ماهواره را به دليل استفاده از فناوری
موشکی پيشرفته برای ارسال آن به
فضا را موجب نگرانی دانستند.
خبرگزاری رويترز روز بعد از پرتاب
ماه��واره اميد به نق��ل از يک مقام
نظامی آمريکا گزارش داد که برنامه

فضايی ايران ممکن است از فناوری
اس��تفاده کند که در موش��کهای
باليس��تيک نيز میتوان از آن بهره
گرفت .با اين همه در همان زمان هم
اعالم شد که که پرتاب ماهواره ايران
به لحاظ نمادين واجد اهميت است
ام��ا موازنه راهبردی در منطقه را بر
هم نمیزند.
پس از پرتاب موفقيتآميز ماهواره
اميد ،محمد سليمانی وزير ارتباطات
و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی
اعالم ک��رد که ايران قص��د دارد ۷
ماهواره ديگر نيز به فضا بفرستد.
رئيس جمهوری اس�لامی ايران در
ادامه س��خنان خود در مورد برنامه
های هس��ته ای ايران هم س��خن
گفت و اظهار داشت که دشمنان در
صدد محروم ساختن ايران از دانش
هس��تهای و از ميان بردن استقالل
ايران بودند  .وی ضمن تأکيد بر ادامه
فعاليت در زمينه غنیسازی اورانيوم
گفت « :طبق برنامهريزی برای توليد
سوخت هستهای جلو خواهيم رفت
و احدی نمی تواند جلوی پيشرفت
ملت ايران را بگيرد».

تاریخ مصرف دولت احمدی نژاد به
پایان میرسد ،بلکه دامنه نفوذ والیت
فقیه بطور محسوسی کاهش خواهد
یافت و ای��ن نهاد ناگزی��ر به عقب
نشینی به سمت نقش سنتی خود
بعنوان یک نهاد ماورا جناحی خواهد
شد .قانون گرایی موسوی و اهتمام به
اجرای تمامی اصول قانون اساسی ،به
ویژه اصول مرتبط با حق حاکمیت
مردم و تحقق ظرفیتهای نهفته در
آن زمینههای الزم برای گسترش و
نهادینه سازی آزادیهای اجتماعی،
سیاسی  ،تقویت و گسترش نهادهای
غیردولتی،گسترشسطوحمشارکت
و رقابتهای اجتماعی ،دفاع از حقوق
شهروندی و تسهیل نظارت عمومی
را فراهم میکند.

پس از رفسنجانی و خاتمی با تنش
کمتر هموار میکند .بنابراین شرکت
در انتخابات واستفاده ازاین فرصت
برای فش��ار بیش��تر به موسوی در
انطباق بیشتر او با نیازهای ایران امروز
برای کسانی که خواهان تغییر قانون
اساسی بامشی مسالمت آمیزند ،یک
وظیفه سیاسی است .از یاد نباید برد
که از اقدامات و کارهای خرد اس��ت
که پروژههای کالن برمی خیزد ودر
پرتو چنین كوششهایی است كه افق
تازهای دیر یا زود در صحنه سیاست
ایران گشوده خواهد شد.
ش��رکت در انتخاب��ات در ش��رایط
مشخص كنونی و رای به میر حسین
موس��وی به معنای كن��ار گذاردن
خیال پردازی سیاس��ی و احساس
مسئولیت ملی برای سرنوشت ایران
و حفظ فضای تنفس برای میلیونها
ایرانی آزادیخواه است .

پیروز موسوی با بستن پرانتز احمدی
نژاد ،در واقع راه را برای سمت گیری
کل نظام بسوی مسیر طبیعی دوران

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

خدیجه
سیاح

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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ژاپن:
150میلیارد
دالر برای
احیای اقتصاد

تارو آسو ،نخست وزیر ژاپن سومین
بسته مشوق های اقتصادی خود به
مبلغ  150میلی��ارد دالر را معرفی
کرده اس��ت تا کش��ور را از بدترین
بحران مال��ی از زمان جنگ جهانی
دوم نجات دهد.
آقای آس��و در سخنرانی خود که از
طریق تلویزیون ژاپن پخش ش��د،
گفت ک��ه این برنامه که س��ومین
مش��وق مال��ی در طول چن��د ماه
گذشته است ،با این هدف اجرا می
شود که اوضاع اقتصادی از این بدتر
نش��ود و به وضعیت معیشتی مردم
نیز کمک شود.
ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ جهان
محسوب می شود در حال حاضر به

دلیل کاهش تقاضا برای صادرات با
مشکالت زیادی مواجه شده است.
با تشدید رکود اقتصادی در سراسر
جهان ،مصرف کنندگان که نگران از
دست دادن شغلشان هستند ،تمایلی
به خرید دس��تگاه های الکترونیکی
نشان نمی دهند.
دولت ائتالفی ژاپن قصد دارد الیحه
برنامه اقتصادی جدید را تا آخر ماه
جاری در پارلمان مطرح کند.
مشوق های اقتصادی که در چند ماه
گذشته به اجرا در آمد شامل کاهش
مالیات ،عوارض بزرگراهها و افزایش
ضمانت وامهایی بود که به شرکتهای
کوچک داده می شود.
یکی دیگر از بخش های اقتصاد ژاپن
که بیشترین آسیب را دیده صنعت
خودروس��ازی اس��ت که ص��ادرات
آن بی��ش از 60درصد کاهش یافته
است.
ژاپن همچنین یک��ی از مهمترین
تولید کنندگان تجهیزات صنعتی در
دنیاست.
س��ازمان های اقتصادی معموال در
دوران رک��ود ،برنامه های س��رمایه

گذاری شان را به تعویق می اندازند
و کاهش سرمایه گذاری در صنایع
باع��ث کاهش تقاضا و تعمیق رکود
شود.
تحلیلگ��ران اقتصادی م��ی گویند
ژاپن زمان��ی در برابر بح��ران های
مالی جهانی نسبتا آسیب ناپذیر به
نظر می رس��ید زیرا بانک های این
کشور به اندازه بانک های اروپایی و
آمریکایی درگیر وام های پز مخاطره
نبودند.
ولی اتکای ژاپن به بازارهای خارجی،
این کش��ور را در برابر تحوالت اخیر
در اقتصاد جهان به ش��دت آسیبپ
پذیر کرده است .

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

www.parscanada.com
مهاجرت از طریق

	•سرمایه گذاری،
	•کارآفرینی،
	•نیروی متخصص،
	•خویشاوندی،
	•و استانی

>> در کوتاهترین زمان...

___________________________
>> تلفن های مستقیم دفتر کانادا از تهران:
02123006109
02123006108
فاکس0018888399092 :
• دفتر تهران02188207717-8 :
• دفتر شیراز07118436391 :
• دفتر مشهد05118436651 :
>>تلفنهایکنپارسدردیگر شهرهایکانادا:
اتاوا 6132163414 :تورنتو6474291848 :
ونکوور6049093073 :

7

در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟
وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده
ارائه هر گونه خدمات حقوقی ایران و
پیگیری دعاوی شما در دادگاه های ایران
است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها
انتخاب شده اند.
دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726

8

___ ___ www.paivand.ca
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ایران /کانادا :حقوق بشر...
قطعنامهمجلس
عوام کانادا:

ایران بهائیان
زندانی را
آزاد کند!
مجلس عوام (کانادا «سرکوب»
بهائیان را محکوم کرد و خواس��تار
آزادی رهبران زندانی این جامعه در
ایران شد.
این مجلس در قطعنامهای که دهم
فروردین ماه صادر ک��رده ،اتهامات
مطرح شده علیه هفت رهبر بهائی
در ای��ران را «بدون نش��انه» خوانده
است.
هفت رهبر جامعه بهائ��ی در ایران
از س��ال گذش��ته تاکنون به اتهام
«جاسوس��ی برای اسرائیل ،توهین
به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» در
زندان به سر میبرند.
نماین��دگان مجلس عوام فش��ارها
ب��ر جامعه بهائیان ای��ران را «عالئم
هشداردهندهاى میدانند که معموال
پیش از پاکس��ازىهاى گس��ترده

www.skylawn.net
«ن

نهاده��ا و
قومی ،ن��ژادی یا دینی ه شانه های
س��ازمانهای
شدار
بروز مىکند».
مع دهنده که
بینا لملل��ی
از
قطعنام��ه
در ای��ن
مو
مقامه��ای جمهوری پاکسا ال پیش از
حق��وق بش��ر
ز 
ى
ب��ا ص��دور
اسالمی خواسته شده
برو هاىگستر
د
ه
بیا نیهها ی��ی ،
اس��ت« :ادر تهامات
زم 
ىکند!»
اتهام��ات ای��ن
مطرح ش��ده علیه
هفت بهائی را «رد
اعضاى یاران ایران
کرده» و خواستار
تجدی��د نظر نموده ،آنها را بالفاصله
آزاد کند و یا در صورت خودداری از آزادی فوری آنها شدهاند.
این کار ،محاکمه آنها را بدون تأخیر فعالی��ت جامع��ه بهائیان از س��ال
 ۱۳۶۲در ایران ممنوع اعالم ش��ده
بیشتر به جریان اندازد».
محاکمه هفت نفر از زندانیان بهائی و هماکن��ون در حدود  ۳۰بهائی به
در ته��ران که عض��و گروهی به نام اتهامهای مختل��ف در ایران زندانی
«ی��اران ایران» هس��تند ،ق��رار بود هستند.
در هفتههای پایانی س��ال گذشته از نظر حکومت ایران ،بهائیان مرتد
محسوبمیشوند.
خورشیدی برگزار شود.
مقامه��ای قضایی ای��ران توضیحی اگرچه در قانون اساس��ی این کشور
درباره علت تاخیر در برگزاری دادگاه حقوق اقلیتهایی چون مسیحیان
و زرتش��تیان به رس��میت شناخته
این هفت بهائی ارائه نکردهاند.
هفت عضو هی��أت «ی��اران ایران» شده است ،اما بهائیان از هیچ حقی
عبارتن��د از فریب��ا کمالآب��ادى ،برخوردارنیستند.
جمالالدین خانجانى ،سعید رضائى ،نماین��دگان مجل��س ع��وام کانادا
مهوش ثابت ،بهروز توکلى ،و وحید همچنین از نقض «مستمر و فراگیر»
حقوق بش��ر در ایران اظهار تاس��ف
تیزفهم.
به جز خانم ثابت که  ۵مارس  ۲۰۰۸کردهاند .
در مشهد بازداشت شد ،بقیه این افراد
 ۱۴مه  ۲۰۰۸در منازل خودشان در
تهران دستگیر شدند.

وزارت اطالعات سايتها و پيامک ها را رصد می کند
غالمحسين محسنی اژه ای میگويد
وزارت اطالعات سايت ها و پيامکها
را ب��ه خوب��ی در رصد خ��ود دارد و
ب��ا جريان های تخريبی به ش��دت
برخورد می کند.
حجت االسالم غالمحسين محسنی
اژه ای  ،وزي��ر اطالع��ات جمهوری
اس�لامی ،در گفتگو ب��ا خبرگزاری
نیمه رسمی فارس آنچه که از آن با
نام «تخريب انتخاباتی» ياد کرد را در
حد «خيانت به اسالم» دانست.
او در اي��ن باره گفت « :که هر گونه
تخري��ب در رقابت ه��ای انتخاباتی
بيانصافی اس��ت و برخ��ی از آنها را
ميت��وان خيانت به مردم ،اس�لام و
انقالب ارزيابی کرد».
آقای اژهای اين نکته را خاطرنش��ان
کردکه «پيامک های تخريبی کامال

قاب��ل پيگيری و رديابی اس��ت وبا
کسانی که از طريق پيامک به دنبال
تخري��ب بروند نيز برخ��ورد خواهد
شد».
وزي��ر اطالعات جمهوری اس�لامی
همچني��ن اضافه ک��رد « يقينا اگر
کس��ی بخواهد در اين زمينه فضا را
آلوده کند دس��تگاههای مسئول و
ذيربط به خصوص وزارت اطالعات
که در اين زمينه فعال ش��ده با آنها
برخورد خواهد کرد».
آق��ای اژهای در ادام��ه هش��دارها و
تهديدهای خود که در قالب مصاحبه
با خبرگزاری فارس انتش��ار يافته با
بيان اينکه «وزارت اطالعات فعاليت
همه س��ايتها ،وبالگها و پيامکهای
تخريبی را رص��د ميکند» از احضار
برخی مديران سايتها و ارائه تذکر

به آنها خبرداد.
در چند ماه گذش��ته محدوديتها
و س��ختگيری ها عليه سايتهای
مختلف با عنوان «مقابله با براندازی
نرم» شدت بيشتری يافته است.
ع�لاوه ب��ر وزارت اطالعات ،س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی نيز از جمله
نهاده��ای حکومتی اس��ت که کار
نظارت ،محدوديت و در پارهای موارد
دس��تگيری افراد مرتبط با اين نوع
فعاليت رسانهای را برعهده دارد.
ع�لاه بر اين دادس��تانی انقالب هم
در هفتهه��ای گذش��ته خواس��تار
محدودي��ت و س��ختگيری ب��ر
پيامکهای چندرسانهای (اماماس)
از طرف شرکت مخابرات سيار شده
بود.

>> همه جا از زن ها وحشت دارند!
بقیه جامعه جدا می کنند و بر سنت
حذف فتوشاپی پوشاند.
پل وود ،خبرنگار خاورمیانه ای بی بی ها و رس��وم کهن یهودی تاکید می
وزیران زن سی می گوید این اقدام نشاندهنده کنند .آنها کماکان به پوشیدن کاله
شکاف میان مذهبی های سنتی و و کت سیاه رنگ و طرز آرایش موی
اسرائیل سکوالرها در جامعه اسرائیل به شمار سنتی ادامه می دهند و زنان سنتی
نیز پیراهن های آستین دار و دامن
می رود.
برای بسیاری از یهودی های سنتی های بلند می پوشند.
از عکس انتش��ار تصاویر زنان در نشریات ،به آنها همچنین از تلفن های کوش��ر
منزلت زنان لطمه وارد می کند .برای (حالل) استفاده می کنند و به سایت
دستهمجعی این افراد انتشار تصویر این دو زن ،که های اینترنتی که محتویات مناسب

دو روزنامه قشر مذهبی در اسرائیل
عکس دستکاری ش��ده ای از دولت
جدید این کش��ور را منتشر کرده و
تصویر دو وزی��ر زن را از این عکس
حذف کرده اند.
سوفا لندفر و لیمور
لیفن��ات دو وزی��ر
زن جدی��د دولت
بنیامی��ن نتانیاهو
هس��تند ک��ه در
تصوی��ر دس��ته
جمعی دولت همراه
با س��ی وزیر دیگر
در کن��ار نخس��ت
وزیر اسرائیل حضور
داشتند.
ام��ا روزنام��ه یاتد
نیمان با دستکاری
عکس ،تصویر دو مرد را جانش��ین
تصویر وزرای زن کرد و روزنامه ش��ا
توا نیز دو وزیر زن را با رنگ س��یاه

سر آنها پوشیده هم نیست ،اقدامی
غیر اخالقی و زننده است.
برخی از نشریات اسرائیلی دو تصویر
اصلی و دستکاری شده را با هم چاپ

کردن��د و در زیر عکس دس��تکاری
شده نوشتند "زنان را بیابید".
یهودیان ش��دیدا س��نتی ،خود را از

نداشته باشد ،سر نمی زنند.
در انتخابات اخیر که راستگراها را در
اس��رائیل بر سر قدرت آورد ،تصاویر
تبلیغات��ی زیپی لیون��ی ،وزیر امور
خارجه پیشین در
محله های سنتی
عمدت��ا از بی��ن
رفتند.
خبرن��گار ب��ی بی
س��ی م��ی گوید
بسیاری از یهودیان
س��کوالر نگ��ران
افزایش نفوذ قشر
افراطی مذهبی در
این کشور هستند.
بنا به پیش بینی ها
این افراد ،ده درصد
جامعه اسرائیل را
شکل می دهند.

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
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
ســـاده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

&

8

9

 sسال s 15شماره  26 s 896فروردین 1388

___ ___ www.paivand.ca

PAYVAND: Vol. 15  No.896  Avr. 15, 2009

کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

______________________
گازت -هفتم آوریل 2009
______________________

عالیترینمقامامنیــتیکانادا
میگـــوید:

از نگرانی های دیگر مقامات امنیتی یکی
هم ریش��ه دار ش��دن عملیاتی است که
نسل جوان را هدف گرفته است.
این گزارش مثال مشخص و روشنی برای
ادع��ای خود ارائه نمی کن��د ،ولی مقامات
امنیتی انگلستان می گویند:
«در آنج��ا القاعده نوجوانان  15س��اله ای
را ک��ه بخ��ودی خود رادیکالیزه ش��ده اند
استخدام می کند .این بچه ها تهدیدآمیزتر
از حرفه ای هایی هستند که از دوردست ها
می آیند».

به سیستم اینترنتی از
سوی خطر آفرینان ،تروریست ها و
کشورهایبیگانه
 -3رشد سریع سالح های کشتار جمعی،
شامل کوشش های بیگانگان جهت دست
یابی ب��ه تکنول��وژی کانادائی ب��ا مصرف
دوگانه.
-----------

«القـاعده
توطئهای علیه
کانادا در درست
تهیه دارد»

قراردادی
که جابجائی
پزشکان را
آسانتر می کند

در گ��زارش س��االنه س��رویس امنیتی و

_______________________

اطالعات��ی کانادا ( )CSISآمده اس��ت که
خروج جمعی تهدیدی است برای
افراطیون اس�لامی ،مخصوص��ا واحدهای
کبــک که هنوز هم مضحکه
محل��ی ،اولین تهدید امنیتی ب��رای کانادا بناب��ه گ��زارش  ،CSISهس��ته القاعده در
کاناداست...

هستند.
ات��اوا -رئیس س��ازمان جاسوس��ی کانادا
می گوید القاعده و پیروان کانادائی آن برای
ما مرگ آفرینند و مش��غول توطئه چینی
علیه ما هستند.
در گزارش ساالنه  CSISاز آقای جیم جاد،
رئیس آن موسسه ،نقل قول شده است که
بع��د از بیش از هفت س��ال از واقعه 9/11
رضایت خاطر از اینکه «کانادا در امن و امان
است» به یک فاجعه ویرانگر منتهی خواهد
شد.
در گزارشی که در پارلمان کانادا مطرح شد
صحبت از اینس��ت که افراطیون اسالمی،
مخصوصا ش��بکه های تروریستی محلی،
نظیر آنچه در سال  2006کشف و بازداشت
شد نخس��تین تهدید امنیتی برای کانادا
هستند.
این گزارش همچنین می گوید سلول های
خانگی به گسترش خود ادامه خواهند داد
و با بکارگیری ابزاره��ای گوناگونی مانند:
اسلحه گرم و مواد منفجره ،حمالتی را در
درون کانادا طراحی و اجرا خواهند کرد.
در این گزارش هم ،همانند نوع پیشین آن،
از سرعت انباشته شدن مغز کانادائی ها با
ایدئولوژی زهرآگی��ن و ضد غربی القاعده
اظهار نگرانی شده است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

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

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

آنس��وی دریاها کان��ادا را زیر نظر گرفته و
در فک��ر انجام حمالتی از نوع یورش��های
نیویورک ،لندن و مادرید است.
نقش جنگی کانادا در افغانس��تان ،صنایع
نفتی و نزدیکی و دسترس��ی آن به ایاالت
متحده آمریکا از جمله عواملی هستند که
این خطرات را تش��دید می کنند .گزارش
 CSISتاکید می کن��د ،علیرغم موفقیت
های نیروهای امنیتی و اطالعاتی در هدف
گیری و خنثی سازی گروه های عامل وقایع
 ،9/11هنوز هم خطر القاعده از بین نرفته
است.
این تشکیالت نشان داده است که هم قادر
اس��ت خود را بازس��اری کند و هم دارای
مهارت های عملیاتی و فن آوری اس��ت و
همچنین ثابت کرده است که یک ماشین
قابل مالحظه بازاریابی است و از رسانه های
بین المللی و اینترنت هم به بهترین صورتی
بهره برداری می کند ،و به این وس��یله به
شهرت خود می افزاید.
به این ترتیب ،برنامه ضد تروریسم به صورت
اولین اولویت ب��رای  CSISو
دولت فدرال کانادا درمی آید
و به همین دلیل در سال مالی
 389 ،2007-08میلیون دالر
برای این منظور هزینه شده
است.
با مقایسه با  196میلیون
برای سالهای قبل از ،9/11
این افزایش برای استخدام
 2529نف��ر مام��ور تمام
وقت بوده اس��ت .در سال
های  1998-99تعداد این
ماموران  2000نفر بود که
تعداد زنان و مردان در آن
برابر و میانگین سن آنان
 41ب��ود .تعداد افس��ران
اطالعاتی -که مردم بطور
سنتی آنان را جاسوس می
نامند -مخفی نگهداشته
می ش��ود .در حال حاضر
 45درص��د افس��ران
اطالعاتی را بانوان تشکیل
می دهند ،در حالی که در
سال  ،2005-06این نسبت  41درصد
و در هنگام تاس��یس این نیرو در سال
 ،1984تنها  7درصد بود.
افسران اطالعاتی تنها بخشی از پرسنل
امنیتی هس��تند .سایر بخش های این
سازمان عبارتند از :تحلیل گران ،مدیران
اطالعاتی ،کارشناس��ان فنی ،بازرسان
پوش��ش امنیتی ،مترجمان ،مفسران،
مدیران هماهنگ کنن��ده و کارمندان
پشتیبانی.
افزون بر عملیات ضد تروریستی ،اولویت
های این سازمان عبارتند از توجه به:
 -1جاسوسی ها و دخالت های خارجی،
مانند عملیات زی��ر زمینی دولت های
بیگانه در خاک کانادا
 -2تهدیدها علیه سیس��تم اطالعاتی
کانادا و خطرات ناشی از ورود غیرقانونی

_______________________
>>> چندی پیش ،قراردادی بین
دولت های کبک و فرانسه بسته شد (در این
ستون هم مطلبی درباره آن درج گردید).
که نقل و انتقال نیروی کار ،از جمله پرسنل
پزشکی ،را بین آنها تسهیل می کرد .اخیرا
هم قرارداد مشابهی بین استان های کبک
و اونتاریو به امضاء رسید که آن هم چنین
انتقاالتی را ممکن می سازد.
اکنون این فکر نگران کننده در سطح استان
کبک مطرح شده است که ممکن است این
قراردادها موجب گریز پرس��نل پزشکی از
کبک شوند ،که هم اکنون هم از کمبود آن
به ش��دت رنج می برد .این موضوع و اثرات
احتمالی آن در سیستم ساخته کبک مورد
بحث روزنامه ها و سایر رسانه های گروهی
است.
در ش��ماره س��وم آوری��ل گازت مطلبی با
عنوان باال چاپ ش��ده است که از نظرتان
می گذرد.
«در مقابل دس�تمزد بیشتر و شرایط
کار بهت�ر نمی توان مقاومت
کرد».
این اولین جمله مقاله است و در
دنباله هم چنین آمده است:
پرزیدنت فدراسیون متخصصین
پزشکی کبک هشدار می دهد
که موافقت نامه جدید بین کبک
و انتاریو ،در مورد تسهیل انتقال
پزشکان ،به یک کانال یک طرفه
فرار مغزها تبدیل خواهد شد.
کونان بارت ،رئی��س یک گروه
 8000نف��ری می گوی��د« :اگر
قرار باشد پزشکان انگلیسی زبان
برای کار به کبک بیایند ،تنها در
چارچوب بش��ر دوستانه خواهد
ب��ود ،همانند آنچ��ه در جهان
سوم اتفاق می افتد .ما همچنان
مضحکه کانادا هستیم».
اش��ل پرداخ��ت در انتاریو 35
ت��ا  50درصد بیش��تر از کبک
است .از آن گذشته ،کسانی که
از خارج کب��ک می آیند ،طبق
توافقنامه ه��ای بین کالج های
پزشکی استانها ،باید امتحانات مهارت زبان
فرانسوی را بگذرانند.
ب��ا اینکه کبک امتحانات پزش��کی خود را
با اس��تان های دیگر هماهنگ کرده است،
که برابر آن پزش��کان ملزم به گذراندن دو
امتحان جهت اخذ اجازه طبابت نیستند،
ولی کسانی که گواهی نامه خود را در خارج
از دریافت کردند برای گرفتن اجازه کار باید
چندین ماه دوندگی کنند.
بارت م��ی گوید رقابت جاذبه ایس��ت که
پزش��کان جوان را ،ک��ه تحصیالت خود را
در کبک به پایان رسانده اند ،بسوی استان
های دیگر س��وق خواهد داد .به عقیده او،
توافقنامه این موضوع را که مش��خص هم
است ،مشخص تر خواهد ساخت.
{>> ادامه در صفحه}33 :

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French,
Italian or PERSIAN
جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی
با من متاس بگیرید.

با همکاری:

کامی منفرد

www.mariacottone.ca
با تعیین وقت قبلی

____________________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
مناینده رمسی ما در تهران:

سعید مظفری:
تلفن /فکس88700145 :
88700156

Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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>>> هاکی مونتریال...
«هبز» در مرحله حذفی جام قهرمانی2009

دزدان دریایی
سومالیاییهنوز
حمله می کنند

دزدان دریایی سومالیایی،
ای��ن بار با اس��تفاده از آر پی جی و
س�لاح های خودکار به یک کشتی
تج��اری آمریکایی دیگر در نزدیکی
سواحل سومالی حمله کردند.
کشتی موس��وم به 'لیبرتی سان' با
محموله غذا ب��رای کمک به آفریقا
در آب ها شناور بود که به آن حمله
شد.

خدمه کشتی گفتند که آنها هنگامی
که زیر آتش حمل��ه قرار گرفتند با
عملیات نظامی موفق شدند از چنگ
دزدان دریایی رها شوند.
آنها همچنین با فرس��تادن پیام از
کش��تی جنگی آمریکای��ی که در
جریان حمله هفته گذش��ته باعث
نجاتکاپیتانکشتیشد،درخواست
کمک کردند.
اما دزدان دریایی پیش از رس��یدن
کشتی جنگی دست از حمله برداشته
و محل را ترک کرده بودند.
هیچک��س در جری��ان ای��ن حمله
مج��روح نش��د اما به بدنه کش��تی
خساراتی وارد شده است.
کش��تی آمریکایی لیبرتی س��ان از

>>> میراث فرهنگی..

13بدر

جشن پایـان

نوروز

()2

تحقیق و نگارش:

حسن گل محمدی

(پیوند)

آئی��ن ه��ا و مراس��م عید نوروز
باستانی که اغلب از اول اسفند ماه هر
سال آغاز می گردند دارای سه مرحله
می باشند .مرحله اول برگزاری جشن
شب چهارشنبه سوری ،مرحله دوم
برگزاری مراس��م و جشن های عید
نوروز و مرحله سوم برگزاری مراسم
س��یزده بدر که جش��ن پایان نوروز
است.
روز سیزدهم
فروردین
ماه مانند
ش��ب
چهارشنبه
س��و ر ی
دارای اهمی��ت
خاصی اس��ت.

همانطوری که با برپائی جشن شب
چهارشنبه س��وری به استقبال عید
نوروز می رویم با مراسم سیزده بدر
نوروز را بدرقه می کنیم.
ایرانی��ان باس��تان دوازده روز اول
فروردین را به یاد دوازده ماه سال به
جشن و ش��ادی سپری
می کردند و روز سیزدهم
را ب��ه باغ و صحرا رفته و
جش��ن پایانی عید ،بهار
و س��ال نو را در طبیعت
برگ��زار می نمودن��د و بدین ترتیب
مراس��م عید نوروز پایان می یافت و
از روز چهارده��م فعالیت های کار و
زندگی عادی دوباره آغاز می شد.
در حال حاضر نیز ای��ن روز را همه
اف��راد خانواده ه��ا در دامن طبیعت
سپری می کنند و یکی دو روز مانده
به سیزده بدر ،خانم ها وسایل مورد
نیاز برای تهی��ه غذاهای مخصوص
و تنقالت روز س��یزده را فراهم می
سازند.
در باور بس��یاری از م��ردم ایران روز
س��یزده ن��وروز دارای
نحسی خاصی است
که خانواده ها
باید

>>انتخابات خانه ایران <<

فراخوان و دعوت همگانی برای شرکت در
چهارمین مجمع همگانی

( با توجه به فصل امتحانات و مشکل هماهنگی با دانشگاه تاریخ،
زمان و مکان ،متعاقبا اعالم خواهد شد).

""Habs in Playoffs

 اگر بازی هفته گذشته
بنی تیم کانادین مونرتال و بروینز
بوستون ،پیش درآمدی از آچنه
باش��د که پنج ش��نبه این هفته
عالقمندان هاکی و طرفداران
 HABSشاهد آن خواهند بود،
باید در انتظار مبارزه ای سخت
و بسیار تنگاتنگ مابنی این دو
رقی��ب دیرین��ه در ب��ازی های
حذفی امسال باشیم.
کانادین که در موقعیتی نسبتا
ضعیف و با اعتماد به نفس��ی
پائنی با چنگ و دندان توانست
به مکان هش��تم در گروه ش��رقی و
نهایتا حضور در مرحله حذفی جام
قهرمانی اس��تانلی  2009وارد شود،
میبایست به مقابله با بوستون بروینز
که در مقام خنس��تنی هم�ین گروه
فصل ع��ادی را به پایان رس��انیده
است ،برود.
س��ابقه رقابت های این دو تیم به
بیش از نیم قرن و بیش�تر مریسد و
از حل��اظ آماری نتایج ،تیم خودی

در بیش از  %80موارد از حریف
جلوتر بوده و در آخرین برخورد
در سال پیش در مرحله خنستنی
حذفی (کانادین تیم اول ش��رق
و بوس��تون تیم هشتم) HABS
در هفت بازی ( )4-3حریف را
درهم شکست و به مرحله دوم
صعود کرد.
اما تیم ش��هرمان در ش��رایط
جس��می و روانی بسیار بهرتی
ب��ود .اما امس��ال علریغم بازی
های ضعیف آخرین و گذش�تن
از مسایل داخلی ،از آجنائی که
حنوه و ماهی��ت مرحله حذفی
متف��اوت از بازی ه��ای معمویل
در طول فصل است مطمئنا شاهد
باری های هیجان انگیزی بنی این
دو رقیب دیرینه خواهیم بود.
شکی نیس��ت که پنج شنبه شب
مون�ترال خ��ایل از فعالی��ت های
روزم��ره خواهد ب��ود و میلیون ها
چش��م به صفح��ه ه��ای تلویزیون
دوخته خواهد بود تا شاید!
ش��اهد اولنی پریوزی  HABSدر
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دستور جلسه :گزارش فعالیت های یکساله ،گزارش
وضعیت مالی ،تبادل نظر و بررسی پیشنهادات ،انجام
انتخابات (بر پایه اساسنامه) تصویب برنامه ای سال آینده.
مهلت ثبت نام کاندیداها:
 حداکثر تا تاریخ  15آوریل  2009درخواست ها باید به دفترخانه ایران رسیده باشد.
 داوطلبان میبایس��ت حداقل  6ماه از مدت عضویت ش��انگذشته باشد.
از تمام هموطنان گرامی صمیمانه دعوت می کنم تا با شرکت
در این گردهمآئی آزاد و دموکراتیک و ارائه نظرات خود آن را
پربارتر و اثر بخش تر گردانند.
به امید دیدار یکایک شما ،با سپاس هیات مدیره خانه ایران
---------------------------------------------

این س��ری از بازی ه��ا و در میدان
حریف باشیم.

GO HABS GO

هیوس��تون در تگزاس س��فر خود
را آغ��از کرده ب��ود و در راه به بندر
مومباسا در کنیا بود که مورد حمله
قرار گرفت.
دزدان دریایی تهدی��د کرده اند که
انتقام کشته شدن همدستانشان در
جریان حمله نیروهای ویژه فرانسوی
و آمریکایی را خواهند گرفت.
راب واتس��ون ،خبرنگار امور امنیتی
در بی بی س��ی می گوید مشخص
نیست که آیا این حمله در راستای
انتقامجویی انجام گرفته باش��د ،اما
نش��ان می دهد که عملیات نظامی
عام��ل بازدارن��ده ای ب��رای دزدان
دریایی محسوب نمی شود.
با آنکه نیروهای دریایی بین المللی

س��عی کنند گرفتار آن نشوند .بنابر
این برای دوری از این نحوست همه
افراد خان��واده صبح روز س��یزدهم
وسایل و لوازمی را که برای برگزاری
مراس��م س��یزده بدر تهیه کرده اند
برمی دارند و هر یک به فراخور حال
خ��ود این روز را در خ��ارج از خانه و
در مح��ل های خ��وش ّآ و هوا و در
دل طبیعت و کنار رودخانه یا محل
مناس��ب دیگری سپری می کنند و
اعتق��اد دارند که حداقل تا ظهر این
روز به خانه برنگردند تا نحسی آن از
بین برود و گریبان گیر آنها نشود.
اولین سوالی که به ذهن انسان خطور
می کند این است که آیا واقعاً سیزده
نوروز روز نحس��ی است و اگر هست
دلیل آن چیست؟

آیا سیزده نوروز ،روز
حنسی است؟
بط��ور دقی��ق و با دالی��ل منطقی
ریشه اعتقاد به نحسی سیزده نوروز
مشخص نمی باش��د .چون ایرانیان
باس��تان برخالف اق��وام دیگر ،عدد
سیزده را نحس نمی دانستند و روز
سیزده هر ماه برای آنها روزی خوب
و گرامی ب��ود .دالیلی که برای عدم
نحوست سیزده می توان بیان کرد به
شرح زیر است:
 -1ابوریحان بیرونی دانشمند
بزرگ ایران�ی در کتاب معروف
خود« ،آثار الباقیه» آورده است:
ایرانیان باس��تان هر روز از
ماه را ب��ه نامی می خوانند
و س��یزدهمین روز ماه ،تیر

بازدید از فستیــوال گل الله در اتاوا
یکشنبه  ۱۷ماه می ۲۰۰۹

پس از س��فر لذت بخش بازدید از هتل یخ و ش��هر کبک ،بنا به درخواس��ت
بسیاری از هموطنان در مونترال ،خانه ایران سفری یک روزه به اتاوا ،پایتخت
کان��ادا ،تدارک دیده اس��ت تا بار دیگر در کنار یکدیگر روزی را به خوش��ی
بگذرانیم.
زمان  :یکشنبه  ۱۷می (حرکت  ۸ :صبح و بازگشت  ۸شب)
 قیمت  ۵۰:دالر (شامل هزینه رفت و برگشت،
بلیط موزه Canadian Museum of civilization، Canadian Royal Mint
میباشد.
بازدید از فستیوال گل الله و پارلمان کانادا و Rideau Hallرایگان میباشد.
تهیه و تدارک غذا به عهده شرکت کنندگان میباشد.
ب��ه علت محدودیت جا ،لطفا بلیت خود را ت��ا  ۱۰ماه می از دفتر خانه ایران
خریدارینمایید.
شمارٔه صندلیها براساس زمان خرید بلیط مشخص خواهد شد.
هیات مدیره خانه ایران
تلفن514-544-5962 :
آدرسSt Catherine w. , #420 1117 :
تالش م��ی کنند امنی��ت حرکت
کشتی ها در اقیانوس هند و خلیج
عدن را افزایش دهند ،دزدان دریایی
که در آبه��ای نزدیک به س��واحل
سومالی فعالیت دارند ،چهار کشتی

نامیده می شود و تیر نام فرشته ای
عزیز و نام ستاره ای بزرگ و نورانی و
خجسته است.
همچنین این اندیش��مند ایرانی در
جدولی که برای خوب (س��عد) و بد
بودن (نحس) ایام تنظیم کرده ،روز
سیزده نوروز را روزی فرخنده (سعد)
نامیده است.
 -2براساس باورهای اساطیری
ای�ران باس�تان ،روزی ک��ه آرش
کمانگی��ر برای تعیین م��رز ایران و
ت��وران از قله دماوند با تمامی قدرت
روحی و جسمی خود تیری رها کرد
تا م��رز ایران را مش��خص کند ،روز
سیزده نوروز بوده و شاید نامیدن روز
سیزده بعنوان «تیر» براساس همین
اتفاق باشد که با فرود آمدن تیر او در
کنار رودخانه جیحون ،ایرانیان آن را
گرامی داشتند و جشنی بر پا کردند
که مراس��م سیزده بدر باقی مانده از
آن است.
بنابر این براساس این چنین باورهایی
در ایران باستان ،نمی توان عنوان کرد
که عدد س��یزده و سیزده بدر نحس
است.

حنوست سیزده از کجا
آمده است؟
در بررسی و ریش��ه یابی اینکه این
نحوست س��یزده از کجا به باورهای
ایرانیان راه پیدا کرده است .مدارک و
شواهد مشخص و معینی وجود ندارد
ولی می توان به بعضی از حدس ها و
گمان ها پرداخت که برخی از آنها به
شرح زیر است:

دیگر را در طی  48س��اعت گذشته
ربوده اند.
دزدان دریای��ی همچنین در هفته
ه��ای اخیر ب��ه دلیل ربوده ش��دن
یک کش��تی آمریکایی موس��وم به

 -1ممکن است در ایام گذشته
ح��وادث ناگواری در ای��ن روز بطور
اتفاقی بوج��ود آمده و احتماال تکرار
هم داش��ته ،بنابر این در ذهن ها از
این روز وحشت و نحوستی پیدا شده
است.
گزارش هایی هم در این زمینه وجود
دارد که در گذش��ته در یک چنین
روزی س��تاره ای دنباله دار با زمین
برخورد ک��رده و موجب زلزله ،آتش
فشان و ویرانی هایی شده است.
 -2در اس�اطیر نجوم�ی ایران
قدیم باور چنین بوده است که عمر
جهان دوازده هزار س��ال اس��ت که
دوازده اختر ه��ر کدام به مدت هزار
سال بر جهان حکومت خواهند کرد
و در پایان دوازده هزار سال ،آسمان و
زمین در هم خواهد ریخت.
چون انسان ها زندگی خود را قیاس
از این باورها می پنداش��تند سال را
دوازده ماه می گرفتند و جشن های
ن��وروز را نی��ز در دوازده روز برگزار
می کردند و در این روزها به ش��ادی
می پرداختند تا آنکه در طول سال،
زندگی آنها به خوب و خوشی سپری
گردد .چ��ون در پای��ان دوازده هزار
س��ال جهان هستی درهم شده و به
آشفتگی می رسد ،بنابر این پس از
دوازده روز جش��ن نوروز یک روز را
نشان از آشفتگی و در هم ریختن می
پنداشتند و برای مصون ماندن از آن
به دل طبیعت پناه می بردند.
 -3یکی از دالیلی که می توان
برای القای نحس��ی سیزده در ایران
ذکر کرد این اس��ت که در باور مردم

مرسک آالباما که در آبهای اقیانوس
هند ربوده شده بود و نیز یک قایق
تفریحی با مسافران فرانسوی ،مورد
توجه رسانه ها بوده است.

کشورهای همجوار ایران مانند روم و
اعراب خراف��ات و اعتقاد به خوب و
بد (سعد و نحس) روزها بسیار رواج
داشته اس��ت .بنابر این امکان اینکه
ای��ن باورها از این مناط��ق به ایران
رسیده باشد بعید نیست .مسیحیان
اعتقاد دارند با توجه به اینکه در شام
آخر مسیح ،سیزده نفر بر سر سفره
ب��وده اند و بر اثر خیانت یکی از آنها
او را مصلوب کردند ،پس عدد سیزده
نحس است و آنها هیچ موقع سیزده
نفر بر سر یک میز ،غذا نمی خورند.
یا اینکه اس��کندر مقدونی هنگامی
که مجس��مه خود را در کنار دوازده
مجس��مه خدایان گذاشت ،نحسی
سیزده گریبان گیرش شد و به قتل
رسید.
همچنی��ن در باورهای اعراب اعتقاد
به نحوس��ت و خرافات بسیار ریشه
دار است بطور که آنها روزهای هفته
و ماه را به روزهای خوب ،متوسط و
بد تقسیم می کنند و در روزهای بد
دست به کار مهمی نمی زنند چون
به نظر آنها نحس است .اصطالح قمر
در عقرب نیز از همین باورها بوجود
آمده است .بدیهی است پس از حمله
اعراب به ایران و تغییر گرایش های
دینی ایرانیان بس��یاری از این باورها
و خرافات اع��راب در ایران رواج پیدا
کرد و چون عدد سیزده را آنها نحس
می پنداشتند ،بنابر این عدد سیزده
و س��یزده بدر بد شگون و نحس به
شمار آمد.
بخش پایانی ادامه
در شماره آینده

11

 sسال s 15شماره  26 s 896فروردین 1388

___ ___ www.paivand.ca

11 PAYVAND: Vol. 15  No.896  Avr. 15, 2009

ایران :انتخابات...

استعفای

مثره هاشمی؛

ادامه سردرگمی
در اردوگاه
اصولگرایان

مجتبی ثمره هاش��می مش��اور عالی محمود
احمدی نژاد ،رئیس جمهوری ایران با انتشار متن
استعفای خود از آقای احمدی نژاد خواسته است تا
با این استعفاء موافقت کند تا "فرصت برای ورود به
عرصههای دیگری از انجام وظیفه فراهم شود".
با آنکه در متن اس��تعفای آقای ثمره هاش��می به
"عرصههای دیگری" ک��ه او قصد دارد در آنجا به
"انجام وظیفه" مشغول شود ،اشاره نشده است ،اما
گمان میرود که او میخواهد در س��تاد انتخاباتی
محمود احمدی نژاد فعال شود.
ثمره هاشمی از حلقه یاران نزدیک آقای احمدی
نژاد محسوب میشود ،حلقهای که گفته میشود
در پی��روزی آقای احمدی نژاد در انتخابات س��ال
 ۱۳۸۴نقش بسیار مهم اما پنهانی را بازی کردند.
حدود دو سال پیش نیز آقای ثمره هاشمی مسئول
س��تاد موس��وم به "رایحه خوش خدمت" در
انتخابات شوراهای شهر و روستا بود ،اما این تجربه
ب��ه ناکامی بزرگی برای حامیان آقای احمدی نژاد
منجر شد.
ظاهرا آقای ثمره هاش��می در ش��رایطی برای راه
اندازی ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد از سمت
خود استعفاء داده است که سردرگمی در اردوگاه
موس��وم به اصولگرایان ب��رای معرفی کاندیدا در
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۲خرداد آینده ایران
همچنان ادامه دارد.
در حالی که در اردوگاه موس��وم به اصالح طلبان
میرحس��ین موسوی ،نخس��ت وزیر دهه نخست
انق�لاب و مهدی کروبی ،رئیس پیش��ین مجلس
شورای اسالمی به طور رسمی آمادگی خود را برای
حضور در صحنه انتخابات اعالم کرده و فعالیتهای
تبلیغاتی خود را به طور غیر رسمی آغاز کردهاند،
جبهه اصولگرایان هنوز کاندیدایی را در این زمینه
معرفی نکرده است.
برخی از چهرههای جن��اح اصولگرا تعلل و عدم
تصمیمگیری برای معرفی نامزد ریاست جمهوری
را ،نوعی "تاکتیک انتخاباتی" میدانند ،اما بسیاری از
ناظران سیاسی تردیدی ندارند که این تعلل نتیجه
اختالفهای عمیق و دامنه دار در جناح اصولگرا
برای اجماع بر سر یک نامزد واحد است.
ظاهرا مش��کل اصلی جناح اصولگرا این است که
آقای احمدی نژاد مصمم به حضور دوباره در صحنه
انتخابات اس��ت و این مس��اله برخی از گروههای
اصولگرا را نس��بت ب��ه حمای��ت از او یا معرفی
کاندیدای دیگری در کنار او مردد کرده است.
در واقع حمای��ت یکپارچه جناح اصولگ��را از آقای
احمدی نژاد و یا طرح کاندیدای دیگری در کنار او ،هر دو برای جناح اصولگرا پرهزینه است
و از همین رو ،آنها در انتظار پیدا کردن راهی فراتر از این دو راهی صعب و دشوار هستند.
آنچه تقریبا قطعی به نظر میرسد این است که گروههای اصولگرای منتقد آقای احمدی
ن��ژاد با هیچ ابزاری قادر به متقاعد کردن او برای کناره گیری از رقابت انتخاباتی و اجماع
بر س��ر فرد دیگری نیستند و به همین علت آنها ناچارند با فرض حضور قطعی او در باره
انتخاباتتصمیمگیریکنند.
در حقیقت ،بسیاری از گروههای اصولگرا از سیاستهای متغیر و ناهمگون دولت آقای
احمدی نژاد در زمینههای مختلف و بخصوص رفتار و س��لوک سیاس��ی او در برابر سایر
گروههای اصولگرا به ش��دت ناراضیاند و نمیخواهند که او بار دیگر بر کرس��ی ریاست
جمهوری تکیه زند.
از طرفی ،معرفی کاندیدای دیگری در برابر آقای احمدی نژاد نیز به معنای رسمیت دادن به
انشقاق و چند دستگی در جناح اصولگرا و تقسیم آراء نیروهای حامی آنهاست ،چیزی که
در شرایط حاضر عالقهای به آن ندارند.
با این حال ،جناح اصولگرا ناچار اس��ت در فرصت اندک باقی مانده به انتخابات دست به
انتخاب بزند و بین آقای احمدی نژاد و حمایت از کاندیدایی در کنار او یکی را برگزیند.
در ای��ن میان ،قاعدتا حامیان پر و پاقرص آقای احم��دی نژاد در طیف اصولگرا ،منتظر
تصمیم همه گروههای اصولگرا نمیمانند و فعالیتهای انتخاباتی خود را به نفع او آغاز
میکنند ،کاری که در واقع با استعفای آقای ثمره هاشمی کلید خورده است.
برخی دیگر از این گروهها که نمی توانند با گزینهای به نام احمدی نژاد کنار آیند ،احتماال
به دنبال گزینه دیگری خواهند رفت ،اما با توجه به تنگی وقت و شانس نه چندان باالی
کاندیدایی دیگر ،به نظر نمیرسد موفق شوند.
با این همه ،راه سومی هم در برابر برخی اصولگرایان منتقد و مخالف آقای احمدی نژاد
گشوده ش��ده است و آن عدم معرفی کاندیدای خاص و نوعی سیاست بیطرفی در برابر
کاندیداهای موجود است.
به نظر میرسد میر حسین موسوی با اعالم اینکه وی اصالح طلبی است که دائما به اصول
مراجعه میکند ،در صدد جذب رای بخش قابل توجهی از نیروهای اصولگراست و برخی
از اصولگریان منتقد آقای احمدی نژاد نیز که گویا خیالشان از حضور محمد خاتمی در
انتخابات آسوده شده ،بیمیل نیستند که نخست وزیر سابق به جای رئیس جمهور کنونی
وارد دفتر ریاست جمهوری شود .

 ۱۶۹۷مسافر
نوروزی هرگز به خانه
نرسیدند

ب��ا پایان گرفتن تعطیالت س��ال نو ،رئیس
مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی
ایران میگوید دستکم  ۴۰۰نفر از مسافران
نوروزی در تصادفات رانندگی جان باختهاند.
غالمرضا معصومی همچنین گفت که از ۲۵
اسفند تا  ۱۱فروردین بنا بر آمار ثبت شده در
مرکز اورژانس کشور یک هزار و  ۶۹۷نفر در
حوادث مختلف از جمله تصادف
جان خود را از دست دادهاند.
به گفته آقای معصومی ،تعداد
جانباختگاندرجریانتصادفات
رانندگی ن��وروز س��ال ۱۳۸۸
كامل نیس��ت ،چرا که «پزشك
قانونی میزان تلفات محدوده این
ایام را یكماهه محاسبه و اعالم
میكند ،در حالی كه آمار فعلی
فقط ماموریتهای اورژانس را در
برمیگیرد كه در صحنه تصادف
مشاهده شده یا هنگام انتقال به
وقوع پیوسته است».
به گفته رییس پلیس راه نیروی
انتظامی« ،در ایران  ۹۰درصد از

حمل و نقل بار و مس��افر در جادهها صورت
میگیرد و این در حالی است كه این رقم در
دنیا  ۶۵درصد است».
او بیشترین تلفات جانی در تصادفات رانندگی
را مربوط به روز  ۱۳فروردین دانست و گفت:
«در این روز  ۴۰نفر در جادههای كشور جان
خود را از دس��ت دادهاند كه نسبت به مدت
مشابه سال گذشته دو برابر افزایش را نشان
میدهد».
این در حالی است که سه روز پیش احمدرضا
رادان ،جانشین فرمانده نیروی انتظامی ،روز
دوم فروردین را پرحادثهترین روز تصادفات
نوروزی اعالم کرده و به خبرگزاری مهر گفته

بود ک��ه «در روز دوم فروردی��ن  ۵۰نفر در
کشور به دلیل حوادث رانندگی جان خود را
از دست دادند».
علیرضا اسماعیلی ،فرمانده پلیس راه کشور،
نیز به خبرگزاری فارس گفت که بیشترین
عوام��ل ح��وادث رانندگی در ن��وروز  ۸۸را
س��واری وانت ،موتورسیکلت و عابرین پیاده
ذکر کرد و مهمترین علل وقوع تصادفات را
تخطی از سرعت مطمئن ،عدم توجه به جلو
و انحراف به چپ عنوان کرد.
آقای اسماعیلی روز  ۱۰فروردین همچنین
به خبرگزاری رس��می جمهوری اس�لامی،
ایرنا ،از وضعیت جادههای کشور انتقاد کرده
و گفته بود که «جادههای ما با
استانداردهای بینالمللی فاصله
دارد و بخش قاب��ل توجهی از
جادهها باند رفت و برگشت آنها
جدا نیست و بیش از  ۱۰۰هزار
كیلومتر از جادهها نیز فرعی و
روستایی است».
به گفته رییس پلیس راه نیروی
انتظامی« ،در ایران  ۹۰درصد
از حمل و نقل بار و مس��افر در
جادهها صورت میگیرد و این
در حالی اس��ت كه این رقم در
دنیا  ۶۵درصد است».
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قیام و متبدل شدن بدن مسیح

روز مجعه ساعت نُه صبح ،دمشنان بر دست ها

و پاهای عیسی مسیح میخ زده و او را به صلیب

کشیدند .در ساعت سه بعدازظهر همان روز عیسی بر

روی صلیب جان سرپده مبرد و در قربی که از سنگ
تراشیده شده بود ،او را دفن کردند و َد ِر قرب را مهر
کرده نگهبانان بر آن گمارده به شهر رفتند.

روز شنبه که عید بزرگ و تعطیل رمسی یهودیان بود،

کشیکچیان موضوعی غریممکن و باور نکردنی است.
این است که فکر کنیم ،دمشنان مسیح شبانه جسد

توانست بدون باز شدن کفن از آن خارج شود .عیسی

مطلب دوم

یعنی روز سوم ،مرمی جمدلیه و مرمی مادر یعقوب و

چون که اگر دمشنان عیسی جسد او را می بردند،

شده و قیام کرده است ،دمشنان جسد مردۀ او را ارائه

سالومه به اتفاق زنان دیگر که حنوط خریداری کرده

ساختند و ادعای پوچ و بی اساس آنها را برمال می

تدهنی منایند .این زنان برای چه به سر قرب عیسی

عیسی را نربده بودند.

بودند ،به طرف قرب رهسپار شدند تا بدن عیسی را

کردند .اما چننی کاری را نکردند چون که آنها جسد

مسیح رفتند؟ چنانکه ذکر شد ،برای تدهنی بدن

مطلب سوم

این است که فکر کنیم شاگردان و امیانداران به

مسیح جسد مرده او را دزدیده باشند .اگر خبواهیم

درخواست یهودیان و به وسیلۀ پیالطس فرماندار رومی

قبول کنیم که شاگردان جسد مرده مسیح را دزدیده و

نشده بودند؟ آیا زنانی که به سر قرب می رفتند ،اجازه

است ،این هم مقرون به حقیقت منی باشد .چون که

مهر نشده بود؟ آیا سربازان برای نگهبانی قرب گمارده

به دروغ شایع ساخته اند که او از مردگان قیام کرده

شکسنت مهر قرب را داشتند؟ آیا زنان حق نزدیک شدن

تا زمانی که اجنیل به رشتۀ حتریر درآمد ،عدۀ زیادی

کنند؟ البته جواب منفی است.

بودند و کلمات حیات خبش او را با گوش های خود

پس چرا آن زنان به طرف قرب رهسپار شدند؟ این

عمل زنان دلیل بر بی اطالعی آنان از مهر شدن قرب

و گمارده شدن کشیکچیان بر آن بوده است .چون که

آنها فقط تا دفن شدن عیسی در قرب و انداخنت سنگ
بر َد ِر آن شرکت داشتند و پس از آن هریک به منازل
خود رفتند .از این جهت زنان اطالعی از مهر شدن
قرب و گماردن نگهبانان بر آن را نداشتند .شهادت

کلیۀ مردان و زنانی که روز سوم پس از مصلوب شدن
عیسی بر سر قرب او رفتند ،این است که قرب را خایل

از جسد مسیح یافته و کفن را دست خنورده مشاهده
کرده اند .حال می خواهیم بفهمیم که جسد عیسی

مسیح چه شده بود؟

از مؤمننی و امیانداران به مسیح که او را در جسم دیده

این است که فکر کنیم عیسی مسیح بر روی صلیب

کامال ً منرده بود ،و وقتی که او را دفن کردند ،شب

از قرب خود بریون آمده و رفته است .قبول این مطلب

برای هر شخص منصف نه فقط غریممکن است بلکه

غریمنطقی هم به نظر می رسد .زیرا عیسی مسیح از

روز پنجشنبه شب تا مجعه ساعت سه بعدازظهر در

دست دمشنان اسری و مورد شکنجه و عذاب قرار

گرفته بود ،آن هم بدون خواب و خوراک .عیسی به
قدری ضعیف و ناتوان شده بود که نتوانست چوبۀ
صلیب خود را تا تپۀ جلجتا (یعنی حمل قرار دادن

صلیب) محل مناید .از این گذشته زدن تازیانه و

دادن شکنجه و گذاردن تاجی از خار و زدن سیلی

به صورتش و کوبیدن میخ ها بر دست و پای عیسی

مسیح و نداشنت اسرتاحت در متام مدت حماکمه و
رخیته شدن خون او بر صلیب ،زدن نیزه بر پهلوی

او و همۀ اینها داللت بر مرگ عیسی مسیح می کند.

می منوده ،ظاهر و غایب می گردید .از این جهت

مسیح در سر قرب به مرمی ظاهر گردید .در بنی راه به

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

چند نفر از زنان ظاهر شد .به پطرس ظاهر گردید و

به دو شاگرد در راه عموآس ظاهر و در سر سفر بعد

از دعا و برکت دادن نان ،غایب گردید .در باال خانه

بدون اینکه درب اطاق باز و بسته شود ظاهر و غایب

گردید .در کنار دریای طربیه بر شاگردان که مشغول
ماهیگریی بودند ظاهر شد و به آنها خوراک داد.

جمددا ً در همان باالخانه ظاهر شده ،دست ها و

پهلوی خود را به تومای شکاک نشان داد و غایب

گردید .یک بار به متجاوز از پانصد امیاندار ظاهر شد.

در وقت صعودش به آمسان در جلو چشم حواریون

به آمسان باال رفته و از نظر آنها ناپدید گردید .بعد از

صعود در راه دمشق به پولس جفاکار ظاهر شده او را

عوض کرد و زندگی تازه ای به او خبشید .این ظاهر

و غایب شدن عیسی مسیح دلیل بر آن است که آن

بدن قبل از صلیب زدن او با بدنی که بعد از قیامش

داشت ،تفاوت پیدا کرده بود .در حقیقت باید گفت که

آن بدنی که از خون و گوشت بود به یک بدن روحانی

شنیده و حقیقت مسیحیت را به خوبی می دانستند،

زنده و باقی بودند .اگر شاگردان و یا نویسندگان اجنیل
می خواستند مطالبی دروغ و خالف حقیقت را

دربارۀ قیام عیسی مسیح در اناجیل ثبت منایند ،حتما ً
آن مؤمننی به ضد دروغگویان قیام می کردند و آنها را

از جرگه امیانداران اخراج می منودند.

نکته دیگر

که برای ما قابل تفکر می باشد این است که چگونه

امکان داشته ،امیانداران حاضر شوند جان و مال خود
را برای پیشرفت دروغی که خود ساخته و پرداخته

بودند ،فدا سازند .و یا چگونه امکان دارد که از یک

به وجود آید و این همه برکات از پرتو این دروغ نصیب

جهانیان گردد؟ و یا چگونه امکان دارد که یک مطلب
دروغ و بدون اساس ،جهانی و حتی جاودانی هم

بشود و تا این حد در دنیا پریو و مرید پیدا کرده و هر

روز هم بر وسعت آن افزوده شود.

این است که قبول مناییم ،بالفعل مسیح از مردگان

برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است .یکی از دالیل

روشن و زنده برای قیام عیسی مسیح از مردگان این
است که چهار اجنیل هر کدام به طریقی خمصوص

قیام عیسی مسیح از مردگان را برای ما شرح می

دهند .اگر نویسندگان اناجیل می خواستند دربارۀ

قیام عیسی مسیح دروغی بگویند و یا دروغی بسازند،

حتما ً با هم مجع می شدند و اجنیل را طوری تدوین
می کردند که راه ایراد بر خرده گریان بسته شود .زنان

و مردانی که روز سیم به سر قرب رفتند همه شهادت می

است .مثل ختم مرغی که جوجۀ آن بریون آمده باشد.

به خاک مبدل نشد بلکه متبدل گردید .از این جهت

اما ختم مرغ سامل و دست خنورده باقی مباند.

عیسی مسیح پس از قیام از مردگان توانست در هر
جایی که اراده کند ،ظاهر و غایب گردد و حتی به

آمسان صعود مناید .چونکه بدنش به بدن ملکوتی

که برای اشخاص منصف و منطقی قابل تفکر می

متبدل گردیده بود.

باشد این است که اگر دمشنان مسیح و یا شاگردان

او جسد مرده مسیح را می بردند ،حتما ً با کفن آن را

دوستان عزیز،

محل می کردند ،نه خلت .و اگر خود مسیح هم کامال

خدا صدها سال پیش به وسیله انبیاء و مقدسنی

ً منرده بود و شب از قرب بریون آمده ،باز هم الزم بود

خود اعالم داشته است که مسیح می مرید و قیام می

که آن کفن را تا رسیدن به منزل همراه داشته باشد.

کند .خود عیسی مسیح هم بکرات و به طور مفصل

پس باقی بودن کفن در قرب بدون اینکه دست خورده

در اجنیل راجع به مرگ و قیام خود پیشگویی منوده

باشد و یا از هم پاشیده شده باشد ،نشان می دهد که

است .حواریون و امیانداران در رساالت و نوشتجات

نه دمشنان بدن عیسی را برده اند و نه حواریونش و نه

خود دربارۀ مرگ و قیام عیسی مسیح شهادت می

خود او نیمه جان بوده و بعدا ً زنده شده و از قرب رفته

شده بگوییم ،بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر
خوابیدگان شده است.

دهند .گذشته از این ،قسمت اعظم نوشتجات اجنیل
شاهد بر وقایع مرگ و قیام عیسی مسیح می باشد.

امروزه هم همۀ ما مسیحیان جهان بر قیام عیسی

مسیح از مردگان شاهد و گواه می باشیم .چونکه قیام
مسیح از مردگان پایه و اساس دینداری و امیان همۀ

دوستان عزیز،

مسیحیات جهان می باشد .پس الزم است همه با هم
هماهنگ شده به آوای بلند با پولس رسول ندا کنیم

پولس رسول می گوید :حمال است که جسم و خون

و بگوییم که بالفعل مسیح از مردگان

وارث ملکوت خدا گردد .در اینجا سئوال پیش می

برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است.

آید که مسیح دارای جسم و خون بوده ،پس چگونه

بله ،او قیام کرده و زنده است و امید

توانست با آن بدن جسمانی صعود مناید؟ این نکته

برای ما قابل تفکر است تا بدانیم که عیسی مسیح نه

فقط زنده شد و از قرب قیام کرد ،بلکه آن بدن جسمانی
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اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

از جسد مسیح بوده و کفن دست خنورده باقی مانده

عیسی مسیح با بدن قبل از صلیبش یکی بود ،چونکه

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

دهند که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و قرب خایل

مریند و نه پری و فرسوده می شوند .آن بدن بعد از قیام

است .بلکه باید قبول کنیم و با پولس رسول هم آهنگ

مطلب چهارم

هر شنبه

و ملکوتی متبدل گردید .مثل بدن فرشتگان که نه می

نکتۀ دیگر

مطلب بدون حقیقت و دروغ این همه چیزهای خوب

مطلب اول

بشود ،اما پس از صلیب و قیامش از مردگان احتیاج

به باز شدن در اتاق نداشته بلکه در هر حملی که اراده

می دادند و شاگردان دروغگو را مفتضح و خجل می

به قرب را داشتند؟ و یا حتی می توانستند قرب را ملس

مثل سایر مردم احتیاج داشته تا از در وارد منزیل

بودند ،نبوده است .گذشته از همۀ اینها فرار از دست

مصادف با عید فصح بود ،امیانداران فرصت تدهنی

غلطانیدن سنگ از سر قرب؟ مگر قرب عیسی مسیح به

است .دلیل این است که مسیح قبل از صلیب و قیام

قادر به غلطانیدن سنگ بزرگی که بر در قرب انداخته

حتما ً وقتی که شاگردانش ادعا منودند که او زنده

او .در بنی راه مذاکرۀ آنها راجع به چه چیزی بود؟

او نیز که از خون و جسم بود متبدل گردیده

و جراحات جسمی که بر او وارد آمده بود ،هیچگاه

عیسی مسیح در قربی که زیر نظر نگهبانان حمافظت

بدن او را نداشتند .از این جهت صبح روز یکشنبه

ک

اگر هم عیسی کامال ً منرده بود ،با آن همه ضعف

او را دزدیده و برده باشند .این فکر هم منطقی نیست،

می شد ،مدفون گردید .چون مرگ عیسی مسیح

ش جالل عادل
شی

13

 sسال s 15شماره  26 s 896فروردین 1388

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

مدرسه دهخدا

شنبه ها :ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی)
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri
---------------

کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

تازههای دهخدا:
سخنرانی درباره
رواندرمانی و هیپنوتیزم
درمانی علمی

>>> هیپنوتی��زم کردن چند نفر از
حضار برای آشنایی علمی بوسیله دکتر
ملک ،مشاور روانپزشک مدرسه دهخدا،
پایان جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود.
 25آوریل -2009
شروع برنامه ساعت  2بعدازظهر
 در محل مدرسه دهخدا
بازار(گاراژسیل)درمدرسهدهخدا
زمان 9 :می از ساعت  1بعدازظهر

کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
--------------------------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

خانـه ایران

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

khanehiran@gmail.com

خورشید خانوم

( ۲می و  ۶جون)

جشنهای مدرسه دهخدا
مدرسهقصدداردجشنزیررابرگزارکند:
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه
>> دهخدا را از آن خود بدانید و در
پیشبرد اهداف مدرسه ما را یاری
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم .تلفن ها:

)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴

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

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
-----------------

فراخوانبهاهدایکتاب

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه
نیما هدیه کنید ،نهال دوستی و
راستی را درجامعه کوچک مان به بار
نشاندهاید.

کتابخـــانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------

4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

حراج کتاب
The Annual Book Sale of
Les Amis de la Bibliothèque de Montréal
& >> 85 000 books
magazines for $1 or
less...
>> April 25th to May
3rd, 1 p.m. - 7 p.m.
>> Étienne-Desmarteau
Arena, 3430 de Bellechasse, Montreal
)(Rosemont metro
www.ville.montreal.
qc.ca/biblio

Fax: 514-544-5963

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

Tel.: 514-544-5962

ی <<
>> کلینیک پزشک 
 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه

محسن وزیری مقدم " نقاش"
پویان طباطبایی " عکاس"
محمود معراجی " نقاش"
شرکتفرمایید.
نمایشگاه تا  17ماه مه ادامه دارد.
زمان 7 :تا  10شب

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

------------------------کالس های رقص

ی
بدون وقت قبل 

___ ___ www.paivand.ca

>>>یکشنبـــهها:
خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00
5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

Tel: 514-341-5194

سپـاس
مدرس��ه دهخ��دا از متامی
کسانی که در جشن چهارشنبه
س��وری و س��ال نو به ما یاری
رس��اندند ،کم��ال تش��کر را
دارد.

mssunfound@hotmail.com

هیات مدیره مدرسه دهخدا

MEKIC

www.paivand.ca

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

تــری لوژی

گالری مکیک با اشتیاق از شما دعوت
می کند در نمایشگاه جمعی سه
هنرمند بنام و صاحب سبک ایرانی
مقیم ایتالیا و کانادا
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درشهر...

گزارش :اجنمن دوستداران زرتشت

جشن نوروز
و زادروز زرتشت

این انجمن جش��ن ن��وروز خود را
همراه با زادروز زرتشت در سالمه 28
مارچ  2009در رستوران آریا برگزار
کرد .این جش��ن که با استفبال بی
نظیر شما عزیزان روبرو شد ،جشنی
بود همراه با سخنرانی هایی از آنچه
که هزاران سال پیش تاکنون به نام
اعتقادات و فرهنگ و اداب و رسوم و
باروهایی را که به ما دادند دریابیم.
و ب��ا تفرک��ی که ریش��ه در آگاهی
مثب��ت درون منان دارد به حقیقت
های زندگی پیرامون منان در جهت
مهرورزی��دن ،صداق و راس��تی در
رفتارمان و کوش��یدن برای اهداف
مان توام باشد زیستن ،و آنچه که ما
را به سمت کامل و فرزانگی و انسان
بودن سوق می دهد ،پیش رویم که
گوش��ه ای کوچک از فرهنگ پربار
آیین مهر ایرانی است.
جشن با س��رود ای ایران که توسط
اعضای انجمن و باشندگان در جشن
خوانده شده بود ،آغاز شد .اعالم برنامه
های جش��ن را هموند انجمن آقای
نادر کاکاوند عه��ده دار بودند .آقای
دکتر ش��ریف ضمن خوشامدگویی
گزارش��ی از فعالیت های انجمن را
بیان نمودند.
سخنرانان آقای آرش امیررفیعی در
مورد فلسفه نوروز ،آقای دانشیار در
مورد ایران پس از سقوط ساسانیان،
آقای یوس��ف امی��ری در مورد علل
سقوط ساسانیان ،علیرضا فروتن فرد
در مورد زندگی زرتشت و پرستش
خدایان اساطیری و تاثیر آیین های
آنان در یکتاپرس��تی بود ،که مورد
توجه باشندگان قرار گرفت.
شام سه نوع غذای انتخابی استیک،
مرغ و ماهی همراه با پستا و ساالد،
دسر ،کیک و چای و قهره بود که از
باشندگان پذیرایی شد.
خانم سپیده ساالری هموند انجمن
عهده دار دی جی بودند که با انتخاب
آهنگ های ش��اد ایرانی جش��ن را

به حداکثر نش��اط رساندند .رقص و
شادی تا پاسی از شب ادامه داشت.
این انجمن بدینوسیله از آقای فرشاد
(تپش دیجیتال) که در طول زندگی
در میان کامیونیتی ایرانیان مونتریال
(ارگان ه��ا ،انجمن های فرهنگی و
غیر فرهنگی) اندوخته تجارب شان
را ت��ا آنجا که در ت��وان دارند ،بدون
هیچ چشمداش��تی به نام کمک و
همی��اری صادقانه و ب��ا تمامی مهر
خود در اختیار همگان قرار می دهند
و در این راه از هیچ کوشش��ی دریغ
نمی نمایند ،صمیمانه سپاسگزاری
می نماید.
و همچنین پوزش این انجمن را به
آن گروه ک��ه به علت کمبود جا در
لیستانتظارقرارداشتندونتوانستند
در جشن نوروز شرکت نمایند ،پذیرا
باشید.

گــزارش
13بدر

این انجمن چون همه سالمه جشن
س��یزده بدر را در سالمه یکشنبه 5
آوریل  2009مدر پارک مونت رویال
برگزار نمود.
هرچند ک��ه هوای مونتری��ال قابل
پیش بینی نیست ،قبل از آن روز و
بعد از بارندگی و گاهی برف بود ،اما
در یکشنبه  5آوریل پنداری که هوا
به خواست ما بود ،هرچند سرد بود ،و
کمی آفتابی اما برای برگزاری سیزده
بدر بسیار علی بود.
تلف��ن آگاهی تا آخرین لحظه قطع
نمی شد و همه مشتاق آمدن بودند
تا س��یزده بدر را در دامان طبیعت
گرد یکدیگر به ش��ادی بگذرانیم و
خوش باشیم و غبار کینه ها و نفرت
ها و گله مندی ها را از افکارمان پاک
کنیم و بخشش و گذشت توام با مهر
و عشق را جایگزین آن نماییم.
پارک مون��ت رویال ح��ال و هوای
دیگ��ری داش��ت .صندل��ی ه��ا در
محوطه چیده ش��ده بود ،پرچم سه

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

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

رنگ شیر و خورشید نشان از فاصله
ای دور هویت این همبس��تگی را بر
ه��ر بیگانه ای نمایان می س��اخت.
در گوشه دیگر میز زیبایی از پرچم
ای��ران و کانادا و کبک که روی آن با
تابلوی زیبای چو ایران نباشد تن من
مباد! و منشور کوروش کبیر و سبزی
نوروزی تزیین شده بود ،به چشم می
خورد.
محوطه پارک هر لحظه از جمعیت
پ��ر م��ی ش��د ،و روی نیمک��ت ها
تنقالت نوروزی و چای و آش رشته
و غذاهای مختلف دیده می ش��د و
در چند گوشه محوطه بساط منقل
کباب براه ب��ود و بوی خوش آن به
مشام می رس��د .آهنگ های شاد و
دی جی که خانم س��پیده ساالری
عه��ده دار آن بودند ،فضای پارک را
از شور و نشاط بیشتری سرشار می
ساخت.
آقای دکتر شریف از طرف انجمن به
باشندگان خوشامد گفتند و پس از
آن رقص و پایکوبی لحظه ای قطع
نمی شد.
گ��روه بندری «ری ب��ن» ،با اجرای
آهنگ های بندری ش��ور و نش��اط
خ��اص خ��ود را بوج��ود آورده بود،
خانم مرضیه دانشجو با رقص زیبای
خ��ود همه تحت تاثیر ق��رار داد ،به
طوری که اکثر باشندگان به ایشان
«شاباش» هدیه دادند.
این دو برنامه مورد اس��تقبال بسیار
قرار گرفت.
این جشن در ساعت  6پس از نیمروز
پایان یافت.
این انجمن بدینوسیله از آقای فرشاد
(تپش دیجیتال) که با مهر خود ما را
در جهت برگزاری سیزده بدر یاری
دادند ،و از یکایک ش��ما عزیزان که
با تلفن های خود و یا حضوری این
انجمن را مورد تشویق و پشتیبانی
خود ق��رار دادید سپاس��گزاری می
نماید.
روابط عمومی انجمن
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گابریل گارسیا مارکز
دیگر منینویسد

کارگزار گابریل گارس��یا مارکز ،نویس��نده شهیر کلمبیایی،
میگوید مارکز که دوستانش «گابو» صدایش میزنند پس از
 ۵۰سال قلم زدن «بعید است دیگر چیزی بنویسد».
مارکز  ۸۰ساله ،از غولهای ادبیات آمریکای التین که سبک
رئالیس��م جادویی را به دنیا معرفی کرد و خالق رمان عظیم
«صد سال تنهایی» ،از پنج سال پیش که آخرین رمان خود با
عنوان «خاطراتی از روسپیهای غمگین من» را منتشر ساخت
بهندرت چیزی نوشته و منتشر کرده است.
جرالد مارتین ،زندگینامهنویس گارس��یا مارک��ز به روزنامه
شیلیایی گفته اس��ت که او هم شک دارد «مارکز دیگر چیز
تازهای منتشر کند».
جرالد مارتین با این حال میگوید که این مساله تاسفآوری
نیس��ت ،چرا که «او به عنوان نویس��نده این شانس بزرگ را
داشت که پیش از رسیدن مرگ طبیعیاش سالهای بسیار به
حرفه ادبیاش بپردازد و آن را به کمال برساند».
شایعه دور شدن گارس��یا مارکز از نوشتن سالهاست که بر
س��ر زبانهاست ،اما سال گذشته یکی از نویسندگان کلمبیا
که از دوس��تان اوست با این خبر که او در حال نوشتن رمان
تازهای است بار دیگر این امید را به وجود آورد که طرفداران او
اثر دیگری نیز از او خواهد خواند ،خبری که هنوز به واقعیت
نپیوستهاست.
خود گابریل گارسیا مارکز نیز در دسامبر سال گذشته میالدی
در نمایشگاه کتاب گوآداالخارا در مکزیک به طرفداران خود
گفت که نوشتن فرسودهاش کرده است.
او در این نمایشگاه گفت« :کتاب نوشتن برایم خیلی زحمت
دارد».
گارسیا مارکز پیش��تر در گفتوگویی دیگر هم گفته بود که
س��ال « ۲۰۰۵اولین سال عمرم بود که در آن حتی یک خط
هم ننوشتم».
با این حال شایعهای بر سر زبانهاست که او چند کتاب کامل
و قدیمیتر هم دارد ،اما هنوز تصمیمی در مورد این که آیا این
آثار در زمان حیاتش به چاپ خواهد رسید اعالم نشده است.
گابریل گارسیا مارکز که در سال  ۱۹۸۲جایزه نوبل ادبیات را
از آن خود کرد در ایران نویسنده بسیار محبوبی است و اغلب
آثارش نیز به فارس��ی ترجمه ش��ده است ،از جمله صد سال
تنهایی ،عشق زمانه وبا و گزارش آدمربایی .

مشاور مالی و مالیاتی

>> آرمان ُبغیری<<

g
g
g
g
g

•عروسی •تولد •مهمانیها
DARYA MUSIC:

Tel.:
514-914-1332
Tel.: 613-276-2593
رستوران بوف Ottawa

------------------------------با سابقه بیش از  20سال جتربه
و هزینه مناسب
------------------------

Tel.: (514) 830-5757
Email: armanbogheiri@videotron.ca

>> روانشناسان میگویند دختران نوجوانی که تصور میکنند
زیاد چاق هستند بیشتر گرایش به خودکشی یا رفتارهایی از این دست
دارند
تحقیقات نشان میدهد میل به خودکشی در دختران نوجوانی که واقعاً
چاق هستند بسیار کمتر از دخترانی است که خود را چاق تصور میکنند.
در این تحقیق که در دانشگاه ایالتی جورجیا انجام گرفته ،عواملی چون
چاقی ،اختالالت افسردگی و رفتارهای گرایش به خودکشی در ارتباط
با درک تک تک افراد از وزنش��ان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این
پژوهش نشان داد چاقی و خودکشی مهمترین موضوعاتی هستند که
نوجوانان را نگران کرده و فکر آنها را به خود مشغول میکند .این تحقیق
تأیی��د میکند نارضایتی از ش��کل ظاهری بدن تأثی��ر قوی روی تمام
رفتارهای گرایش به خودکشی در دختران نوجوان دارد در حالی که در
پسران این موضوع معموالً بیاهمیت است •

یک شب!

تپش دیجیتال

سوسن احمدگلی

یک شب ساده
پرسه ی نم نم باران در
کوچه ی تنگ
و صدای نرم جاری آب
پچ پچ تاریکی در گوش درختان
خش خش پرده ی همسایه
از پس پنجره ی بیداری
یک شب تاریک
یک شب بارانی
چک چک تنهایی در ظرف حضور
سایه هایی گنگ
در پس دیوار
چشمی
نگران
بیدار
زنگ در را چه کسی خواهد زد؟
---------------------

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

T
T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک)
 Tکاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش دیجیتال تهیه کنید
 Tارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
 Tطراحی و تهیه وب سایت
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
 Tتعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما

تبدیل سیستم های ویدیوئی

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
از بس��یاری از حق��وق اولی��ه خود
محرومند.

اوباما و حقوق بشر...
البته (به جز دوران جیمی كارتر) در
غالب موارد از این سیاست عمدتا به
صورت ابزاری برای مقابله با دشمنان
و رقیب��ان سیاس��ی (مث�لا در برابر
ش��وروی در دوران جنگ س��رد) یا
توجیه تجاوز نظامی (مثال حمله به
عراق) استفاده میش��ده است ،و به
همین دلیل استاندارد دوگانه در این
سیاست وجود داشته است.
برای مث��ال ،حكومتهای آمریكا در
عین این كه كشورهایی مانند ایران
را ب��ه دالی��ل فقدان دموكراس��ی و
نقض حقوق بشر محكوم میكردند
در مورد این نقضها در كش��ورهای
تحت س��لطه رژیمهای دوست خود
مانند عربستان سعودی كمتر سخن
میگفتند.
و ی��ا رونالد ریگان درس��ت هنگامی
كه از فق��دان دموكراس��ی و آزادی
در اتحاد ش��وروی داد سخن میداد،
در مورد س��ركوب دموكراس��ی در
ی التی��ن خاموش میماند و
آمریكا 

شادی بخش حلظه ها

 gتهی�ه و تنظی�م اظهارنام�ه مالیاتی
اشخاص و شركتها و مشاغل ،بصورت
كامپیوتری
PAYROLL ACCOUNTINGg
 gتنظیم BUSINESS PLAN
gتاسیس و ثبت شركت ها
gاخذ وام تجاری از بانك ها
 gسرمایه گذاری و امور مهاجرت

کابوس چاقی برای دختران نوجوان

{>> ادامه از صفحه}5 :

DARYA LIVE MUSIC
موزیک دریا

خدماتحسابداری
g
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ی��ا حتا نظامیان و مأم��وران او عمال
به این سركوبها كمك میرساندند.
ول��ی در دوران اوباما ،این برای اولین
بار در طول  ۳۲سال است كه تأكید
بر دموكراسی و حقوق بشر رسما از
محوریت سیاست خارجی آمریكا به
كنار میرود.
این تغییر اساسی بخشی از گردش
ی سیاس��ت خارجی آمریكا و
تاریخ 
ن��گاه تازه آن به جهان و به خصوص
جهان سوم است.
برای آقای اوباما به عنوان رییس
جمه�ور آمریكا طبیعت�ا رفاه و
امنیت (ب�رای آمری�كا) و صلح
جهانی در درجه اول قرار دارند ،و
ی آمریكا عمدتا حول
سیاست خارج 
این اهداف شكل میگیرند .مقوالتی
از قبیل دموكراسی و حقوق بشر در
كش��ورهای دیگر جهان البته مثل
همیش��ه مورد توجه رهبران آمریكا
قرار میگیرند ،ولی برخالف گذشته
در دول��ت اوباما به ای��ن امر تظاهر
چندانی نخواهد شد.

یعنی میتوان گفت كه تفاوت آقای
اوباما با اس�لاف نزدیك او در مسئله
حقوق بش��ر نه در عم��ل و بلكه در
ی اوباما در مقایسه با
گفتار است .اقا 
غالب رییس جمهوران پیشین در سه
دهه اخیر دس��ت كم از این صداقت
برخوردار است كه شعار حقوق بشر
ندهد و بعد به صورت نابرابر از آن در
برابر دوست و دشمن بهره بگیرد.
ع�لاوه بر این ،آقای اوباما برای جلب
نظر مس��اعد مس��لمانان به آمریكا
میپندارد كه باید به «س��نن » آنان
احترام بگ��ذارد ،و در این راه از هیچ
تالشی خودداری نمیكند.
او در مس��جد مس��لمانان در تركیه
همانن��د یك مس��لمان معتقد رفتار
میكند و یا در لندن در برابر پادشاه
عربستان سعودی تا كمر خم میشود
و تعظیم میكند.
از دی��د آقای اوبام��ا ،ادای احترام به
پادشاه عربس��تان سعودی به عنوان
رییس یك كشور «اسالمی» مهمتر
از حمایت از حقوق مردم مسلمانی
است كه تحت حاكمیت این پادشاه

محاس�به آقای اوبام�ا چندان از
واقعیت دور نیست.
او میداند كه توده مس��لمان تا حد
زیادی تحت تبلیغات رهبران روحانی
ی با آمریكا كش��انده
خود به نش��من 
ش��دهاند ،و این روحانیان را میتوان
با ژس��تهایی از این قبیل و احترام
به «س��نتهای» اس�لامی به طرف
خود جلب ك��رد  -در حالی كه این
روحانی��ان نه تنها س��خن گفتن از
آزادی و دموكراس��ی را چن��دان دل
خ��وش ندارند و بلكه ب��ا داعیان آن
دشمنی میورزند .بنا بر این ،سخن
گفتن از آزادی و دموكراسی و حقوق
بشر در كش��ورهای مسلماننشین
چندان باعث اقبال تودهای نمیشود،
ولی خضوع و تواضع در برابر نمادهای
سنتی و مذهبی و احترام به مقامات
روحانی و حكومتی با پشتوانه مذهبی
(به ش��مول پادش��اه عربس��تان كه
خادمالحرمیناش مینامند) میتواند
بازده بیش��تری از اقبال توده هوادار
این مقامات داشته باش��د .عالوه بر
این ،س��طح فرهنگی در بسیاری از

این جوامع در حدی است كه كاربرد
دموكراسی و آزادیهای دموكراتیك
در آنها ممكن اس��ت به اس��تقرار
حكومتهایی افراطیتر ،خشنتر و
مستبدتر منجر ش��ود ،و مآال منافع
آمریكا را به خطر بیندازد.
از این رو ،چرا آقای اوباما با تعارف در
باره دموكراس��ی و حقوق بشر از یك
سو همانند اس�لاف خود در كاربرد
آن برای دوس��ت و دشمن به اشكال
برخ��ورد كند و به اتخاذ اس��تاندارد
دوگانه مجبور ش��ود و از سوی دیگر
احیانا زمین��ه بنیادگرایی را تقویت
كند؟
این سیاست ،بد یا خوب ،اكنون وجه
مشخصه سیاست خارجی آقای اوباما
به خصوص در خاورمیانه و كشورهای
مسلمان نشین است.
زمام��داران جمهوری اس�لامی نیز
اتخاذ چنین سیاس��تی را از آمریكا
میطلبند و از آن استقبال میكنند.
آنان به احتمال زیاد حاضرند در باره
ه��ر موضوعی با آمریكا بر س��ر میز
مذاكره بنشینند (به شمول فعالیت
هستهای ایران و مسئله فلسطین)،
ولی ب��ا گفتگو در باره دموكراس��ی

مجموعه ای نفیس از
لباس با خطاشیهای
زیبا در تپش
و حقوق بش��ر دل خوشی ندارند .از
این رو ،س��كوت آق��ای اوباما در باره
این مسائل طنین دلپذیری در گوش
مقامات ایران دارد ،و این عامل شاید
بیش از هر مشوق دیگر آنان را به میز
مذاكره بكشاند .تا آنجا كه به مردم
ایران مربوط اس��ت نیز شاید این امر
چیز بدی نباشد .سیاستهای حقوق
بش��ری آمریكا در برابر ایران همواره
برای مردم این كشور مسئلهساز بوده
است.
سیاس��ت حقوق بش��ری كارتر (كه
صادقانهتر از اخالفش بود) به استقرار
جمهوری اس�لامی یاری رس��اند ،و
سیاس��تهای ریی��س جمهورهای
بعدی كمكی به استقرار دموكراسی
و حقوق بشر در ایران نكرد.
ش��اید با قطع این ش��عارها از سوی
آمری��كا امید كاذب م��ردم ایران به
خارج قطع ش��ود و آنان را وادارد كه
به جای چش��مانتظار بودن این كه
«دس��تی از غیب ب��رون آید و كاری
بكند» بر روی پایخود بایس��تند و
استقرار دموكراسی و حقوق بشر در
ایران را خود رقم زنند.
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بحران اقتصادی جهانی...

در حاشیه گردهمآیی
 ۲۰کشور دنیا درلندن

---

زنگهای
خطر برای

سرمایهداری
شهالصمصامی
سال  ۲۰۰۹از بسیاری جهات شباهت
به سالهای  ۱۹۳۰دارد .سالهایی که
نه تنها طبقهی فقیر جامعه گرس��نه و
بیخانمان بود ،بلک��ه میلیونها نفر از
طبقات متوسط ،کارگران ،کشاورزان و
بسیاری دیگر بیکار و بدون غذا و مسکن
ماندند .خاط��رات دردناک روزهای فرو
ریختن ستونهای اقتصادی یک جامعه
سرمایه داری و صنعتی ،از تاریک ترین
صفحات تاریخ آمریکاست .در آن سالها،
یک جنب��ش توده گرا علیه سیس��تم
موجود و قدرتهای وابسته به آن بوجود
آمد .این جنبش در حقیقت ابتدا در قرن
 ۱۹آغاز شده بود ،زمانیکه سرمایه داری
تنها برای سرمایه داران رفاه بوجود آورده
بود ،در آن روزها بود که آمریکاییها از
شهرهای کوچک صدای اعتراض خود
را بلند کرده و آن زمان نیز مانند امروز
خش��م مردم متوجه ثروتمندان مرفه و
طمع کاری بود که موجب بیکاری و فقر
میلیونها نفر شدند .این جنبش مردمی
در  ۱۸۹۲موجب شد که تغییرات مهم
اجتماعی بوج��ود آید .از جمله قانون ۸
س��اعت کار در روز بود ک��ه تا آن زمان
وجود نداشت و یا قانون مالیات بر درآمد
ک��ه بر اس��اس مقدار درآمد محاس��به
میشود.
در سالهای  ۳۰مجدداً یک جنبش توده
گرا ،سرمایه داران و نمایندگان پارلمان
را مجبور کرد که به کمک مردم عادی
بیایند .در سالهای بحرانی  ۱۹۳۰هزاران
کارگر دست به اعتصابهای عمومی زده
و کارخانهه��ا را تصرف کردند .میلیونها
نفر به عضویت اتحادیهه��ای کارگری
درآمدن��د .برخی نیز به عضویت احزاب
سوسیالیست یا کمونیس��ت درآمدند.
جامعه در لب پرتگاه بود .رهبران سیاسی
و مذهبی مردم را تشویق میکردند که
علیه سیاس��ت زور ،تبعیض و طمع بپا
خیزند .سرمایهداری شکست خورده بود.
در « ۱۹۳۶فرانکلی��ن روزولت» با یک
نظرگاه مردمی و لیبرال مجدداً انتخاب
شد .تمام کوش��ش او بر این بود که به
مردم بقبوالند دولت مدافع آنهاست .با
بهبود وضع اقتصادی و باال رفتن سطح
زندگ��ی جنبش توده گرا ب��ه تدریج از
بین رفت .ولی امروز در س��ال ، ۲۰۰۹
بحران اقتصادی و ازدیاد فقر و بیکاری
در آمریکا و جهان زمینهی تازهای برای
رشد یک جنبش توده گرا بوجود آورده
است .بس��یاری از مفسرین سیاسی بر
این عقیدهاند که بحران اقتصادی امروز،
مانند گذش��ته فرصت مناس��بی برای
تغییرات بنی��ادی در این جامعه و بقیه
دنیا میباشد .انتخاب «اوباما» که خود
نمایانگر زنده شدن جنبش مردمی در
آمریکاس��ت ،به پرزیدنت جدید اجازه
میدهد که بتواند سیستم سرمایه داری
و مریض و فاسد را تغییر داده و مناسب
با نیازهای روز آنرا شکل بدهد.
«اِلی��وت اس��پتزر» مفس��ر سیاس��ی
«نیوزویک»مینویسد«:فاجعهاقتصادی
ام��روز نتیجه  ۳۰س��ال نابودی عمدی
مقرراتی اس��ت که میتوانست سرمایه
داری را در مسیر درست نگه دارد .برای
اینکه دموکراسی به هرج و مرج نیانجامد
نیاز به قانون اس��ت .س��رمایه داری نیز
احتیاج به قوانینی دارد که رهنمون آن
باشد .اصولی که بتواند ثروت یا عدالت
بوجود آورد» .
«اسپتزر» و بس��یاری دیگر از مفسران
سیاس��ی و اقتصادی معتقدن��د که در
ش��رایط کنون��ی تنها دولت اس��ت که
میتواند به مردم اطمینان خاطر بدهد

که ام��ور اقتصادی
در کم��ال عدالت و
شفافیت و با صداقت
اداره میش��ود .در
نظر داش��ته باشیم
که ب��ازار ،نی��از به
رقاب��ت دارد .ای��ن
وظیف��ه دول��ت و
حکومت اس��ت که
قوانینمحکمیعلیه
سیاستهایانحصار
طلبانه بوجود آورد.
انحصار طلب��ی روح رقابت و ابداع گری
را از بین میبرد.
___________________
>> رکود اقتصادی در اروپا
جنبش عظیمی را بوجود آورده
است؛ در آمریکا اگر چه هنوز
مردم به خیابانها نریختهاند ولی
خشم و عصبانیت مردم کاملًا
آشکار است.
>> زندگی غربی و آمریکایی
قابل ادامه نیست ،در آمریکا
از سال  ۱۹۷۹تا امروز درآمد
یک درصد از جمعیت ۳۰۰برابر
شده است

___________________
در دنیای امروز این دولت است که باید
مدافع محیط زیس��ت باشد« .اسپتزر»
میگوید« :قوانین علی��ه آلودگی هوا از
نظر اقتصادی نیز درس��ت اس��ت ،ولی
اقتصاد بر اس��اس ب��ازار آزاد نباید تنها
اصل باشد .برای مثال ،بازار آزاد میتواند
علیرغمپائینآمدندستمزدهاادامهیابد.
بازار آزاد تبعیض را تحمل خواهد کرد،
ولی صدماتی که در نتیجه بی حرمتی
به اص��ول بنیادی جامعه بوجود میآید
قیمتی برای آن نمیتوان گذاشت».

اعتراضات جهانی

برای نخس��تین بار  ۲۰کشور جهان در
لندن گرد هم آمدند تا بحران اقتصادی
را که جهانی شده است مورد بحث قرار
دهند .پیش از این گرد هم آیی ،هزاران
نفر از طبقات گوناگون جامعه در لندن،
پاریس ،برلین ،روم و سایر نقاط دست به
اعتراضات وسیعی زدند.
در لندن بیش از  ۳۵هزار نفر زن و مرد،
پیر و ج��وان از نمایندگان اتحادیههای
کارگری گرفته تا مؤسسات غیرانتفاعی،
گروهه��ای طرف��دار محیط زیس��ت و
کلیساها جمع شده و علیه سیاستهای
دولتهای اروپای��ی و آمریکا تظاهرات
کردند .برای مثال بسیاری معتقدند که
در وضعی��ت کنونی جه��ان و خطرات
جدی که در مورد محیط زیست وجود
دارد تشویق مردم به مصرف بیشتر برای
بهبود اقتصاد اشتباه بزرگی است .واقعیت
اینست که زندگی غربی و آمریکایی قابل
ادامه نیست .بس��یاری ،بحران فعلی را
فرصتی برای تغییرات اساسی در نحوه
ی زندگی مصرفی امروز میدانند.
 ۲۰کش��ور مهم جهان ،آمریکا ،چین،
روسیه ،ژاپن ،اتحادیه اروپا ،برزیل ،هند،
آفریقایجنوبی،آرژانتین،استرالیا،کانادا،
انگلیس،فرانسه،آلمانمکزیک،عربستان
سعودی ،کره جنوبی ،ترکیه ،اندونزی و
ایتالیا که مجموعاً  ۸۰در صد از اقتصاد
جهانی را تشکیل میدهند ،یک هدف
مهم و مشترک دارند و آن نجات دنیا از
بحران اقتصادی فعلی اس��ت .راه حل و
سیاستی را که آمریکا انتخاب کرده است
یعنی کمکهای دولتی در تمام سطوح
جامعه بمنظور نجات مؤسسات مالی و
کارخانهها از ورشکس��تگی و همچنین
ایجاد کار ،لزوماً مورد قبول همه کشورها
نیست .بویژه که این کمکهای دولتی
بدون پشتوانه بوده و به کسر بودجه ی
آمریکا میافزاید .کشورهایی مانند آلمان
که سیستم کمکهای اجتماعی وسیعی
دارند نیاز نیست که مانند آمریکا برای
کمک به بیکاران بودجه ی جداگانهای
اختصاص دهند .در این کشورها چنین
بودجهای از قبل وجود داشته است.
رکود اقتصادی بوی��ژه در اروپا جنبش
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کلیسایشاهراهمقدس

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

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته
یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر
به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

عظیمی را بوجود آورده است.
موضوع مورد بحث اینست که
سیستم سرمایه داری با شکست
مواجه ش��ده و زمان آن رسیده
اس��ت که توزیع ثروت عادالنه تر باشد.
س��رمایه داران ب��زرگ مانن��د بانکها،
ش��رکتهای بیمه ،کارتله��ای نفتی
همگی فاسد و طمع کار هستند و این
سیس��تم باید دگرگون ش��ود .از جمله
ش��عارهای تظاهرات لندن این بود که
«مرزها باید از بین برود» «کار و مسکن
برای همه مردم باشد نه طبقات مرفه» .
در آمریکا اگر چه هنوز مردم به خیابانها
نریختهاند ولی خشم و عصبانیت مردم
کام ً
ال آشکار است.
اعتماد مردم نس��بت ب��ه بانکها و وال
اس��تریت و سایر مؤسسات مالی از بین
رفته و در یکی از آخرین آمار سنجیها
 ۸۳درصد از مردم میخواهند که حقوق
و مزایای رؤسای بانکها و کمپانیهای
بزرگ بس��یار محدود ش��ود .این موج
اعتراض و خشم قابل فهم است.
در یکی از آخری��ن آمارها اخیراً معلوم
شد که در آمریکا از سال  ۱۹۷۹تا امروز
درآمد یک درصد از جمعیت  ۳۰۰برابر
شده اس��ت .یک در صد در حدود یک
میلیون و نیم نفر میشود.
در حالیکه درآمد مردمی که کار داشتهاند
بین  ۲۵تا  ۳۰درصد باال رفته است .این
ی��ک درصد همان صاحبان و رؤس��ای
مؤسس��ات مالی و ثروتمن��دان جامعه
هستند که در دنیای دیگری متفاوت از
مردم معمولی زندگی میکنند....
گردهمآیی  ۲۰کش��ور دنی��ا در لندن
نتایج قابل مالحظهای بهمراه داشت .از
جمله موافقت شد که بودجه ی «بانک
جهانی»  IMFس��ه برابر شده و به یک
تریلیون دالر افزایش یابد .این تصمیم
مهمی بود زیرا بحران اقتصادی جهانی
به کش��ورهای فقیر و در حال توس��عه
صدمه زیادی وارد آورده اس��ت .افزایش
بودجه ی بانک جهانی بنفع بسیاری از
این کشورها و مؤسسات دیگر در همه
جاست .سران  ۲۰کشور شرکت کننده
همچنین پذیرفتند که در سطح داخلی
و جهانی مقررات تازهای برای بانکها و
مؤسس��ات مالی بوجود آورند .از جمله
همگی موافق��ت کردند ک��ه حقوق و
مزایای رؤسای بانکها و مؤسسات مالی
مناسب با نوع کار و میزان موفقیت کاری
آنها باشد.
اعتراضات مردم اروپا بینتیجه نبود زیرا
یکی از موضوعات مهم ،تسلیحات اتمی
و خطری اس��ت که این س�لاحها برای
ثبات سیاس��ی و محیط زیست دارند.
در مالقات پرزیدن��ت «اوباما» و رئیس
جمهور روس��یه هر دو تعهد کردند که
ب��رای محدود کردن تس��لیحات اتمی
مذاکره کنند.
بح��ران کنونی بیش��ک زنگ خطری
برای سیستم سرمایه داری که نخست
وزیر انگلیس آن را یک سیستم شکسته
نامید ،میباشد .مردمی که در کشورهای
س��رمایه داری زندگی میکنند مخالف
این سیستم شدهاند.
ب��اال رفتن در صد بی��کاری ،در نه تنها
کشورهای جهان س��وم بلکه در اروپا و
آمریکا بزرگترین خطر برای همهی دنیا
اس��ت .روشهای امتحان شدهی قبلی
که نا موفق بوده است قابل تکرار نیست.
جهان نیاز به روشی نو و مبتکرانه دارد.
این چالش��ی است که نه تنها پرزیدنت
اوباما بلکه رهبران همه کش��ورها بویژه
کشورهای غنی و سرمایه دار با آن روبرو
هستند .
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خواب کافی؛ تصفیه مغز

در پ��ی تحقیقات جدیدی که نش��ان میدهد مغز
انس��ان در حین خواب زواید انباشته در مغز را دور
میریزد دانشوران باری دیگر در مورد خطرات ناشی
از بیخوابی هشدار میدهند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در س��تون مطالب
علمیخود نگاهی دارد به تحقیقات پزشکی جدید
در مورد کارکرد مغز در زمان خواب و مینویس��د:
«شکسپیراززبانقهرماننمایشنامههایخودهملت
میگفت :خواب ساعات خیالپردازی مغز است .ولی
اکنون دانشوران ثابت کردهاند که وظیفه اصلی مغز
انسان به هنگام خواب ،تصفیه زوایدی است که در
طول روز گردآوری شدهاند».
به نوش��ته ایندیپندنت نتایج این تحقیقات نشان
میده��د که تماسهایی که در ط��ول یک روز پر
مش��غله بین سلولهای مغزی انس��ان برقرار شده و
اطالعات جمعآوری ش��ده را حف��ظ میکنند در
طول س��اعات خواب سست شده یا قطع میشوند
و درنتیجه مغز خودبهخ��ود اطالعات زائدی را که
گردآوری کرده ،دور میریزد.
این تحقیقات تاکیدی اس��ت بر فرضیههای قبلی
که خواب عمیق و کافی در طول ش��ب را شرطی
ضروری برای حف��ظ اطالعات و خاطرات مهم روز
قبل و تصفیه اطالعات زائد و بنابراین سبک کردن
مغز و سالمت آن میداند .به گفته محققان خواب
کافی و خوب در طول شب مغز فرد را برای فعالیت
در روز بعد آماده میکند.
«پل شو» ،یکی از محققان این پژوهش ،از دانشکده
پزشکی واشنگتن میگوید« :در حال حاضر بسیاری
از مردم به خاطر نگرانیهای شغلی و یا فشار بحران
اقتصادی خوب نمیخوابند .ولی یافتههای ما ثابت
میکنند که بهترین روش برای داشتن روزهایی
فعال و نیز حفظ و پیشرفت در کار ،داشتن خوابی
کافی و عمیق در طول شب است».
به نوش��ته روزنامه ایندیپندنت تحقیقات جدید
براس��اس مطالعه زندگی حشرات میوهها انجام
شده اس��ت .به اعتقاد دانش��وران شیوه زندگی
روزانه این حش��رات شبیه به انسان است؛ آنها
نیز برای داشتن روزی فعال و پر ثمر حداقل به ۶
تا  ۸ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند.
در این تحقیقات مشخص شده که در حشرات
میوه -آن گروهی ک��ه روزی طوالنی و پر کار را
سپری میکنند بیشتر میخوابند.
روزنام��ه ایندیپندن��ت ی��ادآوری میکن��د که
تحقیقات قبلی نیز نش��ان داده ب��ود که خواب
مناس��ب در حیوانات توان یادگیری و حافظه را
تقویت میکند .اما تحقیق��ات جدید چند گام
پیش تر رفته و نشان میدهد که تماسهایی که
بین سلولهای مغز در طول روز برقرار میشوند به
هنگام خواب سست و یا قطع میشوند و بنابراین
مغز میتواند با تخلیه برخی از اطالعات استراحت
کرده و برای کار در روز بعد آماده شود.
به گفته پروفس��ور پل ش��و نکته مهم این است
که در مغز بتواند تشخیص دهد کدامیک از این
تماسهایسلولیزائدوخستهکنندههستند.مغز
انس��ان به دالیل مختلف ممکن است از این کار

عاجز شود که یکی از
آنها فشاری است که
ممکن است از ناحیه
شبکه عصبی اطراف
جمجمه ب��ه ناحیه
مغز وارد شود.
ب��ه نوش��ته روزنامه
ایندیپندن��ت در
بخشی از این پزوهش
جدید ،دانش��وران با
کمک دستگاهی در
طول ش��ب به طور
مداوم محل استراحت
این حش��رات را ت��کان داده و خواب آنها را به هم
میزدند .پس از اين آزمایش توانستند تفاوتهایی
که در مغز این حشرات ایجاد شده بود را تشخیص
دهند .مهمترین مورد آن انباشت پروتئین در مغز
بود که مثل ماده ایهادی س��لولهای مغزی را به
یکدیگر مرتبط نگاه میدارد.
جالب اینجاس��ت که در مطالعه مغز این حشرات
دانش��وران متوجه شدند پس از خواب کافی سطح
انباش��ت پروتئین در مغز آنها کاهش یافته است.
این خود نشانی بود از اینکه طی خواب تماس بین
س��لولهای مغزی بشدت سست و یا به کلی قطع
شدهاند.
«کیارا سیرلی» ،یکی دیگر از پژوهشگران فعال در
این تحقیق��ات ،که نتایج آن اخیرا در مجله معتبر
«ساینس» به چاپ رسیده است میگوید« :در پایان
م��دت زمانی که بدن در خواب اس��ت تماسهای
ضعیف بین سلولهای مغزی به کلی ناپدید شده و
تماسهای عمیق و محکم تر کاهش مییابند».
به گفته این پژوهش��گر ما به خاطر سپردن بخش
زیادی از آنچه که مغز در طول روز گردآوری میکند
نیازی نداریم .اگر مغز ما انباشته از اطالعات جزیی
و بی مورد باشد برای ادامه کار و فراگیری در طول
روزهای بعدی مغز باید خود را از این اطالعات زائد
تصفیهکند.
آیا ش��بها راحت و خ��وب میخوابید؟ اگر نه ،چه
چیزی بیشتر از همه جلوی خواب شما را میگیرد؟
اس��ترس و کار؟ ناراحتی ،بیم یا ناامیدی؟ یا دلیل
دیگری؟

•

www.mihantv.com

سپاس یزدان مقتدر مهربان را
که در این نقطه از تاریخ با همت
و محبت وپشتیبانی همگی شما
نازنینان توانستیم گامی دیگر
جهت اشاعه فرهنگ انسانی و
پرورش اندیش��ه نیک از طریق
ارتباط مس��تقیم ب��ا یکدیگر
برداریم .همانا با ایجاد یک رسانه
اینترنتی ف��ارغ از هرگونه تنگ
نظری ،تعصب،
تعلق سیاس��ی و یا حزبی در ارائه
نظرات همه اقش��ار و دس��تجات
سیاس��ی و حزبی ت�لاش نماییم.
باشد همگان بتوانند ارائه نظر کرده،
بهترین را برگزینیم .امید است چون
گذشته ما را مورد لطف خود قرار داده و سایر دوستان
را نیز مطلع فرمائید.
آدرس رسانه ما

www.mihantv.com

سعید بهبهانی واشینگتن دی سی
--------------------
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ایران از
اسرائیل
به شورای
امنیت
شکایت برد

نماینده دایم ایران در س��ازمان ملل
متحد در نام��های خطاب به رئیس
دورهای ش��ورای امنیت نس��بت به
تهدیدهای اس��رائیل در مورد ایران
اعتراض کرد و آن را نقض منش��ور
سازمان ملل دانست.
در نام��ه محمد خزائ��ی به رئیس
دورهای ش��ورای امنیت آمده است:
« اق��دام مقامات متعدد این رژیم در
استفاده از بهانههای ساختگی برای
تهدید به توسل به زور علیه جمهوری
اسالمی ایران كه به صراحت بر خالف
قوانین بینالملل��ی و اصول بنیادی
منشور ملل متحد میباشد ،به دلیل
بیتوجهی شورای امنیت ادامه یافته
است».
نماینده ای��ران در س��ازمان ملل با

اش��اره به تهدیدهای اخیر بنیامین
نتانیاهو و ش��یمون پرز ،نخستوزیر
و رئیسجمهوری اسرائیل نسبت به
ایران و با یادآوری حمله اخیر اسرائیل
ب��ه غزه ،از س��ازمان مل��ل متحد و
شورای امنیت خواسته است به دولت
این کشور «پاسخ قاطع» بدهد و آن
را «محکوم» سازد.
این نامه چند روز پ��س از اظهارات
بنیامین نتانیاهو و شیمون پرز درباره
حمله به ایران ،تسلیم رئیس دورهای
شورای امنیت شده است.
شیمون پرز ،رئیسجمهوری اسرائیل
یکشنبه این هفته در مصاحبه با یک
رادیوی اس��رائیلی تهدید کرد که در
صورت شکس��ت مذاک��رات اتمی،
اسرائیل به ایران حمله نظامی خواهد
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کرد .ش��یمون پرز در این مصاحبه
گف��ت که اگ��ر احمدینژاد بر س��ر
موضع هس��تهای خود بماند «به او
حمله خواهیم کرد».
بنیامین نتانیاهو ،نیز کمی پیش از
آنکه به نخستوزیری اسرائیل برسد،
در مصاحبه با مجله آتالنتیک که در
روز  ۳۱ماه مارس سال جاری میالدی
منتشر ش��د گفت که «باراک اوباما
باید به سرعت ایران را از دستیابی به
جنگافزار هستهای باز دارد یا اینکه
اسرائیل ایران را بمباران میکند».
محمد خزایی همچنین با استناد به
بند  ۵۱منشور سازمان ملل متحد،
اعالم کرده است که ایران در « دفاع
از خود  ...تردیدی نخواهد کرد».
برپایه بند  ۵۱منش��ور سازمان ملل

متحد « اگر به یک عضو سازمان ملل
متحد حمله نظامی شود هیچ چیزی
در منشور کنونی سازمان ملل متحد
موجب خدش��ه به ح��ق ذاتی دفاع
جمعی یا فردی نخواهد شد».
مارک��و مورال��ز ،س��خنگوی هیات
مکزیکی ،که ریاست دورهای شورای
امنیت را برعه��ده دارد ،تایید کرده
است که ایران علیه اظهارات مقامهای
اسرائیلی نامهای به کلود هلر ،رئیس
شورای امنیت ،تسلیم کرده است.
مارکو مورالز گف��ت که این نامه به
دیگر اعضای ش��ورای امنی��ت ارائه
خواهد ش��د و اقدام بعدی منوط به
تصمیم اعضا خواهد بود.

شکایتهای ایران و
اسرائیل از یکدیگر
این نخستین بار نیس��ت که تهران
نسبت به اظهارات مقامهای اسرائیلی
درباره ایران به شورای امنیت شکایت
میبرد.
در سال  ۲۰۰۸نیز نماینده ایران در
واکنش به اظهارات رافی آیتان ،وزیر
امور بازنشستگان وقت اسرائیل ،که
خواستار ربودن محمود احمدی نژاد
و محاکمه وی ش��ده
بود ،به شورای امنیت
نام��های اعتراضآمیز
تس��لیم کرد .در این
نامه همچنین نسبت

New Townhouse Development

یک اوکازیون عایل
برایخریدخانه

همین امروز برای ویزیت این مجموعه زیبا با ما متاس بگیرید:

@ Starting

$305,000

Les Cours des Sources

plus Taxes
Preconstruction Price

خانه های پرستیژ و نوساز در کرانه «لیک شور» زیبا

)>>> Boul. Des Sources (near Lakeshore Road
)30-40 Boul des Sources (Pointe Claire
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;زیر بنای تقریبی  235مرت مربع
;گاراژ دوبل
;بالکن بزرگ و گسرتده
;نزدیک به دریاچه زیبای سن لویی
;پارکت چوبی
;آشپزخانه و سرویس های با سرامیک
;تهویه مطبوع مرکزی
;ایزالسیون حرفه ای صدا
;پنجره های با کیفیت باال

<< For Appointment

>> Reza Nejad
Affiliated Real Estate Agent

(514) 865-7146
----------------

>> Michael D’Arrisso
Affiliated Real Estate Agent

(514) 867-0868

 ...و بسیاری امکانات و جتهیزات

It is finally here...

a comprehensive
coverage for all.
Join us for our information session at:

Today, almost every one has access
to a basic insurance coverage
and minimum social security, but
surprisingly… Taxi owners/operators
and small businesses are still left out.
For the first time in the industry, Afg Financial is
proud to offer you the new SOLO Disability Insurance
portfolio by Desjardins Financial Security:
This long overdue coverage, designed specifically
to address small business owners, including taxi
owners/operators.
t%JTBCJMJUZCFOFmU
We offer to replace your income in the event of disability

حسین انصاری

Hosein Ansary RLU
Tel:Rsvp
514-483-2070
Ex: 235
: 514-483-2070
#226
1-877-483-2070

Cell.:Cabinet
514-804-5756
de Services Financiers Ansary

215
Av.Financial
Redfern,
Suite
210 with all major insurance companies
Ansary
Group
collaborates
Westmount,
H3Z
215 RedfernQC.
Suite
2103L5
Westmount, Quebec, H3Z 3L5

Tel: 514.483.2070 Toll-free: 1 888.933.0111

t#VTJOFTTFYQFOTFCFOFmU
We offer self employed and small business owners a
monthly benefit to reimburse the fixed operating costs in
the event of disability.
t-JWJOHFYQFOTFTCFOFmU
We offer to cover your monthly living expenses in the
event of disability.
t"DDJEFOUEJTBCJMJUZJODPNFCFOFmU
We offer to replace your income in the event of a
disability caused by an accident.
t)FBMUIBOENFEJDBMCFOFmU
We offer a wide selection of health and medical benefits
that will not only meet your needs but suits your budget.

FOR ALL YOUR FINANCIAL NEEDS
INSURANCE INVESTMENTS FINANCIAL SERVICES
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به اظهارات اوهود ب��اراک وزیر دفاع
وقت اسرائیل ،که«همه گزینهها» را
در مورد ایران قابل اجرا دانسته بود،
اعتراض شده بود.
ایران در ژانویه سال  ۲۰۰۸هم نسبت
به اظهارت شائول موفاز ،وزیر ترابری
و وزیر دفاع پیش��ین اسرائیل درباره
ایران به شورای امنیت شکایت برده
بود .ی��ک روزنامه اس��رائیلی در آن

اس��رائیل نیز به نوبه خود نسبت به
اظهاراتمقامهایایرانیاعتراضکرده
است .در س��ال  ۲۰۰۵پس از اینکه
محمود احمدینژاد در همایشی در
تهران از محو شدن اسرائیل از نقشه
سخن گفته بود ،شیمون پرز معاون
نخس��توزیر وقت اسرائیل خواستار
اخراج ایران از سازمان ملل شد .این
موضع در سخنان نماینده اسرائیل در

هنگام از این مقام اسرائیلی نقل کرده
بود که حمله به ایران «اجتنابناپذیر»
است.
در سال  ۲۰۰۶نیز ایران در واکنش
به افرایم س��نه ،مع��اون وقت وزارت
دف��اع ،که گفته بود اس��رائیل آماده
است «به هر قیمتی» برنامه هستهای
ایران را متوقف کند ،به شورای امنیت
شکایت برده بود.

>>
>>
)Cell.: (514
ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

____________
Jaleh Hafezi
Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

207-9000

ژاله حافظی
رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

اس��رائیل در یک��ی از تازهتری��ن
ش��کایتهای خود به شورای امنیت
در فوری��ه س��ال  ۲۰۰۸نس��بت به
اظه��ارات محم��د عل��ی جعفری،

سرویس«گرومینگ»حیوانات

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

با مدیریت

شورای امنیت میز انعکاس یافت.
اسرائیل همچنین نسبت به «افسانه»
خوانده ش��دن هولوکاست ،از سوی
محمود احمدینژاد ،رئیسجمهوری
ایران اعتراض کرده است.
ش��ورای امنیت سازمان ملل نیز که
ایران هماکنون به آن نامه اعتراضآمیز
نوشته است ،در سال  ۲۰۰۵با صدور
بیان��های اظه��ارات رئیسجمهوری

ایران درباره اسرائیل و هولوکاست را
محکوم کرد .در ژانویه سال  ۲۰۰۷نیز
مجمع عمومی سازمان ملل هرگونه
انکار هولوکاست را محکوم کرد.

فرمانده س��پاه پاسداران ،و سرلشگر
ن فیروزآبادی ،رئیس ستاد کل
حس 
نیروهای مس��لح درباره اسرائیل به
شورای امنیت اعتراض کرد .

Auto R J

>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

در خانه شما

>> شهال و نوید:

دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

Professional Grooming

17
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--------->> تلفن514-799-8330 :

متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

Cell.: (514) 909-4765

Ramier Realty
3675 BOUL DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Elegant Carwash
اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

Inside & Outside

،کامپلت
تور شویی
رویس مو
امپو و...
س
ش
وکسینگ،
__________________________________
داخل،
Elegant Carwash

با مدیریت ایرانی

398 st Jacques W.
Lachine, QC H8R 1E8

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

___________________
Parvaneh ZANDI

______________________

کارواش الگانت

ساعات کار:

پروانه زندی

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

Tel.: (514) 366-4050
Tel.: (514) 577-1450

دریـ
ــافت
کانال
ه
ا
ی
ا
ی
ر
انی بد

نص
ب
د
ی
ش
(از ط
ریق ا
ینترنت)

ون

18
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مسیرامظفری

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ادی م
ا
س
ا
ژ
_
	•اپیالسیون
>> با مدی کامل
____
	•رنگ____
_
ریت
_
	•ماکیاژ
شهرزاد
	•بند و ابرو 	•فر
____________
	•ک
	• وتاه کر
د
ن
م
و
ه
_____ای_الیت
Unisex
_________________________
_
_
_
____
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D
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________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

خنستین شرکت بیمه ایرانی

برای >> اتومبیل و >> خانه شما
برترین سرویس کمترین بها
______
CAR
Assurance
HOUSE
Elegance
TAXI
Insurance
_______
MOTO
COMMERCIAL

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

DODGE GRAND CARAVAN
SXT-STOWNGO - 2008
Prix : $ 16900 Kilométrage : 60000
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 229.00
LEASING DISPONIBLE
Moteur : 3.8L Transmission : Auto.
Cylindres : 6 Carburant : Essence
Portes : 5 Passagers : 7
Couleur intérieure : Gris foncé
Couleur extérieure : Bourgogne

JAGUAR X-TYPE 3.0 -2005
Prix : $ 17900
Kilométrage : 45000
Garantie: Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 322.00
LEASING DISPONIBLE
Classification: Berline
Transmission: Auto; Cylindres: 6
Portes : 4 Passagers: 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Argent
Type : Berline

>> with
monthly
instalment
__________
assurance@eleganceleasing.com

Clinique Dentaire PEARL

شیرینی و کیترینگ پری
 بهای مناسب،با کیفیت عالی
در خدمت هموطنان گرامی

:شیرینی

>> انواع خشک و تر
، رولت،>> خیمه ای
،>> زولبیا و بامیه
...>> حلوا و

:اغذیه

،>> انواع خورش ها
،>> پلو
>> کوکو
 سوپ،>> آش
>> دلمه
>> و انواع رولت

)

: همه روزه،ساعات متاس
 بعدازظهر4از ساعت

(514) 994-9264

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

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

 در وست آیلندMatis  و سالن زیباییSPA

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس
باکادر مجرب

مشاوره رایگان

___________________________

Spa, institut beaute matis:
وبروی
ر
اخوان

15755 de Pierrefonds Blvd
Pierrefonds, QC H9H 3X6

Tel.: (514) 626-0982

 برای ازبنی بردنIPL hair removal½ ½
 ویژه خامن ها، سریع و موثر،مـــوهای بدن
و آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل
Obagieجراحیباحمصوالتپارامدیکال
½ ½ درمانا کنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامنیثوهایدرکینون
½ ½ برنامههایویژهکاهشوزناضـــافیبامتد
طبی(طبیعی)پروتئنیمکمل
:½ ½ ماسوتراپی
 و شیاتسوrelaxing ماساژ
)(بادریافت رسید بیمه
الکرتولیز،پدیکور،مانیکور،½ ½ بندوابرو

20

___ ___ www.paivand.ca

 sسال s 15شماره  26 s 896فروردین 1388

کلینیکزیبایی
و اسپــای
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سپــــا س
از تمامی دوستان و عزیزانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر ،همسر و عزی ِز خاندان مان

زنده یاد دکتر استاد ناصر دیبایی

که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
تلفنی ،ارسال گل و...
ما را دراین ایام دشوار همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزاریمینماییم.
اگر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از شما پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و بهروزی برای فردفرد شما.

www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر
½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

خانواده های دیبایی ،شایان ،تشید

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:
Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و دردهای
مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
_____________
است
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی موجود

&

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726

_______________________

علی سلیمی

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

هیپنوتراپیست

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

خورشت ها:
القاتوق
 بماقیرزاقاسمی ترش ترهسنجان
 ف (انار بیج)ورمه سبزی
قویشگاه مرغ
وا و گوشت
-

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

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747

 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی در
کنترلرفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی دائم
و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل و
فعالیتکردن
 .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

هیپنوتیزم

__________________
شهوترانی و بی میلی جنسی Tel.: 514-979-2120
(سرد مزاجی)
Fax. 450-689-1051
 .13لکنت زبان و ضعف
Email:
اعصاب
@ga_salimi
 .14هیجان ،التهاب ،دلشوره،
hotmail.com
_____________

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

	• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
	• آموزش خودآرائی

آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مـــدارک عالی و
بین املللی گریم و میک آپ

Tel.:514-573-9595
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حقوق بشر...
جماهدین
خلق از
عراق
به کجا
خواهند
رفت؟

هفته نامه اکونومیس��ت چاپ لندن
در ش��ماره اخیر خود مطلبی را به
وضعیت اعضای سازمان مجاهدین
خلق در عراق اختصاص داده است.
این گزارش با عنوان "به کجا خواهند
رفت  -ایرانیان��ی در عراق که علیه
جمهوری اسالمی جنگیدند با آینده
ای متزلزل روبرو هس��تند" انتشار
یافته و با اظهارات یک شهروند غربی
آش��نا به زبان فارسی آغاز می شود
ک��ه از اردوگاه اش��رف ،وافع در 65
کیلومتری شمال غرب بغداد ،محل
زندگی حدود س��ه هزار و چهارصد
شهروند ایران دیدن کرده است.
ای��ن بازدید کننده غرب��ی ،اردوگاه
اشرف را به یک شهرک متوسط اما
نسبتا آراسته در ایران تشبیه کرده
است که دارای پارک ،ساختمان های
اداری و مسکونی است اما در آن اثری
از کودک و نوجوان دیده نمی شود و
افزوده که مخالفان جمهوری اسالمی
در این اردوگاه زمینگیر ش��ده اند و
حاال با خطر اخراج از عراق و ش��اید
ه��م تحویل به جمهوری اس�لامی
مواجههستند.
اکونومیست از قول این شخص می
نویس��د که ح��دود دو دهه پیش،
خان��واده هایی که در ای��ن اردوگاه
زندگی می کردند "منحل" شدند،
زوج های متاهل به اجبار از هم طالق
گرفتند و بچه های آن��ان به خارج
فرس��تاده شدند و بس��یاری از آنان
در حال حاضر با ه��واداران گروه در
کشورهای غربی زندگی می کنند که
سرگرم پرورش این کودکان براساس
عقاید مجاهدین خلق هس��تند که
یک ناظر بی ط��رف از آن به عنوان
"نوعی فرقه" یاد کرده است.
این هفته نامه یادآور می شود که در
خالل شش سال گذشته ،آمریکاییان
حمایت از ساکنان این اردوگاه را بر
عهده داش��تند ،در حالیکه جوامع
عراقی اطراف اردوگاه و بس��یاری از
ایرانیان ،بدون توجه به طرفدارای یا
مخالفت با رژیم کشور خود ،با علت
وجودی این محل مخالف بوده اند.
حال که نیروه��ای آمریکایی برای
بازگشت به کش��ور خود آماده می
ش��وند ،دولت عراق ،که به داش��تن
روابطی فارغ از دغدغه با ایران تمایل
دارد ،م��ی گوید که باید این اردوگاه
بسته شود و س��اکنان آن به خارج،
حتی احتماال ب��ه ایران بروند که در
چنین صورتی ،با آین��ده ای مبهم
دست به گریبان خواهند بود.
اکونومیست در ادامه این مطلب به
تاریخچه س��ازمان مجاهدثن خلق
می پردازد و می نیسد که این گروه
در سال  1965توسط یک گروه زیر
زمینی متشکل از جوانان مخالف شاه
تاسیس شد و از آن معموال با عنوان
تشکیالتی با گرایش "مارکسیستی
اس�لامی" یاد می ش��ود و در حال
حاضر ،زیر چتر سیاس��ی سازمانی
موسوم به شورای ملی مقاومت قرار
دارد.

دوستی و دشمنی با

جمهوری اسالمی

این هفته نامه م��ی افزاد که پس از
س��قوط ش��اه ،این گروه نخست از
حمایت آیت الله خمینی برخوردار

ش��د اما به زودی روابط دو طرف به

مس��عود رجوی ،به عن��وان "رئیس
جمهوری منتخب" با هدف کسب
حمایت افراد و نهادهای خارجی ،از
جمله بعضی اعضای کنگره آمریکا و
پارلمان اروپا و مجلس اعیان پارلمان
بریتانی��ا ،ب��ه نق��اط
مختلف جهان س��فر
می کن��د در حالیکه
کسی مطمئن نیست
که در ح��ال حاضر،
اداره ام��ور اردوگاه
اش��رف برعه��ده چه
کسی است.

خصومت گرایید و مجاهدین خلق به خلق

یک رشته عملیات خشونت آمیز و
بمب گذاری علیه جمهوری اسالمی
دس��ت زدند که گفته می شود تنها
در یک مورد به کشته شدن هفتاد
غیرنظام��ی ،از جمل��ه ش��ماری از
روحانیون ارشد حکومت ،منجر شد،
و از کار افتادن بازوی آیت الله خامنه
ای ،رهبر کنونی جمهوری اسالمی
ه��م نتیجه یک��ی از عملی��ات این
سازمان است.
به نوش��ته اکونومیس��ت ،مس��عود
رجوی ،رهبر مجاهدی��ن خلق ،در
س��ال  1981به فرانس��ه گریخت و
سپس در سال 1986همراه با جمعی
از پیروان خود ،از جمله تعداد زیادی
زن عضو س��ازمان ،ب��ه عراق رفت و
صدام حس��ین اردوگاه اشرف را که
گفته می شود پیرامون آن به حدود
بیست کیلومتر می رسد ،و مقادیری
اس��لحه از جمله تانک های ساخت
برزیل و بریتانی��ا را (که در جنگ با
ایران به دست عراقی ها افتاده بود)،
همراه با نفربرهای زرهی روسی در
اختیار آنان قرار داد.
در مقابل ،سازمان مجاهدین خلق به
حمالت مسلحانه علیه ایران مبادرت
می کرد و به همین دلیل اس��ت که
اکث��ر ایرانیان ،با هر ش��کل و رنگ
سیاسی ،معموال این گروه را "خائن"
می دانند و حتی گفته می شود که
صدام حسین از این گروه برای حمله
به کردهای شورشی و شیعیان عراق
در پی جن��گ اول خلیج فارس در
س��ال  1991استفاده کرد ،که البته
مجاهدین این اتهام ها را به ش��دت
تکذیب می کنند.
اکونومیست می افزاید که گذشته از
این اتهام ها ،گروه های مدافع حقوق
بش��ر نیز سازمان مجاهدین خلق را
متهم ک��رده اند که به ترویج کیش
شخصیت مسعود رجوی و همسرش
مری��م ،و اعمال ش��رایط انضباطی
سختگیرانه به شیوه حکومت های
توتالیر می پردازند و به نقل از کسانی
ک��ه از ای��ن گروه گسس��ته اند می
گویند که اعضای سازمان در معرض
"بمباران دایم عقیدتی" قراردارند و
از آنان خواسته می شود تا بی چون
چرا تسلیم اهداف سازمان باشند.
به نوش��ته این هفته نام��ه ،ارتباط
اعضای سازمان مجاهدین با خانواده
هایش��ان به طور کام��ل قطع بوده
اس��ت و هنگام��ی که ی��ک بازدید
کننده غربی ،که در سال  2004به
اردوگاه اشرف رفته بود ،با استفاده از
تلفن ماهواره ای امکان تماس چند
ت��ن از س��اکنان اردوگاه به خانواده
هایش��ان در ایران را فراهم ساخت،
اعضای خانواده باور نمی کردند که
با فرزندانشان گفتگو می کنند زیرا
سازمان مجاهدین خلق به آنان گفته
بود که فرزندانشان کشته شده اند.
اکونومیست می نویسد که از زمان
اش��غال خاک عراق توسط نیروهای
آمریکایی در س��ال  ،2003از آقای
رجوی خبری نیس��ت و کسی نمی
داند که آیا رهبر مجاهدین هنوز زنده
است یا نه ،هرچند اکثرا معتقدند که
او مرده است و در مقابل ،مریم ،همسر

طرفداران
غربی
مجاهدین

به نوش��ته اکونومیس��ت ،براساس
برخی گزارش ه��ا ،حدود چهارصد
تن از س��اکنان این اردوگاه به طور
داوطلبانه به ایران بازگشته اند و گفته
می شود که تا کنون با آنان برخورد
قابل قبولی هم ص��ورت گرفته هر
چند کس��ی نمی تواند در این مورد
کامال مطمئن باشد ،و در همانحال،
چند صد تن دیگر نیز در صدد کسب
پناهندگی در سایر کشورها هستند
که معدودی از آن��ان گذرنامه های
کش��ورهای غربی را دارند ،یا داشته
اند.
هفته نامه بریتانیایی می افزاید که
طی س��ال گذش��ته ،پارلمان اروپا
و دادگاه ه��ای بریتانیا نام س��ازمان
مجاهدین خلق را از فهرس��ت گروه
های تروریس��تی ح��ذف کردند با
این اس��تدالل که این گروه توس��ل
به خشونت را نفی کرده ،دست کم
از س��ال  2002تا کنون بع عملیات
تروریس��تی دست نزده و اسلحه (یا
الاقل اسلحه س��نگین) موجود در
اردوگاه اشرف را پس از اشغال خاک
عراق ب��ه آمریکایی��ان تحویل داده
است.
تصمیم به حذف نام مجاهدین خلق
از فهرست گروه های تروریستی البته
با ناخرسندی برخی از دولت ها ،به
خصوص در بریتانیا و فرانسه ،مواجه
ش��ده که این س��ازمان را موجودی
دردسر س��از و فعالیت آن در خاک
خود را برای رواب��ط با عراق و ایران
مضر می دانند.
اکونومیست یادآور می شود که ایاالت
متحده همچنان سازمان مجاهدین
خل��ق را ی��ک گ��روه تروریس��تی
محس��وب می کند اما در این مورد
هم فشارهایی از س��وی گروه های
مختلف ،از نو محافظه کاران گرفته
تا چپگرایان ،بر دولت وارد می شود
زیرا این گروه ها اظهارات مجاهدین
خلق در این مورد را قبول کرده اند
که این گروه یک نهضت س��کوالر و
دموکراتیک و برخ��وردار از حمایت
گسترده در ایران است و این احتمال
وج��ود دارد ک��ه روزی جانش��ین
حکومت روحانیون شود.
این هفته نامه م��ی افزاید که البی
مجاهدین در اروپا از اظهارات اخیر
موفق الربیعی ،مش��اور امنیت ملی
دول��ت ع��راق ،در م��ورد برچیدن
اردوگاه اش��رف و اخراج ساکنان آن
به خارج ،به خصوص تحول آنان به
ایران ،ابراز ناخرس��ندی کرده اند در
حالیکه دولت ایران نیز اخیرا با تاکید
هر چه بیشتر از دولت تحت تسلط
ش��یعیان در عراق خواستار تحویل
این افراد شده است.
اکونومیست در خاتمه می افزاید که
سازمان مجاهدین خلق از شبکه های
پیچیده متشکل از هوادارانی متعهد
برخوردار اس��ت که اگر آمریکاییان
سرانجام تسلیم خواست دولت های
عراق و ایران ش��وند ،قطعا به خشم
و خ��روش در خواهند آمد هر چند
چنین س��رانجامی چن��دان هم نا
محتمل نیست .
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فراخـــوان
برایبرگزارییادمانکشتار
زندانیانسیاسیدهه 60درایران
ایرانیان آزادیخواه!

امسال نیز به مانند تمامی سالهای بعد آن نسل کشی
بر آنیم که به یاد و برای تمامی سبزاندیشانی که به
سرخی گرائیدند ،گردهم آئیم؛ یادواره ای سازیم به
یاد تمامی زنان و مردانی که ستیزیدند از برای آزادی،
دموکراسی و عدالت اجتماعی و نیز کارزاری سازیم
برای افشای  30سال جنایت توسط رژیم جمهوری
اسالمی.
امسال خواستند تا نام آشناترین و شناخته شده ترین
نشان آن سالها را از بین برند.
«خاوران» را می گوئیم.
در طی س��الیان ،حرکت مردم ،تالش خانواده های
کش��ته ش��دگان و بازماندگان ،پراکنده هر چند ،اما
جهت یافت تا که یاد شقایق پایدار بماند.
«خاوران» راه می گشود که آن را نیز بر نمی تابند.
می خواهند یاد نسلی را به فراموشی سپارند .هیهات!
چه می پندارند؟ یاد آن جانهای ش��یفته به وسعت
زمان با ماست.
هرگز فراموش نمی کنیم.

می توان با اس��تفاده از تجارب یکدیگر مجموعه ای
ساخت توانمند و نیز با اس��تفاده از تجارب جهانی،
کارزاری ساخت علیه هر آن چه پلیدی است.
می توان یادواره ای ساخت برا ی اعالم و ادای احترام
و مراتب قدرشناس��ی خود نس��بت به تمامی زنده
اندیشانی که بخش��ی از تاریخ مبارزاتی ایران را رقم
زدن��د .از پس این مه��م برنمی آئیم مگر به همت و
یاری همگان.
ما اعالم کنندگان ای��ن فراخوان بر این باوریم که با
تشکیل «کمیته یادمان» به شکلی وسیعتر حرکت
اعتراضی و افشاگرانه هرچه توانمندتر خواهد گشت.
اندکنیستیم.
یاران و انس��انهای آگاه و آزاده ی زیادی در این شهر
حضور دارند که ما را نیز در کنار خود خواهند یافت.
ما را جز این خواستی نیست.
با این نگاه ،نشستی به تاریخ

یکشنبه  19آوریل 2009

>> در محل
400 Ste Catherine E Room: A-1865

انسان های آزاده!

بر این باوریم که کش��تار بزرگ زندانیان سیاسی در
ایران پرونده ای گشوده است که هنوز حرف آخرش
گفته نشده است و پرداختن بدان را صرفا در حیطه
وظایف ،تخصص و احس��اس خود نم��ی دانیم .اگر
آن تمامی مردم ایران است؛
تعلق خاطری باش��د از ِ
آن تمامی وجدانهای آگاه اس��ت .می توان پژواک
از ِ
فریاد تمامی زنان و مردانی بود که ایس��تاده از میان
ما رفتند.

راس ساعت  4بعدازظهر
برگزار خواهد شد.
--------------کمیته فراخوان برای برگزاری «یادمان کشتار
زندانیان سیاسی دهه  60در ایران»
مونترال -کانادا  23مارچ 2009
Emaill:farakhan60@yahoo.com

قربانی سودجوئی قاچاقچیان انسان

 43جوان عازم
ایران در کانتینر
خفه شدند

پلیس ش��هر کوته واقع در استان
بلوچس��تان پاکس��تان  43جسد و
بی��ش از  50جوان مده��وش را از
داخل کانتینر کامیونی که عازم ایران
بود کشف کرد .
به گفته نس��یم الری رئیس پلیس
این شهر در این کانتینر که از شهر

استین بولداک ،استان قندهار کشور
افغانس��تان ع��ازم ایران ب��ود تعداد
زیادی جوان پناهجوی افغانی بوسیله
قاچاقچیهای انس��ان جا داده شده
بودند که به علت نرسیدن اکسیژن
در داخل کانتینر خفه شده بودند.
ب��ه غیر از کش��ته ش��دگان ،تعداد
نامعلومی نیز از ه��وش رفته بودند
ک��ه ب��رای مراقب��ت پزش��کی به
بیمارستانهای این شهر برده شدند
که پاره ای از آنها در وضعیت بحرانی
و نزدیک به مرگ قرار دارند.
خبرنگار ش��بکه تلویزی��ون عربی
الجزی��ره تعداد پناهجوی��ان در این

کانتینر را بیش از یکصد نفر برآورد
کرد.
به گزارش وی وجود انسان در کانتینر
زمانی کشف شد که یکی از مامورین
مرزی با شنیدن صدای ناله و تقاضای
کمک از داخل کانتینر متوجه شد
که در داخل کانتینر انس��ان وجود
دارد  .بر اس��اس تحقیق��ات اولیه،
این مس��افران نگونبخت که قربانی
سودجوئی قاچاقچیان انسان شدند
بیش از  24س��اعت بود که در این
کانتینر محبوس بوده اند.

خانه ایران را از آن خود بدانید
خانه ایران که با اهداف انسان دوستانه و فرهنگی برای پیوند دادن بیشرت افراد جامعه ایرانی مونرتال به وجود
آمده است موفق گردید که از ماه دسامرب  2008دفرت خود را به منظور تامنی خبشی از نیازهای جامعه ایرانی بازگشائی
مناید .در حال حاضر تعدادی از مددکاران اجتماعی فارسی زبان برای ارائه سرویس رایگان اعالم آمادگی کرده
اند .قابل ذکر اس��ت که خدمات ارائه ش��ده متناس��ب با نیازهای مشا و با هماهنگی دفرت خانه ایران برنامه ریزی
خواهد شد .خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات و انتقادات خود یاری منائید .از همه افرادی که
مایل به ارائه سرویس در زمینه حرفه خود هستند تقاضا می کنیم که با دفرت خانه ایران متاس بگریند.

برای اطالعات می توانید با ما متاس بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

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

)1117 Ste.Chatherine W, Suite: 420 (Metro: Peel

ساعــــات کار:

دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر

استخــدام

Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

به یک متخصص رنگ قالی ایرانی
Tel.: 514-271-7750

فورا نیازمندیم.
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رژمی
غذایی

گوناگون...

فعالیتهای
ورزشی،
پادزهـر
تنبلی مغز

تا کنون عقیدههمگانی
این بود که ورزش ،بدن را سالم
نگهمیدارد .حاال دو تن از
پژوهشگران مغز در آلمان ثابت
کردهاند که حرکت بر بازدهی
نیروی دماغی مغز نیز میافزاید.
اینان میگویند ،جامعهی سالم،
جامعهای ورزشکار است.
آلمانیها عالقهی عجیبی به
ورزش دارند :این را نه تنها آمار،
بلکه مث ً
ال ساعت کار استخرهای
شنای محلهها هم نشان میدهد:
اینمراکز تقویت عضله موظفند
در هفته ،دستکم دو روز از
ساعت  ۶صبح آمادهی پذیرایی
از "ورزشدوستانی" باشند که
پیش از رفتن به کار ،مایلند تنی
به آب بزنند و با سوزاندن کالری،
انرژی جدیدی برای انجام وظایف
روزانهی خود کسب کنند.
شمار کسانی که بعد از
کار روزانه ،ساکورزشی
بهدست به این و آن کلوپ
ورزشی میروند یا تک تک
و گروه گروه به دو و
دوچرخهسواری و
فوتبال در پارکها
میپردازند ،کم
نیستند .در این
جامعه ،این واقعیت
که ورزش ،بدن را
سالم نگهمیدارد،
امری بدیهی است.

افزایش بازدهی نیروی
دماغی

حاال دو تن از پژوهشگران
مغز این دیار ،طی
بررسیای ثابت
کردهاند که
حرکت،
در

چرا خامن ها
فوتبال را بیشرت از
سکــس دوست
دارند؟!
 چ��ون  ۹۰دقیق��ه طول

سالمتی مغز و فعالیتهای آن
هم تأثیر مثبت بسزایی دارد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد
که فعالیتهای ورزشی ،از تقلیل
قدرت روحی ـ روانی انسان
جلوگیری میکند و بر بازدهی
نیروی دماغی او میافزاید .یکی
از این پژوهشگران ،دکتر رالف
راینهارت ،میگوید :مغز میتواند
پس از فعالیتهای ورزشی،
سریعتر و مؤثرتر کار کند.
این دو پژوهشگر برای اثبات
ادعای خود ،فعالیتهای یک
گروه از دانشجویان دانشگاه اولم
را بین سالهای  ۲۰۰۵تا ۲۰۰۸
به دفعات مورد مطالعه قرار دادند.
موضوع پژوهش این بود:
آیا فعالیتهای ورزشی بر
فعالیتهایدماغیدانشجویان
تأثیر میگذارد؟
پیش از آغاز کار ،تیم پژوهشگر،
میزان فعالیت و تواناییهای دماغی
این دانشجویان را ،از جمله میزان
تمرکز و ظرفیت فراگیری و
حفظ واژهها از سوی آنان را مورد
آزمایش قرار داد .این پژوهشگران،
پس از آن دانشجویان را به دو
گروه تقسیم کردند؛ یک گروه
میبایست دو تا سه بار در هفته
بدود .گروه دیگر ،از انجام هرگونه
فعالیت ورزشی معاف شد.
پس از شش هفته ،دو گروه
بار دیگرمورد آزمایش قرار
گرفتند و نتایج این بررسی
با جمعبستهای آزمایش
شش هفتهی پیش مقایسه
شد .نتیجهی کار کام ً
ال
روشن بود :تیم پژوهشی
توانست ثابت کند که
ظرفیت فراگیری و
ذهنیت تصویری گروه
"ورزشکار" نسبت به
شش هفتهی پیش
افزایش یافته است .بر
اساس این نتایج ،این
گروه خوشخوتر عمل
میکرد و میتوانست
بهتر و بیشتر تمرکز
کند.

نتیجهقطعی
و قاطع
میکشه.؟
 چون هرکی بلد نباشه تعویض
میشه؟
 چون بع��د از  ۴۵دقیقه تازه
نیمه دوم شروع میشه؟
 چون بعدازبازی کسی
ُخ ّروپفنمیکنه؟
 چون س��وت پایان
بازی برای هر دو طرف

تیم پژوهشگر پس از چند بار
تکرار این آزمایشها ،سرانجام ثابت
کرد که فعالیتهای ورزشی نه تنها
تواناییهای انسان را بهطور کلی
باال میبرد ،بلکه تأثیرات پایدار هم
دارد:
در اثر فعالیتهای جسمانی،
گردش خون روانتر صورت
میگیرد و در نتیجه بر قدرت
دفاعی بدن افزوده میشود.
از سوی دیگر ،از آنجا که
فعالیتهای پیوستهی ورزشی
بر تولید پروتئین ،بیش از حد
معمول میافزاید و این ماده نیز
به نوبهی خود برای رشد سلولها
و شبکههای عصبی ضرورت
دارد ،تواناییهای روحی و دماغی
انسان نیز تقویت میشوند .چون
فعالیتهای مغز ،به نوعی به رشد
این سلولها و ارتباطات شبکهای
آنها ربط دارد.

ورزش ،پادزهر
آلزهایمر

پژوهشگران از این نتایج ،تنها
برای تشویق شهروندان به اجرای
فعالیتهای بیشتر ورزشی سود
نمیجویند .دانشمندان رشتههای
دیگر از جمله پزشکی نیز تأثیر
آنها را در بهبود بیماریهایی
نظیر آلزهایمر و پارکینسون (لقوه)
آزمایش کردهاند .این پزشکان
ثابت میکنند که سلولهای مغزی
در اثر فعالیتهای جسمی ،واکنش
شدید نشان میدهند و از این رو
میتوانند تواناییهایی که به نظر
میرسیده از بین رفتهاند ،دوباره
بعضاً به فعالیت وادارند ،یا از بدتر
شدن "وضعیت فراموشی" بیمار
جلوگیریکنند.

بهرهگیری تبلیغاتی از
نتایج آزمایش

کلوبها و انجمنهای ورزشی هم
برای جلب شهروندان بیشتر به
ورزش ،از استفاده از این نتایج
غافل نماندهاند .این شعار را در
صدر بسیاری از تبلیغات میتوان
دید« :برای بهرهگیری کامل از
ظرفیت روحی ـ روانی خود به ما
بپیوندید و ورزش کنید!»
در یک زمان زده میشه؟
 چون بعد از بازی خانمها باردار
نمیشن؟
 چون میشه خاموشش کرد اگر
خسته کننده بود؟
 چون همیش��ه امی��د به وقت
اضافه هست؟
 چون مردا فقط در فوتبال خوب
میدونن نقطه شروع کجاست؟ 

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite 99
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

در برخ��ی
خانوادهه��ا اس��تفاده از
انواع و اقسام متهیدات پیشگریی از
سرماخوردگی اعم از تزریق واكسن،
عدم مت��اس با افراد س��رما خورده،
پوش��یدن لباس گ��رم و ...موثر واقع
منیشود.
ش��اید بارها ای��ن مجله اش��تباه را
شنیده باشید:
«هر چهقدر بیش�تر رعای��ت كنیم،
بیشرت مریض میشومی».
ای��ن مجل��ه اش��تباه نش��اندهنده
غافل ب��ودن افراد از نق��ش پررنگ
تغذیه در پیش��گریی از بیماریهایی
مثل سرماخوردگی است.
علیرغ��م اینك��ه میكروب س��رما
خوردگی در فصول سرد سال شیوع
بیش�تری دارد و برخ��ی خانوادهه��ا
مكررامبتالبهسرماخوردگیمیشوند
در برخ��ی خانوادهه��ا برعكس این
حالت مشاهده میشود.
میدانی��م ضع��ف سیس��تم امینی
ب��ه ب��روز مك��رر و ت��داوم بیش�تر
س��رماخوردگی در اف��راد منج��ر
میش��ود .افراد مبتال به سوءتغذیه نه
تنها در معرض س��رماخوردگی بلكه
در مع��رض ابت�لا به انواع و اقس��ام
بیماریها هستند.
هنوز ثابت نش��ده اس��ت كه الزاما
بیماری س��رماخوردگی ب��ا یك ماده
غذایی خاصی مرتبط است اما ثابت
ش��ده كه در س��رما خردگی با منش��أ
ویروسی یا باكرتیایی عمدتا مصرف
ویتامنی  Cو با تاثری كمرت مصرف مواد
غذایی سرشار از آنتیاكسیدانها به
دلی��ل تاثریات مثبتی ك��ه در تقویت
سیس��تم امینی دارن��د میتوانند در
كاهش ب��روز یا درمان س��ریع تر این
بیماری موثر واقع شوند.
خوردن میوههایی مثل لیموشریین،
هندوان��ه ،آبلیم��و و بهط��ور كل��ی
مركب��ات ك��ه سرش��ار از ویتامنی C
هستند در تقویت سیستم امینی تاثری
دارند.

با هر درجه تب نیاز
به انرژی  10درصد
افزایش مییابد

هر چند كه در تقویت سیستم امینی
استفاده از مواد غذایی مغذی تاكید
میشود اما با یك نكته مهم رو به رو
هستیم و آن اینكه بیاشتهایی ناشی
از سرماخوردگی اجازه تقویت غذایی
را از فرد سلب میكند.
از آنجا كه در شرایط اسرتس موادی
مثل نورآدرنالنی یا س��یتوكننی ترشح
میش��وند كه خاصیت ضد اشتهایی
دارن��د ،بنابراین در س��رماخوردگی
كه یك شرایط اس�ترس زا برای بدن
حمسوب میشود ما در نتیجه ترشح
چننی موادی با بیاشتهایی نیز روبرو
هستیم.
«در بیم��اران بیاش��تها و ب��ه ویژه
تبدار تامنی انرژی از طریق نوشیدن
مایع��ات راحتت��ر و ج��ذب آن نیز
بهرت صورت میگرید بنابراین توصیه
میش��ود افراد بیاش��تها با نوشیدن
مایع��ات ب��ه وی��ژه آب میوهه��ا كه
سرشار از ویتامنی Cهستند به تقویت

تبدار
توصی��ه منیش��ود.
ضم��ن اینك��ه
پیشنهاد میشود ضع
ف
س
با اس��تفاده از
ایم یستم
ظروف زیبا،
نی
حمیطه��ای
مناس��ب ،فراه��م
آوردن غذاهای دخلواه شرایط
بهرتی برای افزایش اش��تهای بیمار
فراهم شود».
در بیماریه��ای ت��بدار مث��ل
س��رماخوردگی مایع��ات ب��دن ب��ه
ص��ورت عرق ،اش��ك ،آب ریزش از
بینی و ...دفع میشود تا جایی كه به
ازای هر یك درجه تب ده تا س��یزده
درصد نی��از به ان��رژی افزایش پیدا
میكند .بنابر این ،این مورد هم مزید
بر علت میشود كه متخصصان تغذیه
بر مصرف فراوان مایع��ات ،در این
دوران ،تاكید كنند.

با سوپ شروع كنید

در جریان سرماخوردگی نیاز بدن به
مواد غذایی افزایش و اشتها كاهش
پیدا میكند .این ع��دم توازن باعث
میشود عمدتا نیاز بدن تامنی نشود.
توصیه میش��ود« :به حمض شروع
روند بهبودی و برگش��ت اشتها افراد
از تغذیه مناس��ب غافل نش��وند و از
آجنا كه غذایی خاص بهعنوان غذای
پیش��گریی كنن��ده از بیماری س��رما
خوردگی وج��ود ندارد س��عی كنند
از همه گروهه��ای غذایی به صورت
مناس��ب اس��تفاده كرده و در جریان
بیماری نی��ز با رعایت ه��رم غذایی
به روند بهبود س��ریع تر بیماری خود
كمك كنن��د ».از ای��ن رو ،ابت��دا از
غذاهای سادهتر مثل سوپهای غلظ
تهیه شده از غالت و سبزجیات ،برجن
كته ش��ده با تكهای ماهیچه یا س��ینه
مرغ ش��روع كرده تا سیستم گوارشی
آمادگ��ی غذای ع��ادی را پیدا كند.
آن��گاه فق��ط رعایت اص��ل كلیدی
مصرف  6گروه غذایی را مورد توجه
قرار دهند.

غذاهای آسان هضم

مصرف غذاهای س��هلاهلضم
در دوران سرماخوردگی اهمیت
باالیی دارد.
ب��ه این دلی��ل مص��رف مرغ و
ماه��ی البته ب��ه ص��ورت آبپز
توصیه میشود،خبصوص اگر این
وعدههای غذایی با سری تازه میل
شوند.
جالب اس��ت بدانید مطالعات
نش��ان داده اس��ت احتمال ابتال
به س��رماخوردگی در افرادی كه
روزانه از مقداری س�یر استفاده
میكنند ،بسیار كمرت است.
میپرسید چرا؟
بای��د بگویی��م س�یر ب��ه دلی��ل
آلیس�ین فراوانی كه دارد احتمال
س��رماخوردگی را كاه��ش
میدهد.
به عالوه مصرف این سبزی در
یك وعده غذایی بهبود بیماری را

استخــدام
Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

سیستم امینی خود
برپدازند .البته ش�یر
هرچن��د ك��ه ج��زو
مایعات طبقهبندی
میشود اما مصرف
آن در اف��راد

ضد
س
ر
ما
خ
و
ر
دگی

>> این بیاشتهایی به این طریق
قابل درمان است:

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
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به یک متخصص رنگ قالی ایرانی

)Tel.: (514
996-2725

فورا نیازمندیم .لطفا با جوزف تماس بگیرید:
Raymond & Heller
Tel.: 514-271-7750

نیز سرعت میخبشد .البته قرار دادن
سایر سبزجیات تازه از نوع خبارپز نیز
میتواند به هرچه كاملتر شدن غذای
مشا كمك كند.
اما فراموش نكنی��د این وعدههای
غذایی كوچك اما مغذی باشند و البته
خیلی داغ س��رو نشوند زیرا بوی تند
غذا میتواند این بیماران كم اشتها را
از خوردن همنی مقدار جزیی غذا نیز
بیندازد پس فراموش نكنید كه غذا را
در ظرفی زیبا ،با ظاهری اشتهاآور و
البته گرم سرو كنید».

بخور شلغم یادتان نرود!

برخ��ی افراد علیرغم اس��تفاده از
مواد غذایی مناسب و كلیه متهیدات
پیشگریی از س��رماخوردگی مكررا
دچار این بیماری میشوند.
در این رابط��ه باید به بیماریهایی
مثل انواع و اقس��ام آلرژیها اش��اره
كرد ك��ه طی آنها اف��راد دچار عالمی
و نش��انههایی شبیه س��رماخوردگی
میشوند.
افراد با مش��اهده عالمییمثل آب
ریزش بینی ،اشك و تب متصورنشوند
ك��ه حتما مبت�لا به س��رما خوردگی
هستند.
برخ��ی افراد حتی به م��اده غذایی
خاصی حساس��یت دارن��د و پس از
مص��رف آن دچ��ار عالمی��یش��بیه
س��رماخوردگی میش��وند بنابرای��ن
ضرورت دارد افراد به این گونه موارد
نیز دقت فراوان داشته باشند.
بهع�لاوه راهه��ای تنفس��ی از
اندامه��ای مهم بدن هس��تند كه در
جری��ان س��رماخوردگی از دس�ترس
بیماری در امان نیس��تند تا جایی كه
خش��كی جماری هوایی و خروسك
از شكایات شایع افراد است .در این
موارد استفاده از خبور شلغم را برای
تام�ین رطوبت این نواحی مناس��ب
میداند• .

__________

5

دلیل اصلی
فرار از سکس!

طب��ق آم��ار جدی��د ثابت ش��ده كه
خس��تگی و نیاز به خواب مهم ترین
عوامل ح��ذف مقارب��ت در بین زوج
های امریكایی اعالم ش��ده است .این
آمار طی مصاحبه ملی كه در امریكا به
صورت تلفنی صورت گرفته و حدود
هزار نفر شركت داشته اند ،انجام شده
اس��ت %52 .از شركت كنندگان زنان
بوده اند و  %48از آنها فرزندان زیر 18
سال داشتهاند.
بیشتر شركت كنندگان ( )%81مدعی
بودند كه در سال اخیر هر از گاهی از
سکس اجتناب نمودهاند.
در ادامه به  5دلیل اصلی این شركت
كنندگان و درصد احراز آنها از مقاربت
اشاره شده است:
 -1خستگی و نیاز به خواب %53
 -2نداش��تن احس��اس خوب یا عدم
سالمتی %49
 -3نداشتن حوصله %40
 -4مراقبت از فرزن��دان و یا حیوانات
خانگی %30
 -5كار %29
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

ترس از این که همبستر خوبی نباشند.
اکثر مردهایی که ناتوان در نعوظ دارند،
ترس ش��ان از این اس��ت که عشق ورز
خوبی نباشند و نگرانی آنها باعث واکنش
های عصبی می ش��ود که نتوانند عشق
ورز خوبی باشند.
 مش�کل
روانیموقعیتی
بعض��ی از مردان
در موقعی��ت های
خاص ی��ا اف��راد
خاص ،دچار عدم
توانایی جنسی می
ش��وند در صورتی
که دریک موقعیت
دیگر یا یک شخص
دیگر هیچ مشکلی
ندارند.
 بازگش�ت
به عقب
در نزد افرادی که در
کودکی قربانی تجاوزات جنسی قرار گرفته
اند و یا در خانواده های بسیار مذهبی بزرگ
شده اند ،و همچنین افراد هوموسکسوئل
و «بی سکس��وئل» که میخواهند زندگی
«هتروسکس��وئل» داشته باش��ند ،باعث
ناتوانی و عدم نعوظ میشود.
 داروها:
داروهای ذکر شده در پایی می توانند تولید
ناتوانی جنسی بکنند:
 کوکائین الکل داورهای ضد درد مخدر داروه�ای ادرارآور ب�رای کنترل فش�ارخون
 روانگردان های تری سیکلیک داروهای آرامبخش روانی داروهای خواب آور مواد مخدر -داروهای ضد سرطان

(کبک)

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

ظ

مشکالت
نعو ...
>>

شده و خون زیادتری را وارد آلت می کند.
این عوامل توسط اعصاب کنترل شده ،پیام
ها را به اعضای تناسلی و یا از مغز به اعضاء
می آورند.
در ن��زد م��ردان جوان فش��ار خون باعث
سختی شدید آلت می ش��ود ،ولی بر اثر
گذش��ت زمان عروق خونی تنگ شده و
نمی تواند به سرعت و یا کامال خون الزم
را برسانند و باعث نعوظ کمرنگ تر و لی
کافی برای آمیزش می شود.

نع�وظ ب�ه ب�زرگ ش�دن و
برآمدن آلت تناسلی مرد میگویند.
در ای�ن ح�ال آلت تناس�لی بزرگ و
سفت میشود .منظور از نعوظ بیشتر
حالتی اس�ت که ط�ی آن بافتهای
تهییجپذیر در آلت مردانه پر از خون
میگردد و این اندام صورتی سفتتر
به خ�ود میگیرد تا عمل جنس�ی با
سهولت بیشتری انجام شود.
ناتوانی جنسی مرد معموالً ناتوانی در
نعوظ است .دراین حالت عدم توانایی
مکرر در حفظ نعوظ آلت تناسلی برای
برقراری رابطه جنسی رخ میدهد.

علل

علل مختلف و زیادی می تواند باعث شود
مانند بیماری ها ،داروها ،ضربه ها و بیماری
های روانی
عللی که بیشتر دیده می شوند عبارتند از:

این مش��کالت شامل عدم نعوظ و یا عدم
کامل و آن بصورت گاه گاه و یا مداوم برای
داش��تن یک رابطه جنسی (سکسی) می
باشد.
البته فراموش نشود هر مردی ممکن است
گاهی دچار عدم نعوظ کامل و یا عدم کلی
و یا از دس��ت دادن سریع آن بشود ،ولی
عده زیادی ممکن اس��ت بصورت مرتب
دچار این اش��کال بشنوند .آمار دقیقی در
دست نیست .ولی به نظر بعضی از پزشکان
نیمی از مردان بین  40تا  70س��ال مرتبا
دچار این عوارض هس��تند و هرچه سن
باالتر برود مشکل هم بیشتر می شود.
معموال مردان زیاد مایل نیس��تند در این
باره چیزی بدانند مگر این که دچار مشکل
بشوند.
عدم داش��تن نعوظ یک مشکل پیچیده
اس��ت که در آن هورمون ه��ا ،اعصاب و
عروق خونی نقش مهمی را زیر نظر مواد
شیمیایی موسوم به neurotransmetterrs
انجام می دهند ،ولی رل اصلی مربوط به
گردش خون کامل در آلت مردانه است.
نعوظ -مانند عشق! -از قلب (دل) آغاز
می شود.
قلببایدخوبتلمبهبزندوازسرخ رگ های
بزرگ تا موی رگ های نازک که خون را
به آلت می آورند باید خوب کار کنند.
خون توسط سرخرگ های آلت Arteres
 Penieneوارد ش��ده ،در دو اس��توانه
اس��فنجی قرار می گی��رد ،و باعث بزرگ
ش��دن و س��خت ش��دن آلت بر اثر فشار
خون می ش��ود .معموال جریان خون در
آلت بطور مداوم و آهس��ته برای تغذیه و
رساندن اکسیژن به بافت هاست .اعصاب
تولید نورآدرنالین می کنند که باعث تنگی
ع��روق و محدود ک��ردن گردن خون می
ش��ود و خون توس��ط وریدهایی که روی
جدار اس��توانه ای اسفنجی قرار دارند و از
فیبرهای بسیار س��خت درست شده اند،
خارج می ش��ود .هیجانات سکسی باعث
فعال شدن یک سری عواملی می شوند که
به نوبه خود باعث شل شدن عروق خونی

 اختالالت گردش خون:
نعوظ موفقی بوجود می آید که خونی که
آلت را پرکرده ،توس��ط دریچه ای که در
آنهای آن قرار دارد زندانی ش��ود .بیماری
قند ،فشار خون ،کلسترول ،وجود لخته و
یا س��خت شدن جدار عروق و ...باعث می
ش��وند که مشکالتی در این گردش خون
بوجود آمده ،باعث ناتوانی عضو بشود.
 بیماری «پی رونی»
بیماری است که باعث تولید فیبروز و پالک
هایی در اعضای تناسلی شده و باعث می
شود خون بخوبی جریان نداشته باشد.
 سرطان:
این بیم��اری می تواند به اعصاب و عروق
صدمه زده  ،باعث بدکاری عضو بشود.
 جراحی:
عمل جراح��ی داخل باس��ن ،مخصوصا
جراحی برای سرطان پروستات می تواند
به عروق و اعصاب صدمه زده ،باعث عدم
نعوظ یا نگهداری آن بشود.
 ضربه و صدمه
واردشده به ناحیه باسن و یا نخاع باعث
می شود که اعصاب تحریک کننده ،زخمی
و یا قطع بشوند
 مشکالت هورمونی:
کمبود هورمون مردانه« ،تستوس��ترون»
(«آن��دروژن») که می تواند بر اثر بدکاری
اعصاب و تیروئید باشد.
 دپرسیون:
یکی از عللی اس��ت بوفور دیده میش��ود.
دپرسیون یک مشکلی فیزیکی (بدنی) و
روانی است و باعث عدم توانایی برای مرد
حتی اگر تمایل شدید به سکس باشد ،می
شود.
 الکل:
اعتیاد به الکل باعث ناتوانی جنس��ی می
شود ،حتی اگر هنگام انجام عمل الکل در
خون وجود نداشته باشد.
« پرفورمانس»

درمان و پیشگیری

درمان های مختلفی وجود دارد که شامل
قرص ،تزریق و یا وسائلی که باید بالفاصله
قب��ل آمی��زش انج��ام داد و حتی عمل
جراحی.
بعض��ی از داروها را بطور خیلی س��اده و
خالصه درج می کنیم

 ویاگراViagra :

به سرعت جذب شده و اثر آن  30دقیقه
پ��س از مص��رف بوجود می آی��د و بطور
متوسط  120دقیقه طول می کشد.
ای��ن دارو برای بیم��اری های دیگری نیز
مانند فش��ار خون باالی ریوی ،کم کاری
کلیوی و کب��دی نیز بکار میرود و کاربرد
آن برای کس��انی که از داروهای «نیتره»
برای قلب به هر صورت استفاده می کنند،
ممنوع است؛ همینطور اگر مصرف کننده
از داروهای دیگری نیز استفاده می کند،
باید به پزش��ک و داروساز مشورت کند و
البته مانند هر داری دیگری اثرات ناخواسته
جانبی دارد.
قبل از شروع استفاده پزشک باید از وضع
سالمتی قلب و عروق بیمار مطمئن باشد.

 سیالیس Cialis
به سرعت جذب شده و پس از  16دقیقه
موثر اس��ت و اثر آن تا  36س��اعت بعد از
مصرف طول خواهد کشید.
همان مراقبت های ب��اال در این مورد نیز
صدق می کند؛ به عالوه این که اگر بیمار
دچار بیماری های چش��می بوده ،ممکن
است دچار نابینایی موقت (و شاید دائمی)
بشود.
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 له ویترا Levitra
به س��رعت جذب شده ،اثر آن پس از 15
دقیقه شروع می ش��ود و تا  5-4ساعت
ادام��ه دارد و برخالف دو داروی قبلی ،اثر
آن با خوردن قرص با غذا و یا ناشتا تفاوت
نمی کند.
اشخاصی که دچار بیماری های دیگری،
مانند فشار خون باال ،بیماری های آئورت،
زخم معده ،کم کاری های کبدی و کلیوی
مهم ،جراحی ش��کمی ،صدمه های مهم
باس��ن ،رادیوتراپی و بیم��اری های قلبی
هستند ،یا نباید این دارو را مصرف کنند
و یا باید قبال پزش��ک را کامال در جریان
بیماری های خود بگذارند.
این دارو نیز دارای اثرات ناخواس��ته است
و به ندرت دیده شده که نعوظ بیش از 4
ساعت طول کشیده (حدود  6ساعت توام
با درد) که باید بالفاصله با پزشک مشورت
کرد و اگر به س��رعت درمان نش��ود ،می
تواند به نس��وج صدمه زده و فرد را دچار
ناتوانی دائمی کند؛ همینطور مانند سیالس
می تواند روی بینایی تاثیر مخرب داشته
باشد.
داروی دیگری وج��ود دارد که به صورت
تزریق در آلت و یا به صورت شیاف بسیار
نازک در مجرا استفاده شده و باعث نعوظ
کامل به مدت  60دقیقه می شود.
خطر این دارو این اس��ت که اگر به مقدار
بیش��تر از لزوم استفاده شود ،تولید نعوظ
طوالنی و حتی خونریزی و درد شدید می
کند.
هنگامی که پزشک مقدار الزم تعیین کرد
مصرف کننده در منزل می تواند تزریق را
انجام دهد.
بعضی از پزشکان برای این که این داروها
موثر باشند ،دستور مخلوط کردن آنها را با
داروه��ای دیگر می دهند که در داروخانه
آماده شده و شخص قبل از عمل آمیزش
تزریق را انجام میدهد.
« یوهمبی�ن» نوعی قند طبیعی
است و بیشتر موقعی موثر است که علت
ناتوانی ،ترس از عش��ق ورز خوب بودن یا
عوامل روانی دیگر باش��د؛ می تواند فشار
خ��ون را باال ب��رده و یا روی کب��د اثر بد
بگذارد.
 تستوسترون:
برای اشخاصی که مشکالت خاصی دارند
مثل کوچک ب��ودن بیضه ه��ا که باعث
کمبود هورمون در خون می شوند ،موثر
است .این هورمون میل جنسی و نعوظ را
تشدید می کند.
 دستگاه های مکنده هوا
آلت در دستگاه قرار گرفته و هوای داخل
دس��تگاه تخلیه میش��ود و باعث کشیده
شدن خون به داخل آلت شده ،تولید نعوظ
می کند.
یک حلقه الستیکی در انتهای آلت باعث
عدم بازگش��ت خون شده ،نعوظ را حفظ
می کند.
 نصب لوله:
این درمان ش��امل نصب لوله در آلت می
شود .نوع ساده آن یک لوله توپُر در داخل
آلت نصب میشود که باعث نعوظ دائمی
است .نوع جدیدتر و گران تر آن شامل یک
لوله توخالی و پمپ آن است که در هنگام
لزوم با فش��ار روی تلمب��ه ،آلت را متورم
کرده ،تولید نعوظ می کند.
ولی باید در نظر داشت که قطر و اندازه و
سختی آلت به اندازه نعوظ طبیعی نیست.
ولی برای آمیزش اکتفا میکند.
تن تان به ناز طبیبان نیازمند مباد.
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{>> ادامه از صفحه}23 :

زندگی زناشویی را شروع می كند.
اگر این تصور در ذهن زوج ها وجود
داشته باشد كه همیشه باید توقعات آن
ها برآورده شود ،باید بدانند كه نیاز به
تغییر در توقعات و انتظارات خود دارند.
تغییر و تحول باعث رشد و پیشرفت
در زندگی مشترك می شود .اجابت
نشدن توقعات در زندگی مشترك موجب

طنزخرسندی...
حيف از
«کيهان لندن»
و مفهوم
«سلطنت  -طلب»!

یادم میآید اکبر اعتماد رئیس انرژی اتمی زمان شاه
صبح تا ش��ب در لن��دن در دفتر کیهان پالس بود و
میگفتند چون واالحضرت اشرف نوکر جدید آورده،
این را فرس��تاده که به بهانه ی نظارت بر کمک های
واالحضرت ،سرش در لندن گرم باشد! .....
کیه�ان لن�دن بعد از یکرب�ع قرن انتش�ار در
برونمرز ،وضعی غم انگیز دارد.
این هفته نامه که در راس��تای حفظ ارزشهای ملی
منتش��ر میش��د و به علت حضور چند تن از وزرای
محمدرضاشاهی در هیأت مدیره اش ،و وعده حمایت
مالی،چندصباحیگرایشهایسلطنتطلبانهداشت،
اکنون که با گسترش اینترنت از سوددهی افتاده ،روی
دست نویسندگان و کادر فنی مانده است.
وزرای محمدرضاش��اهی تا آنجا که توانستند به نام
کیهان از جا و ناجا پول گرفتند و وابستند و قمپز در
کردند و خودشان را بستند و هرجا هم روزنامه سودی
داد سهم خودشان را برداشتند و حال که آردشان را
بیخته اند و الک شان را آویخته اند ،کیهان لندن را با
بدهیهایش رها کرده اند!
اکبر اعتماد هم سر از جمهوری اسالمی درآورد! و به
غنی کردن اورانیومهای آخوندها پرداخت.
کیه��ان لن��دن ک��ه اکن��ون از هم��کاری روزنامه
نویس��ان باس��ابقه ای چون دکتر االهه بقراط ،دکتر
محمدعاصمی ،احمد اح��رار ،دکتر صدرالدین الهی،
داریوش همایون ،ناصر محمدی ،دکتر علیرضا نوری
زاده ،شاهین فاطمی و هادی خرسندی - ....با گرایش
های گوناگون و ناهمگون -برخوردار اس��ت ،در کنار
دنیای بی در و پیکر سایتهای مجازی ،رسانهایست
که بوی دل انگیز مرکب چاپ بر کاغذ کاهی میدهد،
نشریه ایست مستقل که نه نوکر اشرف در آن دخیل
است نه وزرا و دیپلمات های کاسبکار و فرصتطلب
محمدرضاشاهی.
این سرودهی بیست سال پیش چقدر خوب این
حضرات «سلطنت-طلب» را تصویر میکند:
دیدمآقایسلطنتطلبی
که خمینی شدهست موالیش
میکند از رژیم او تعریف
با اراجیف گوش فرسایش
گفتم این بود سلطنتطلبی؟
با تمام فغــان و غوغایش
گفت آمد امام و شد توقیف
ثروت بنده طبق فتوایش
لیک در پس گرفتن اموال
شاه جنبی نخورد از جایش
نامه دادم خودم حضور امام
عربی بود نصف انشایش
گفتم این بینوا طلب دارد
از شما باغ و ملک و ویالیش
ثروتم را اگر که پس بدهید
نوکرم بر امــــام و آبایش
آن امام عزیز هم فوری
تلفن زد به احمدآقایش
رفع توقیف شد ز اموالم
جان به قربان قد و باالیش
بله من سلطنت-طلب بودم
نکنمهیچوقتحاشایش
«سلطنت» با «طلب» دوتا لفظ است
بکن از همدگر مجزایش
بنده اکنون رسیدهام به «طلب»
«سلطنت» نیز گور بابایش

سرخوردگی و دلسردی می شود و انرژی
كه زوج ها باید صرف دوست داشتن و
محبت كردن كنند ،اندك اندك تحلیل می
رود و به دنبال آن دلزدگی رخ می دهد.
>>> توجه داشته باشیم كه توقعات
زوج ها همواره باید به روز باشد ،در غیر
این صورت ركود بر خانواده حاكم می
شود.
زوج هایی كه دچار طالق عاطفی شده
اند ،اگر نتوانند مشكالت خود را حل
كنند ،بدون تردید از ابراز صمیمیت به
هم محروم می شوند.
زوج ها تا زمانی كه از هم راضی

نباشند ،توان محبت كردن به
فرزندان خود را ندارند.
به گفته كارشناسان زوج ها برای حفظ
تعامل مناسب و صحیح با یكدیگر باید
نكاتی را مدنظر قرار دهند .آن ها باید
تالش كنند پیش از گفت وگو خود را
به جای طرف مقابل بگذارند .حسن
نیت خود را ثابت كنند تا همسر آن ها
مطمئن باشد كه قصد آن ها رسیدن به
تفاهم است و نه ایجاد دلخوری و رنجش.
همواره سعی كنند نكات مثبت یكدیگر
را یادآوری كنند و قدردان آن باشند .
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ر
شش
پو
خامنهاد
کامال
آزادهستند!..
وقت��ی که دین قدرت حاکم می ش��ود،
قوزک پای زن و مو ی س��ر و برجستگی
های بدنش لرزه بر اندام مردان می افکند
و شالوده نظام اسالمی و امنیت کشور را
متزلزل می کند.
از اینجا س��ت که ش��عار یا روسری یا تو
س��ری ،ش��عار محوری امت همیشه در
صحنه و سرکوبگر می گردد.
در ایران اسالمی ،حجاب به نمادی برای
تحکیم اقتدار اس�لام گرایی تبدیل می
شود و هر سال به بهانه ای مقرراتی برای
محدودیت بیشتر و بیشتر زنان تدوین می
گردد.
تنها در سال  113 ،)۱۳۷۲( ۱۹۹۳هزار
زن ب��ه جرم بد حجابی ن��ه بی حجابی
دستگیر و مجازات شدند.
می بینیم که تحمیل حجاب روندی یک
روزه و بدون مقاومت نبوده اس��ت بلکه
ابزاری اس��ت برای کنترل زنان ،تفکیک
جنس��یتی ،اعمال تبعیض جنس��ی در
اشتغال ،تحصیل ،حقوق زناشویی ،ارث و
شهادت ،آزادی سفر و نهایتا تبدیل زنان
به شهروندان درجه دوم؛
برداش��ت از زن به عنوان یک افسونگر و
ش��یطان که با نیروی جنسی مهاجمش
می توان��د ایمان و تق��وی و اراده مرد را
سست کند؛
از اع��دام که در دنیا منس��وخ ش��ده و از
سنگس��ار و شکنجه ،بریدن دست و پا و
درآوردن چشم و سرکوب آزادیخواهان ،
بستن روزنامه ها و ...و ...چه بگوئیم.
پدیده آزادی در احکام هیچ مذهبی نمی
گنجد.
پیروی از عقیده به معنای پذیرفتن اوامر
پیشوایانی اس��ت که خود را شبان مردم
می پندارند.
س��خن از ارزش آزادی انسان و شناسائی
ارزش های فرهنگی است و اینکه چگونه
بعضی مردن ایستاده را بر زندگی زانو زده
ترجیح می دهند.
از همان فردای انق�لاب  ،اولین روز زن،
اس��فند  ،۵۷حج��اب اجباری ب��ر زنان
تحمیل شد و به دنبال آن تظاهرات زنان
در اعتراض به آن سرکوب شد و آن سنگ

_______________
تحت فشارهای بین
المللی
_______________

'راه حل'

"ما به کسانی که نسبت به این
قانون عالقه دارند و در مورد آن
اعتراض کرده اند ،صحبت کرده
ایم و قرار است که (همه) در یک
جلسه بنشینیم و نظریات خود را
بگویند .بعد از آن این قانون باید
مورد تجدید نظر قرار گیرد".

محمد قاس��م هاشمزی ،معاون
وزارت عدلیه می گوید در بررسی
قانون احوال شخصیه شیعیان،
تاکید بر این خواهد بود که مواد
شامل در این قانون ،نه با تعهدات
افغانستان با جامعه بین المللی
سالمی در
وز ا
مغایرت داشته باشد و نه هم در
فشارهای بین املللی
در حاشیه نور قضایا...
تضاد با ارزشهای اسالم باشد.
ون و دیگر
غوغا می
بنای سرکوب دیگر
یکی از م��اده های این قانون به تصمی��م ب��ه تجدید نظ��ر در
هیلت
کن��د و موج
آزادی ه��ا و ارزش
مردان ح��ق داده تا مانع بیرون قانون احوال ش��خصیه شیعیان
بی کاری میلیون ها انسان را سبب
های انس��انی شد
رفتن زنان از خانه ش��وند و ماده افغانس��تان ،به دنبال فشارهای
ش��ده اس��ت و همگان به مصرف کمتر
نماند.
ولی جامعه ایس��تا
دیگر نیز زنان را مکلف کرده تا از گس��ترده داخلی و بین المللی
چهارشنبه س��وری را منع کردند که ما دعوت می ش��وند و حت��ی در جمهوری
خواستههایجنسیشوهرانشان اتخاذ می شود.
آتش پرس��ت نیس��تیم ،اما مردم آن را اسالمی ،ش��عار ساده زندگی
اطاعت کنن��د ،مگر اینکه بیمار دبیرکل پیمان ناتو هشدار داد که
کردن را س��ر م��ی دهند،
بزرگ داشتند؛
باشند.
اگر چنین قوانینی در افغانستان
گفتند موسیقی در اسالم حرام است ،اما آن وق��ت در مونتریال،
د ر
فقره چهارم ماده به اجرا گذاشته می شود ،نیازی
تورونتو ،آنکارا و ...به
مردم آنقدر نواختند تا حاللش کردند؛
! ص��د و س��ی و به فرستادن سرباز به افغانستان
ز قانونی!
ری
خی
افراد
ناگاه
حرام
ماهی اوزون ب��رون را که تا آن روز
سوم این قانون نخواهد بود.
ّ
جتاو
بود ،پشت گوشش پولک هائی پیدا کردند پیدا می شوند
نیز آمده است :برخی کشورهای غربی از جمله
ک��ه حاضرند
و به میمنت و مبارکی حالل اعالم شد!
"زوجه (زن) بدون اذن زوج وزیر خارجه آمریکا نیز نس��بت
مواد مخدر در اس�لام حرام اعالم نشده؛ برای برگزاری
> > > وزارتعدلیه (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون به این قانون ابراز نگرانی کرده و
ن��وروز باس��تان
نگاهی به آمار معتادین بیفکنیم.
(دادگستری)افغانستانمی شود ،مگر اینکه عسر و حرج یا تاکید کرده اند که مواد جنجالی
مش��روبات الکلی در رژیم اسالمی حرام این چنین بریز و بپاش
گوید قانون احوال ش��خصیه مشقت داشته باشد که به مقدار این قانون باید مورد بازنگری قرار
اس��ت؛ نگاهی ب��ه فیلم های مس��تند کنند.
ش��یعیان این کشور که از سوی دفع عسر و حرج یا مشقت بدون گیرد.
بیندازیم که چگونه مشروبات الکلی وارد سالها است که انجمن های فعال در
پارلم��ان تصویب ش��ده و اخیرا اذن شوهر می تواند بیرون برود و اگرچه تصمی��م به بازنگری این
کشور می گردد.
مونتریال ت�لاش می کنند تا با برگزاری به امض��ای رئیس جمهوری نیز در صورت اختالف ،محکمه حکم قان��ون ،می تواند خبر خوش��ی
از فحشای اسالمی و غیراسالمی که دیگر جشن های ملی و باستانی ایران ،مردم را رسیده است ،دوباره بررسی می کند".
برای کس��انی باش��د که در این
نپرسید.
در ماده صد و س��ی و دوم قانون راس��تا تالش کرده اند ،اما سوال
گرد هم آورده و سنت های دیرینه را زنده شود.
احوال شخصیه اصلی اینجاست که وزارت عدلیه
تالش کردند که تعطیالت نوروز را به یک نگه دارند؛ حال چگونه ناگهان آقای شیخ یک مقام وزارت
افغانستان این بازنگری
هفته تقلیل دهند ،اما روز هشتم کسی صالح سیبویه به فکر «احیاء آداب و سنن عدلیه افغانستان
را چگونه انجام خواهد
س��ر کار نرفت و نوروز همچن��ان تا  ۱۳مل��ی» افتاده اند و آقای بهرام قاس��می ،گفت ک��ه پس
داد.
فروردین ادامه داده ش��د و مجبور شدند کاردار سفارت جمهوری اسالمی هم در از این بررس��ی،
که به آن گردن نهند.
مواد ش��امل در قانون
این جش��ن از شرکت مردم سپاسگزاری م��واد جنج��ال
اح��وال ش��خصیه
مردم علیرغم همه مش��کالت همچنان می کنند ،درحالی که این س��نن سالها برانگیز شامل در
ش��یعیان ،از حمایت
به تدارک نوروز ش��تافتند ،سیزده به در س��ت که همواره در دل مردم زنده بوده این قانون که در
را که همه به دش��ت و صحرا می روند تا است.
برخ��ی علم��ای
مغایرت با قوانین
مذهبی در افغانستان
روز خوش��ی را در طبیعت به سر برند ،با حال که نتوانس��تند غرور اسالمی را در بی��ن الملل��ی
برخوردار اس��ت که
مزاحمت های نیروهای پلیسی و بگیر و جامعه جای بیندازند بر آن ش��دند که از تشخیص شود،
به تطبیق آن بدون
ببند ها به پایان رس��اندند که آخرین آن غرور ملی به نفع خود بهره گیرند و حتی ح��ذف خواهند
کم و کاست تاکید
دس��تگیری عده ای از زنان و مردانی در جشن خود را با پخش سرود «ای ایران» شد.
ایام نوروز امسال بود که برای عید دیدنی خاتمه دهند.
دارن��د ،و از س��وی
امضای این قانون
دیگر ،جامعه جهانی و
به منزل یکی از خان��واده های زندانیان هر چند همواره قبل از انتخابات اینگونه از س��وی رئیس
میرفتند.
دلبری ها دیده شده است ،ولی خودمانیم جمهور ک��رزی که به مس��ایل ش��یعیان آم��ده اس��ت" :بر زن نهادهای حقوق بشری به دولت
و اما...
آیا این یک نمایش جدید به غیرایرانیا ن خصوص��ی زندگی پی��روان فقه واجب است تا در صورت تمایالت افغانستان فشار وارد می کنند که
امروز پس از  ۳۰س��ال ،شاهد این شدیم دعوت ش��ده از وزیر و وکیل و شهردار و جعفری در افغانستان می پردازد ،مرد به استمتاعات جنسی ،از او موارد ناقض حقوق زنان را از این
که به یک باره در بسیاری از کشور های رئیس پلیس ب��رای بزک چهره خارجی اخیرا با انتقادهای تندی در داخل تمکین کند .مرد مکلف است که قانون حذف کند.
جهان ،دست اندرکاران «نوروز ،عید سعید نظام نبود و به اثبات رساندن این که:
بیش��تر از چهار ماه بدون اجازه حاال بای��د منتظر مان��د و دید
و خارج از افغانستان روبرو شد.
باستانی» را گرامی می دارند؛
«اگر تبلیغاتی علیه ما میش��ود ،خالف برخی مواد شامل در این قانون ،زوجه (زن) خود نزدیکی با او را ک��ه وزارت عدلیه چگونه به این
تضادها جواب خواهد داد .
آن هم چه گرامی داش��تنی ،در بهترین واقعه اس��ت و همانطور که می بینید ما نقض حقوق زنان خوانده ش��ده به تاخیر نیاندازد".
هتل های ش��هرها ،آن هم ب��ه رایگان و از حمایت گس��ترده ای از جانب ایرانیان و نهادهای دفاع از حقوق بشر و ی��ک مقام س��ازمان ملل متحد
با تأکید بر این که هیچگونه اجباری در خارج از کشور برخورداریم»؟
نهادهای مدنی ،خواستار اصالح گفت که این قانون به شکلی به
پوشش نیست.
مردان حق می دهد تا
فراموش نکنیم که چرا میلیون ها ایرانی این موارد شده اند.
در شرایطی که بحران اقتصادی در جهان در سراسر جهان آواره شده اند.
به دنبال این انتقادها ،حامد کرزی به زنان خود "تجاوز"
انجمن زنان ایرانی در رئیس جمهوری افغانستان گفت کنن��د و برخ��ی از
Accounting
مونتریال که قانون را برای بررسی بیشتر ،فعاالن حقوق بشر نیز
آن را ب��د تر از قوانین
به وزارت عدلیه سپرده است.
زمان حاکمیت گروه
طالبان بر افغانستان
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
خوانده اند.
_______________
مع��اون وزارت عدلیه
تنظیم اظهارنامه مالیاتی در خدمت
افغانس��تان ک��ه
زمان :یکشنبه  10ماه می
هموطنان و دانشجویان در مرکز شهر
مس��ئولیت بازنگری
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----ای��ن قان��ون ب��ه این
Tel : 514-844-9731
به همه شما خوشامد میگوییم.
وزارت س��پرده شده،
Cell : 514-867-8379
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
به بی بی س��ی گفت:

قانون احوال
شخصیه
شیعیان
افغانستان
بازنگری
میشود

Tax Solutions
___________
Income Tax Service
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مدیریت مالی...
در حاشیه
دردهای مزمن در
کامیونیتیما...

با درود
گفته بودیم که از سال  2009دنیا عوض شده
و ما نیز متقاب ٌ
ال مجبوریم عوض شویم.
جریده پیوند را ورق میزدم و ...واقعاً همه چیز
تغییر کرده و چه تغییرات مثبتی!
حال و هوای نوروز همچنان ادامه دارد .نوروز
وجه مش��ترک ماست و شاید هم بخت یاری
کرده باش��د و نقطه عطف��ی در بهبود روابط
داخلی ما باشد.
نقاط مش��ترک دیگری نی��ز داریم که کمتر
کسی به آن توجه دارد .میگویند« :دوری از
حقایق مزمنترین درد هر جامعه است».
و اما بعضی حقایق نه چندان دلپذیر ولی بسیار
واقعی جامعه امروز مهاجرین ایرانی که یکی از
جدیترین مسائل است:
از نوروز گذش��ته تا امس��ال وقایع زیادی در
کامیونیتی اتفاق افتاد .میگویند
ش�رایط قب�ل از آنکه بهتر ش�ود ،بدتر
میشود.
سال بدی پشت سر گذاشتیم و این بهترین
خبر اس��ت! وقت بهبودی اوضاع فرا رس��یده
است.
سال گذشته پایان یک چرخه اجتماعی 30
ساله بود .هر  30س��ال یکبار ،بهای اجناس
به  2برابر میرسند ...تاکسی از مرکز شهر به
ف��رودگاه  19دالر بود ،امروز  39دالر اس��ت.
یک خانه دوپلکس از  150هزار دالر ش��روع
میش��د ،امروز از  300هزار دالر! ..و البته هر
 30س��ال یک بار ،نس��لی به بلوغ میرسد و
امور را به نسلی دیگر تحویل میدهد .از سال
 79تا سال  2009این چرخه نسلی  30ساله
به پایان میرس��د! و نسلی که  30سال پیش
مس��ئول ایجاد امواج اجتماع��ی و اقتصادی
بود ،امروز ک��م و بیش الکها را آویزان کرده
و برای بازنشس��تگی آماده میشود و نوزادی
که  30سال پیش به دنیا آمده بود ،امروز وارد
بازار شده و مسئولیت رهبری امور را بدست
گرفته است .نسل بالغ بایستی سرمشق باشد
و مشغول تربیت جانشین و یا نسل آینده خود
باشد .آیا می دانیم که سرمشق کدام امور بوده
ایم و خواهیم بود؟!
این یکی از حقایقی است که نسل مهاجر
بایستی به آن توجه داشته باشد.
در چند س��ال گذش��ته عزیزانی را از دست
دادیم و عزیزان دیگری که عمری را به اقتضاء
یک اعتقاد و ارزش فردی و اجتماعی ،و البته
با آرزوی ش��یرین تعلق ب��ه یک کامیونیتی
یکدست ،از اوقات خانوادگی حذف کردند ،و
از منابع مالی خود هزینه کردند ...هم اکنون
خسته و از نفس افتاده خود را به آرزوی دیرین
خود نزدیکتر نمیبینند! از دوس��ت و رفیق و
همسایه آزردهاند.
این هم حقیقت نه چندان دلپذیر دیگر
جامعهماست!
راستی جامعه ما برای جایگزینی و جانشینی
این منابع پر ارزش چه برنامهای دارد؟
ما آنقدر به حذف جانش�ین کوشیدهایم
که دیگر کسی باقی نمانده! در فرهنگ
لغات مهاجرت ،رقیب به معنای دش�من
است!
این نیز حقیقت تلخ دیگر است که بایستی با
چشم باز به آن توجه داشته باشیم.
بسیار خوب.
تا اینجا همه چیز برایم روشن است ولی هنوز
چند سوال دارم.
چرا از شس��تن مجدد لباسهای پوس��یده و
رنگ باخته و از مد افتاده و مندرس و نخ نما
لذت میبریم!
چرا ورق را نمیگردانیم؟ دوباره حال و هوای
ن��وروز با یادآوری وقایع تلخ آقای ترابی آلوده
شده است.
چ��را ایمان مان را به قضاوت و مجازات تاریخ
و قان��ون طبیعت و قوانین قضایی از دس��ت
دادهای��م؟ آیا ما در س��ال اول چرخه جدید،
میتوانیم کیسههای زباله  30ساله را از جامعه
دور کنیم؟ من میگوی��م میتوانیم اما قبل
از آن بای��د درسهایی را ک��ه آموختیم باید
بیاوریم.
آقای ترابی یک�ی از فراوردههای همین
کامیونیتیاست.

همه ما در ایجاد و تقویت او س��هم داشتهایم.
همه ما ب��ه این امر اذعان داری��م اما اعتراف
نمیکنیم .تا آنجا که من بیاد میآورم تا قبل
از سال گذش��ته (حداقل به ادعای خودش)
یکی از فعاالن دلسوز این کامیونیتی بود و او
بس��یار علنی چنین ادعایی میکرد .دوستان
عزیز ...در غیاب فع��االن دیگر ،خود ما اجازه
چنین پیش روی را دادیم .آقای ترابی فراورده
جدایی و چند دستگی خود ما بود و هست و
خواهد بود.
شرایط عوض شدهاند و ما نیز باید عوض
شویم.
این خیمه ش��ب بازی که بیش از یک س��ال
بطول انجامیده دیگر جایی بین ما ندارد .آقای
ترابی اولین کسی را که بدون هیچ امیدی به
بازگش��ت و رویش دوباره ،برای همیشه نابود
ک��رد ،خودش ب��ود .این نوع زه��ر متعلق به
جانوری است که هر بار میگزد ،خود را قبل
از قربانی نابود میکند .مگر مجازاتی باالتر از
نابودی وجود دارد؟
_____________________
چرا این جنازه را به خاک نمیسپاریم تا
از آلودگی بیشتر جلوگیری کنیم؟
_____________________
غده سرطانی خارج شده بایستی هم اکنون به
تقویت این پیکر مجروح بپردازیم و این همه
انرژی و نیروی مثبت��ی را که در کامیونیتی
ایجاد شده تشویق کنیم.
راس��تی تا فراموش نکردهام ،هم��ه ما باید از
مس��ئولین محترم و برگزار کنندگان جشن
نوروزیمسجدمونترال،درهتلمجللهیلتون
(مرکز شیطانی و طاغوتی) ،بطور رایگان و البته
با هر لباس و هر حجابی (برخالف عرف اسالم)
و با تقاضای بیش از  5000نفر تش��کر کنیم.
ای��ن واقعه نیز حقیقت دیگری از کامیونیتی
ما را بیان کرد .مسجد یک مرکز کامیونیتی
 1500س��اله است که اساسنامهاش مذهبی
است .این مرکز کامیونیتی با شناختی که از
کامیونیتی دارد ،با اس��تفاده از کلمه جادویی
«رایگان» موفق میشود از طریق مطبوعات
به متقاضیان اطالع دهد که :ظرفیت تکمیل
اس��ت! ولی اگر نبود میتوانس��ت ت��ا  4برابر
ظرفیت ،متقاضی داشته باشد .مسجد وشیخ
مسجد ،با تکیه به اساسنامه همیشگی خود
و برحس��ب عادات  1500ساله کسب بودجه
میکن��د وتقریباً میتوان ادع��ا کرد که تمام
مساجد خودکفا هستند.
مدیریت مالی مس��جد به عهده شیخ مسجد
اس��ت .و خان��ه خدا را بعنوان یک موسس��ه
غیرانتفاع��ی و از طریق جمعآوری اعانات از
عموم اداره میکند.
واقع ًامرحبا!
بیائید ما نحوه کس��ب بودجه مسجد را مورد
سوال قرار ندهیم .این که چیز تازه و جدیدی
نیست!
آنچه مورد توجه اس��ت ،رغب��ت  5000نفر
برای شرکت در مجلسی مجلل و البته رایگان
است.
در عوض خود را مورد سوال قرار دهیم که چرا
ما با این همه ادعا و عنوان و تحصیالت و یال
و کوپال ...در  30سال گذشته قادر به تشکیل
مرکزی مشابه ولی غیرمذهبی نبودهایم؟
کلمه «رایگان» چه نیروی عظیم بسیجی
دارد!
کامیونیتی به مسجد نیاز دارد .به همین دلیل
هنوز در و تختهاش به جاست و هر ساله رشد
میکند تفاوت در این است که طرفداران این
مرکز ایمان بیشتر و محکم تر و عمیقتر به آن
مرکز دارند .خانه ایران میهمانی عید میدهد
و با هزار تلفن و بگو مگو و دعوت تا  48ساعت
قبل از وقوع نمیدانست که باید برای  150نفر
تهیه ببیند یا  270نفر!
چه حقیقت تلخی!
یا ایمان ما به مسجد عمیقتر است و یا اکثریت
ما اصوالً به این کامیونیتی و ایجاد یک مرکز
غیرمذهبی ایمان کافی نداریم .این حقیقت
غیر قابل انکار دیگری اس��ت که امیدوارم به
جای تضعیف ،نکته مش��ترک و عطفی برای
شروع چرخه جدید باشد.
ش��یخ ظاهر و باطنش یکی است .یونیفورم
خود را علنی میپوش��د و وجود خود را حاشا
نمیکند و نقابی به چهره ندارد ..چرا به شیخ
حملهمیکنیم؟
آن 5هزار متقاضی عضو کدام کامیونیتی
هستند؟
احترام به عقیده آنان که شاید بیش از نیمی
از ما را تشکیل دهد الزم است .چرا از حقایق
وحش��ت داریم؟ ق��درت مذه��ب را هم در

___ ___ www.paivand.ca

ایران دیدهایم و هم در انتخابات ریاست
جمهوریآمریکا!
و البته در مقاالت دیگر ،از قدرت جادویی
«رایگان» کم نگفتهام .کلمه «رایگان» در
رشته بازاریابی و مدیریت ،برای خود مکتبی
جداگان��ه اس��ت .امروزه در س��وپر مارکتها
نمینویس��ند :یک خرب��زه  2دالر! در عوض
مینویسند 2 :خربزه  4دالر! خریدار در ذهن
خود خرب��زه دوم را نصف قیم��ت خریده! و
همزمان فروش خربزه  2برابر شده است!
در کامیونیتی ما کلم��ه «رایگان» بیش از 5
هزار متقاضی را تحریک میکند .و شاید هم
مرکز کامیونیتی مسجد ،بدون آنکه خودش
بداند ،بی��ش از  5000عضو متدین دارد که
خربزه را مجانی ترجیح میدهند!
چرا  30س��ال اس��ت که در تشکیل مرکزی
مشابه شکست خوردهایم؟ شکست؟
آیا براس��تی شکس��ت خوردهایم؟ ی��ا ...اینها
چالههای طبیعی هر مسیری هستند؟
من میگویم چاله بوده و نبایستی به شکست
تن دهیم ....جوانههای امید در همه جا دیده
میشوند و در حال رشد هستند.
وقایع تلخ کامیونیتی ما بایستی پایگاهی برای
ش��روع و حرکتی تازه و آگاهانه باشند .شاید
بهتر باشد دس��ت از انتقاد و حمله و قضاوت
و اته��ام ...برداریم و این هم��ه انرژی را در راه
سازندگی به مصرف برسانیم .ما عادت کردهایم
که اگر هم کسی با ما رقابت نکند ،به زور او را
به رقابت واداریم که
تنها از طریق رقابت در حذف و نه رقابت
در رهبری ،برنامهریزی میکنیم.
هیچ رهبری قصد نابودی رقیب را ندارد بلکه
میخواهد از او س��بقت بگیرد! وگرنه رقابت
نیست ...جنگ است.
متاس��فانه این نیز حقیقت تلخ دیگر و نقطه
مشترک دیگری است .باور نمیکنید؟
کم��ی دور و برتان را نگاه کنید .مثال نماینده
لیب��رال  ،NDGمرکز دیگری جز مس��جد
نمیشناس��د و پیش خود حدس میزند که
برای خدمت و جلب توجه کامیونیتی ایرانی
در مسجد حضور پیدا کرده!
زهی سعادت برای مسجد؛ و افتخار برای بقیه
ما!
شیخ را آسوده بگذاریم زیرا او مختار به
هر نوع فعالیتی است
و تا زمانی که طرفدار و مومن و مش��وق دارد
به فعالیت ادامه خواه��د داد .بیایید کمی به
فعالیتهای خود بیندیشیم نه دیگران!
مس��جد بودج��هاش را از همین مردم تامین
کرده ،چرا مراکز دیگر قادر نیستند از همین
مردم بودجه تهیه کنند؟ چه اشکالی دارد که
هر خانواده ایرانی به تع��داد اعضای خانواده،
نفری  10دالر در سال را به مرکز کامیونیتی
ببخشد (ببخشید نذر کند) و به عدهای اعتماد
کند و هرگز از چند و چون این هدیه س��وال
نکند؟
حق عضویت ساالنه  10دالر ...نه! یک دالر! آیا
اینقدر «ایمان» در وجود خود داریم تا امید به
رشد بیشتر این «ایمان» داشته باشیم؟ از این
طری��ق میتوان بین ده هزار تا صد هزار دالر
در سال بودجه کرد .در این صورت چند سال
طول میکشد تا مرکز خودکفا شود؟ مسجد
 1500س��ال را طی کرده ولی ما حتا 1500
ثانیه را نیز طی نکردهایم.
اگ�ر جامعه ایران�ی پس از  30س�ال به
بلوغ رسیده ،نقش غالب او چیست؟ اگر
نداشته باشد هنوز بالغ نشده! ما کدام «ایمان»
را به نس��ل آینده خود آموختهایم؟ ایمان به
بیایمانی یا بیدینی یا هیچ یک؟
ایمان به «بیایمانی» نوعی ایمان مخرب است
که امیدوارم ما چنین سرمشقی نبوده باشیم.
اما حتا ایمان به «بیدینی» میتواند سازنده
و پویا باشد.
امیدوارم هرچه بودهایم ،سرمشق «بیایمانی»
نبوده باشیم که مزمنترین درد است.
همین و بس!
راس��تی همش��هری ...بین خودمان باشد آیا
اینق��در ایمان به خود و همنوعان خود داریم
تا فقط و فقط به س��ر چند موضوع کوچک
موافقت کنی��م و به موازات مرکز کامیونیتی
مذهبی یک مرکز کامیونیتی آزاد بسازیم که
در آن مذهب��ی و غیرمذهب��ی و ضدمذهبی
و خواهر و برادر و رفیق و همس��ایه با آزادی
کامل ،نسل آینده مهاجــــــــرت را تربیت

کنیم؟
یکدست و یکرنگ باشید.

26 PAYVAND: Vol. 15  No.896  Avr. 15, 2009

ش اقتصادی
گزار
شغل


بازار کار کانادا همچنان ضعیفتر میشود.
در ماه مارچ  ،2009تعداد  61300ش��غل
دیگر ازدست رفت .شمار شغلهای از دست
رفت��ه از ماه نوامبر  2008تا مارس 2009
به  357هزار ش��غل رس��ید .در ماه مارس
تعداد  34.200شغل از بخش کارخانجات،
 1800ش��غل در بخش ساختمان ،و بقیه
در بخش تولید مواد الزم پایه حذف شدند.
میزن بیکاری در کانادا هم اکنون از مرز 8
درصد تجاوز کرده است.


مبادالت بازرگانی
()Trade Balance
در ای��ن بخش خب��ر خ��وب دارم .میزان
مبادالت بازرگانی (صادرات منهای واردات)
که در ماه فوری��ه رقم منفی  1.2میلیارد
دالر ب��ود ،در ماه مارس به رقم مثبت 0.1
میلیارد رسید .صادرات  5.2درصد در ماه
مارس رشد کرد و در حالیکه واردات فقط
 1.1درصد افزایش داشت.
ای��ن تنها خبر غیرمنتظره ب��ود زیرا تمام
متخصصین و دستاندرکاران پیشبینی
کرده بود که کس��ری مب��ادالت (Trade
 )Deficitهمچنان ادامه داشته باشد .علت
اصلی پیشبینیهای منفی ،سقوط بخش
اتومبیل سازی در کانادا بود .در ماه مارس
صادرات اتومبیل در کانادا رقم حیرت انگیز
 19.8درص��د را به خود اختصاص داد در
حالیک��ه واردات اتومبیل فقط  3.2درصد
رشد کرد.

ساختمان


در ماه مارس تعداد 154700خانه مسکونی
کلنگ زده شد در حالیکه در ماه فوریه این
آم��ار فقط به  136.100فقره محدود بود.
در ایالت کبک تعداد س��اختمان س��ازی
مس��کونی جدید  17.7درصد یا افزایش
تعداد  37800فقره به تعداد  44500فقره
از ماه فوریه تا مارس بود.
خبر حیرت انگیز دیگ��ر اینکه حتا ایالت
اونتاریو از تع��داد  48300در ماه فوریه به
تعداد  64100در ماه مارس افزایش یافت
(افزای��ش  32.7درصد) تمام ایاالت دیگر
کان��ادا در این زمینه رکود داش��تند .خبر
خوب دیگری در کب��ک و انتاریو از تعداد
شروع ساختمانهای مسکونی که بگذریم،
مقدار ارزش واحدهای مسکونی امر دیگری
است.
ارزش امالک (مس��کونی و تجاری) در ماه
فوریه رکود  16درصد را ثبت کرد که علت



اصلی آن رکود ارزش
امالک تج��اری به
می��زان  31درصد
(در تمام کانادا) بود که در صدر لیس��ت،
متاسفانه ایالت انتاریو جایگزین شده است
که رکود بی سابقه  59.2درصد را در بخش
امالک تجاری گزارش می دهد.

بازار سهام


بعد از حدود  4هفته رشد دراین بخش کم
و بیش از شتاب رشد کاسته شده است.
در اوای��ل فوریه پیشبینی کردیم که بازار
امالک ،برای چند ماه رش��د خواهند کرد
و سپس با توجه به گزارشات مالی رسیده
عکس العمل نشان خواهند داد.
در آن زمان به هیچ وجه نمیشد گزارشات
مثبتی را پیشبینی کرد که البته هنوز هم
این وضعیت تغییر نکرده اس��ت .سرمایه
گذاران با بیصبری منتظر گزارش ربع اول
سال  2009هستند.
شکینیستکهمیزانبهرهبرداریومنفعت
در بسیاری از موسسات مالی و غیره رکود
کرده اس��ت .هر چند که گزارشات دقیق
هنوز نرس��یده ولی انتظاری جز این خبر
نیس��ت و مسلماً تاثیر منفی آن را در بازار
سهام خواهیم دید.
آنچه که مس��لم نیس��ت اینکه وقتی بازار
دوباره سیر نزولی شروع میکند ،چه مدت
طول خواهد کشید .پیش بینی ما این است
که این سیر نزولی دوباره طوالنیتر از قبلی
خواهد بود و حداقل تا اواخر س��ال 2009
طول خواهد کشید.
در حال حاضر بازار سهام ضررهای چند ماه
قبل را جبران کرده و میرود تا هفته پنجم
رشد مثبت را به ثبت برساند .هنگام تهیه
این گزارش ،بازار سهام تورنتو حدود 9250
بود که البته خبر بسیار خوبی است (فع ً
ال)

تورم


نرخ ت��ورم در کانادا در آخر مارس ،2009
در حدود  3درصد گزارش ش��د .البته این
ت��ورم فقط در بخش بنزی��ن و ارزاق بوده
است که متقاب ً
ال نرخ تورم کلی در کانادا به
حدود  2درصد افزایش میدهد .بانک کانادا
تا یک هفته دیگر گ��زارش پایان ربع اول
اقتصادی و برنامهریزی ربع دوم اقتصادی
را اعالم خواهد کرد .پیشبینی میش��ود
که با توجه به رکود اقتصادی جهانی بانک
کانادا دیدگاه مثبتی به اوضاع نشان ندهد.
جالب است ببینیم که چگونه عکسالعملی
در مقابل رشد نرخ تورم نشان میدهد .آیا
نرخ بهرهها را هم چنان پائین (و یا پائینتر)
نگاه میدارد که البته به رشد تورم کمک
خواهد کرد یا آنکه برای افزایش نرخ بهره
تا ربع س��وم سال  ،2009به انتظار خواهد
نشست.
در ش��ماره آینده ،گ��زارش مفصل تری از
تصمیمات بانک مرکزی کانادا ارائه خواهم
داد .
خوش شانس و مستمر باشید

همدردی

در هفته گذشته  2جملس یادبود دیگر در کامیونیتی داشتیم و پیامهای تسلیت را
در پیوند دیدم.
چه رسم خوبی است که در ایام خاکسرتی ،به جست و جوی هموطن میرومی تا
قدری از آرامش وجودمان را تقدمیشان کنیم.
به همنی رس��م ،به دوستان قدمیی پیرت ریگویل و همسرش صمیمانهترین مراتب
همدردی و تسلیت را تقدمی میکنم و همزمان برای متام هموطنان دیگری که از
فقدان دائم شادروان ...سوگوارند آرزوی شکیبایی دارم.
میگویند مرگ پایان نیست بلکه آغازی مقدس است ...آغازی برای بازماندگان
تا راه را ادامه دهند و به سلیقه خود بقیه زندگی را تزئنی کنند.
با این آرزو که مرگ بش��ارت آغاز بهرت و مس��تمر و مقدس��ی باشد تا هم روح از
دست رفتگان را صفا خبشد و هم زندگی بازماندگان را جالئی نو ارائه دهد.

با احترام ،حسین انصاری
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کارتهای

Hosein Ansary RLU
Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

مالی

برنامه ریزی
مــایل

خانواده

____________________
آوریل  -2009مونترال
حسین انصاری
_____________

در ش��ماره پیش توضی��ح دادیم که
مخارج خانوادگی  3بخش هستند.
>> مخارج اجباری
(پوشاک -خوراک -مسکن)
>> مخارج نه چندان اجباری
(تفریح و هوس)،
>> ذخیره
(برای روزهای بارانی)
توضیح مختصری در دو بخش دادم
و چند تست کوچک ارائه دادم.
گفتیم که اگر بتوانیم تعادلی مناسب
بین این  3ایجاد کنیم ،هرگز نگران
برداش��ت مخارج خود نخواهیم بود
(مهم نیس��ت که چه مق��دار درآمد
داشته باشیم) .و اما در این شماره:

تعادل مالی

اگر آخر هر ماه برای پرداخت مخارج
مس��کن و برق و تلفن و یا پرداخت
صورتحس��ابهای کارتهای لعنتی
اعتباری مش��کل داریم به این دلیل
اس��ت که تعادل مال��ی نداریم .یک
فرمول ساده را ارائه میدهیم که اگر
بتوانیم از  3ن��وع مخارج فوق درک
کافی داش��ته باشیم (تفاوت مخارج
اجب��اری و خواس��تهها و هوسها را
درک کرده باشیم) ،تضمین میکنم
که نه تنها تعادل را بدست خواهیم
آورد بلکه فوراً مش��غول ایجاد ثروت
خواهیم شد.
>>> پول تعادل:
مخارج اجباری 50 :درصد
خواستهها 30 :درصد
ذخیره 20 :درصد
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اگرخ��ود را در مقاب��ل این فرمول
آزمایش کنیم ،مانند آن اس��ت که
کلسترول فعلی بدن را با مقدار سالم
مقایسهکنیم.
اگر مخارج اجباری  80درصد درآمد
را به خ��ود اختصاص داده باش��ند،
شکی نیست که به سوی سکته مالی
پیش میرویم .گاهی از آن جان سالم
در میبری��م ولی هرگز به س�لامت
اولیه باز نمیگردیم و گاهی نیز جان
س��الم در نمیبریم و به سقوط مالی
(ورشکستگی) منتهی خواهد شد.
البته فرمول ( )20-30-50به سنگ
نوش��ته نش��ده و آنان که شغل آزاد
دارند یا مالی��ات از چک حقوق آنها
کس��ر نمیش��ود ،و یا درآمد فصلی
دارند ،مجبور هستند که  20درصد
ذخیره را به  30یا  40افزایش دهند تا
برای فصلهای خلوتتر آماده باشند.
اما این فرمول برای بیشتر خانوادهها
موثر و عملی است.
بسیار خوب.
اجازه بفرمائید قدری بیشتر راجع به
مخارج اجباری توضیح دهم.
گفتیم مخارج اجباری شامل مسکن،
خوراک ،پوشاک میباشد .اگر بیش
از  50درص�د درآمد خرج این 3
اصل میش�ود مخارج اجباری را
به خواستهها و هوسها مخلوط
کردهایم.
ش��اید مس��کن که انتخاب شده در
تعادل با میزان درآمد نیس��ت .شاید
مجبور باشیم اتوموبیل را پارک کنیم
و از اتوبوس و مترو استفاده کنیم.
ش��اید هم ناهارهای روزانه و مخارج
آن در ای��ن فرم��ول نمیگنجد .اگر
فردی ماهیانه  5000دالر درآمد بعد
از مالیات داشته باشد مخارج مسکن
و مالیات مسکن و مخارج تعمیرات
مسکن ،قسط اتومبیل ،بیمه اتومبیل،
بیمههای س�لامتی و عم��ر ،خرید
غذایی و رستوران و قهوه و کاپوچینو
و ...نبایس��تی از  2500دالر متجاوز
باشد.
اگر چنین است ،این خانواده هرگز به
بینیازیمالینخواهدرسید.همیشه
نگرانیازوقایعغیرمنتظرهوجود
دارد .مجبور به ایجاد قرض برای ادامه
زندگی خواهد بود .یادتان باشد که
مقدار درآمد ،درایجاد ثروت اص ٌ
ال
مهم نیست .آنچه که مهم است
چگونگی به خرج رساندن درآمد
است که تعیین کننده است.

این خانواده میتواند ماهیانه 1500
دالر را ب��رای هر ن��وع مخارجی در
ارضاء هوسه��ا و تفریحها به خرج
دهند ولی فق��ط  1500دالر! وقتی
 2سگ میخریم که هر کدام به دیو
شباهت دارند و حتا خدا را میترسانند
و لباسهای آخرین مدل مارک دار و
اتومبیل چنین و چنان داریم بایستی
مخارج آن را بعنوان مخارج تفریحی و
هوسی تلقی کنیم نه بعنوان خوراک
و پوشاک و ایاب و ذهاب!
قلب و روح هر برنامهریزی مالی
مقدار ذخیره است.
زندگی بدون ذخیره جهنم است .اگر
بطور دائم  20درصد درآمد را ذخیره
کنیم .تمام نگرانیهای روزمره مالی
محو میش��وند .تنگی نفس که در
سینه به علت خرابی موتور اتومبیل یا
یخچال و اجاق گاز و غیره احساسی
میشود .از طریق ذخیره دائم معالجه
میش��ود .وقتی که خواب از چشم
انسان ربوده میش��ود زیرا میدانیم
ک��ه چکی که ب��رای برق ی��ا تلفن
فرستادهایم ،احتما ٌال بر خواهد گشت
و غیره ...از نوع احساس��اتی اس��ت
که نداش��تن ذخیره ب��رای ما ایجاد
میکند.

ذخی�ره دائ�م نگرانیهای
دائمی مالی را از بین میبرد.

هر چند که ای��ن  20درصد ذخیره
بایستی برای ایجاد یک آینده مرفه
جمعآوری شود ،بس��یاری از اوقات
نیز ب��رای پرداخت و ترمیم و تعمیر
گذشته نیز به خرج میرسد .همیشه
خواهیم دانست که قرضهایی را که
به اشتباه (قرض بد) و یا بطور صحیح
(قرض خوب) ایجاد کردهایم چگونه
پرداخت خواهد شد.
وقتی که تعادل مالی را ایجاد کنیم و
فرمول ( )20-30-50را بطور عادت و
مستمر به انجام برسانیم ،زندگی رنگ
و روی دیگری میگی��رد .نگرانیها
محو میش��وند .تفریح و لذت ،حال
و هوای دیگری دارد و آینده انس��ان
و بازنشس��تگی رفت��ه رفته ش��کل
میگیرد.
زندگی بدون تعادل مالی ،زندگی
نیست ...فقط زنده بودن با اعمال
شاقه است.
بسیار خوب.
وقت آن رسیده که تصویر کامل مالی
خود را مرور کنیم.

برای شروع:
 -1بایس��تی درآمد مرور
ش��ود .در آمد کل ماهیان��ه ،بعد از
پرداخت مالیات را محاس��به کنیم.
اگر درآمد یکس��ان نیست ،بایستی
میانگین برای��ش در نظر گرفت .اگر
مالیات کسر نمیشود بایستی رقمی
بین  30تا  40درصد برای آن در نظر
گرفته شود .اگر کارفرما مبلغی برای
 RSPکس��ر میکند ،آن را به درآمد
اضافهفرمائید.
 -2نوبت لیس��ت مخارج
اجباری اس��ت .مخارج اجباری چه
هستند؟ مسکن ،آب و برق و تلفن،
انواع بیمهه��ا ،ایاب و ذهاب .همین!
فرض بر این است که درحال حاضر
به مقدار کافی پوشاک داریم 3 .سوال
باید مطرح ش��ود تا خرجی بعنوان
خرج اجباری در نظر گرفته ش��ود یا
نه:

اول:

آی��ا میتوان ب��دون این
خرج با احترام و آبرو و آسایش نسبی
به زندگی ادامه داد؟

دوم:

اگ��ر ش��غلی و درآمدی
نداش��تیم ،هنوز این خ��رج را انجام

لعنتی

اعتبـاری!!

توضیح:

در بخ�ش برنامهریزی مالی
تح�ت عن�وان تع�ادل مال�ی،
راهحلهای�ی ب�رای کنت�رل
مخارج و قرضهای کارتهای
لعنت�ی اعتباری ارائ�ه خواهم
داد .ای�ن بخش مرب�وط به آن
موضوع نیست و راهحلی کلی
برای ادامه استفاده از کارتهای
اعتباری است.
این روزها موسسات مالی و کارتهای
اعتب��اری ،زنجیری بن��ام گزارش
اعتباری بر گردن عوام انداختهاند و
هر بار که دارن��ده کارت از اطاعت
و پرداخت باج سرپیچی میکند او
را به چند ضربه ش�لاق و از دست
دادن چند رتب��ه اعتباری محکوم
میکنند.
هم��ه ما به زندانی بن��ام «گزارش
اعتباری» محکوم هستیم .بهترین
روش مقابله با این زندانبان به شرح
زیر است.
بهتر است استفاده از تمام کارتهای
اعتباری فعال متوقف ش��ود به جز
یک کارت! میتوان از موسسه مالی
تقاضا نمود تا اعتبار آن کارت را به
رقمی بسیار کم تقلیل دهد .بطور
مثال  500دالر.
از آنج��ا که ب��دون کارت اعتباری
ادامه زندگی و اس��تمرار «گزارش
اعتباری» غیرممکن است داشتن
این کارت بس��یار ضروری اس��ت.
سپس بطور روزانه و هفتگی مبلغ
 500دالر (مق��دار حداکثر اعتبار
میدادیم؟

سوم:

آی��ا میتوان ب��دون این
خرج برای  6ماه به زندگی ادامه داد
به عبارت دیگر آیا میتوان این خرج
را ب��رای  6ماه ب��ه تعویق انداخت یا
خیر!
 2سوال اول مربوط مخارج واقعی و
اجباری اس��ت و سوال سوم در مورد
مخارجی اس��ت که به نظر اجباری
میرسند اما دراصل اجباری نیستند.
پوشاک امر دیگری است .همه ما چند
کمد پر از لباسهایی داریم که مصرف
نمیکنیم یا از مد افتادهاند .تابعیت
از مد یک خرج اجباری نیست .مگر
آنکه در زمس��تان چکمه گ��رم و یا
پالتو و غیره نداش��ته باشیم .در غیر
اینصورت پوش��اک تزئینی و هوسی
متعلق به بخش مخارج غیراجباری و
یا هوسی خواهد بود.
ممکن اس��ت بپرس��ید که تکلیف
پرداخ��ت مینیم��م و اجب��اری
کارته��ای اعتب��اری ک��ه اجباری
هستندچیست؟
همه ما به نوعی در این دام گرفتاریم،
اما قرار نیست که تعادل مالی شامل
این نوع باج پردازی باشد و برای بقیه
عمر ،مخ��ارج کارت اعتباری بعنوان
مخ��ارج اجباری تلقی ش��وند .فع ً
ال
پرداخت حداق��ل کارتها را فراموش
کنید زیرا در بخ��ش دیگری به آن
خواهم پرداخت.
کنترلمخارجغذاییامردیگریاست.
میدانم که خوراک یکی از مخارج پایه
است و بدون آن نمیتوان زندگی کرد
اما اکثر ما میتوانیم در مخارج غذایی
خود صرفهجویی کنیم .میتوان برای
یک م��اه از مخارج تجمالتی غذایی
(استیک ،رستورانهای گران و غیره)
صرفهجویی کرد .پس لزوماً مخارج
غذایی به ن��وع فعلی ،در رده مخارج
اجباری نیس��ت اما قسط مسکن یا
اجاره و یا قس��ط اتومبیل و مخارج
داروی��ی و مخ��ارج پای��ه فرزندان و
تحصیالت آنان اجباری است .غذا و
خوراک را باید به  2بخش قس��مت

ای��ن کارت جدید) به
آن واریز ش��ود و تمام
مخارج (تکرار میکنم
تم��ام مخ��ارج!) ،حتا
مخارج خری��د غذا را
از طری��ق ای��ن کارت
پرداخته شود.
حتا میتوان از طریق
اینترنت پرداختهای
روزانه یا هفتگی 500
دالری را به این کارت ادامه داد.
از این طریق چند مزیت بدست
میآید:
 -1مخارج کارت
اعتباری تا حد زیادی تحت
کنترل در خواهد آمد.
 -2احتمال
کالهبرداری و سوءاستفاده از
این کارت به  500دالر محدود
میشود.
 -3با پرداخت مکرر
 100درصد مبلغ استفاده شده از
کارت ،گزارش اعتباری دارنده
کارت هم چنان بهبود مییابد.
 -4دارنده کارت
تماس خود را با پول بدست
آورده است .چنانچه بطور مثال
به مرکز خرید مراجعه کند،
میزانی که قب ً
ال به کارت واریز
کرده است بیشتر خرج نخواهد
کرد.
خ��رج کردن پالس��تیک بس��یار
آس��انتر از خرج ک��ردن پول نقد
اس��ت و به همین دلیل بازاریابان
کارته��ای متعدد در دس��ترس
عموم قرار دادهاند.
چنانچه این روش را دنبال کنیم ،نه
تنها گزارش اعتباری بهبود می یابد،
بلکه نوشدارویی برای مقابله با این
فریب بازار یابان ایجاد کردهایم.
این روش بهترین تمرین استفاده از
اعتبار است و دارنده میتواند پس
کنیم .بخش��ی که برای ادامه حیات
الزم است و بخش دیگر را به مخارج
تفریح��ی و خواس��تهها و هوسها
موکول کنیم.
پ�س فع ً
ال لیس�ت زی�ر را تهیه
فرمائید:
 -1مخ�ارج مس�کن ،مالیات
و بیمه مس��کن ،تلفن ،برق ،مالیات
مس��کن! (کابل تلویزیون یک خرج
اجباری نیست).
 -2مخارج بیمه اتومبیل ،بیمه
سالمتی ،بیمه عمر ،بیمه بیکاری و
غیره.
 -3مخ�ارج ای�اب و ذه�اب:
بنزین ،بلیط اتوبوس و مترو ،قس��ط
اتومبیل.
 -4مخ�ارج خ�وراک برای یک
نفر در کانادا  180تا  200دالر در ماه
و برای خانواده  4نفری 650 ،تا 700
دالر در ماه.
 -5مخ�ارج مس�تمر ماهیانه
مانند تلفن دستی ،کالسهای تقویتی
و یا ورزشی فرزندان ،کابل تلویزیون،
قس��ط مبلمان و یخچال و اجاق گاز
و غیره.
بسیار خوب.
مجموع اقالم فوق کم و بیش لیست
مخ��ارج اجباری هس��تند .آن را به
درآمد کل (بعد از مالیات) تقس��یم
بفرمائید و نتیج��ه را در صد ضرب
کنی��د .اگر جواب بیش از  50درصد
درآمد باش��د .مخارج شما نامتعادل
اس��ت و ب��ه ناپرهیزی مال��ی دچار
هستید .باید برای معالجه دست بکار
شد و گرنه سکته مالی درانتظار است.
راستی مخارج کارت لعنتی اعتباری
را چه کنیم؟ 
تا شماره آینده
خوش قول و خوش حساب باشید

از آموزش اس��تفاده از اعتبار ،بطور
تدریجی میزان اعتب��ار را افزایش
ده��د .فراموش نفرمائید که کلید
اصلی ،اس�تفاده دائم از کارت
اعتباری و پرداخت صد در صد
صورتحس�اب ماهیانه است .از
طریق پیشنهاد ش�ده نه تنها
به ای�ن اصل دس�ت یافتهایم
بلکه قدم�ی برای جلوگیری از
استفاده بیحس�اب و کتاب از
اعتبار و ایج�اد تماس دوباره و
حیاتی با پول نقد برداشتهایم.
فراموش نفرمائید که هیچ اشکالی
در پرداخت بیش از سر حد اعتبار
کارت اعتباری وج��ود ندارد .بطور
مث��ال برای خرید بلی��ط هواپیما،
دارنده میتوان��د مبلغ  1500دالر
به کارتی که سرحدش  500دالر
اس��ت واریز کند و س��پس بلیط
هواپیما و یا هتل را رزرو نماد .این
روش نش��ان دهنده میزان کنترل
دارن��ده کارت در مخ��ارج روزمره
اوست وموسسات مالی و کارتهای
لعنت��ی اعتباری عاش��ق این افراد
هس��تند و همزمان برای تشویق
دارنده کارت و بازگشت او به دوران
واه��ی خیال و ادامه مخارج خارج
از کنت��رل و پرداخ��ت بهرهه��ای
سرسامآور همچنان سعی خواهند
کرد .ولی ما بایس��تی درس��مان را
آموختهباشیم.
-------------------

تلمذ از
حمضر
شیخ شهر؟!

به گ�زارش خبرن�گار ویژه
ما ،دو ت�ن از رهبران فعال
و س�ختکوش کامیونیتی،
دست در دس�ت یکدیگر،
در حالی که عرق چینی به
سر داشتهاند ،به شیخ شهر
مراجعه کردهاند تا مدیریت
مالی یک مرکز کامیونیتی
را به آن�ان بیاموزد .ش�یخ
مس�ئلهای را تحت عنوان
«ایمان» مطرح کرده اس�ت
که رهب�ران مذک�ور هنوز
در حل آن موفق نشدهاند.
معلوم نیس�ت که ش�یخ از
ایمان به خود یا به نسل خود
یا نسل آینده خود یا ایمان
به خدا و بنده خدا و بسیج
مومنین جوان و البته ایمان
به خدای «رایگانها» سخن
گفته است.
آموزش هن�وز ادامه دارد و
خبرنگار ما گزارش میدهد
که هفتهای  2ش�ب ،بعد از
نماز مغرب و عش�ا ،یکی از
این «رهبران» بطور مرموزی
ب�رای چند س�اعت ناپدید
میش�ود .معلوم نیست که
به کار آموزش مشغول است
یا در جستجوی مومنین به
کامیونیت�ی در بیابانهای
س�رد مونترال به خدا پناه
آورده است.
اکی�پ مخصوص�ی را برای
تهیه گزارش در نظر گرفته
ایم؛ منتظر گزارشات بعدی
باشید!! 
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کافه دلتنگی...

فریاد و
پچپچه...

فوق العااده
فوقالعاده
دروغ های  13پیوند
آرزو ،خنده و...
ضدفراموشی!
یادآوری
> با آرزوی این که شهروند و
مسوول باقی مبانیم
> اشتباهامتان را تکرار نکنیم
> بخندیم تا توامنند مبانیم!
>> افسردگی ما را ضعیف
میکند.
می دانستیم...
می دانستیم به روال همیشه،
درج «دروغ های  »13واکنشنده
خواهد بود.
اما این بار «سونامی» واکنش

توضــیح
>> گه گاه به پیوند اعتراض (غالبا
«وارد») می شود که خبرهای کامیونیتی
تماما و به کمال «پوشش» نمی شوند.
>> اول این که دوستان ،ما اعتراف می
کنیم ،ما نشریه ای «حرفه ای» نیستیم،
مثل «گازت» و الپرس که بارها از طرف
برخی دوستان با آنان در مقام مقایسه
سنجیده شده ایم (و توسری خورده ایم!)
فضای موجود (شمار صفحات پیوند)
امکانات و شرایط (و نیز بضاعت مزجات)
ما اجازه ی «کاور» کردن همه فعالیت و
اخبار را نمی دهد.
اینگونه بسیار پیش می آید ،ما باید برخی

تقدیر و تشکر از
برگزارکنندگان جشن های
ملی و سنتی و نوروزی و
نیز سخنانی چند با شما
حسن حسنی (مهران) مونتریال

در روز شنبه  28ماه مارس از ساعت  6بعدازظهر
تا پاسی از نیمه شب به همت تنی چند از اعضا
و یاران خوب «بنیاد فرهنگی نیما» در مونترال،
مراسم پرشکوه عید خجسته نوروز سال 1388
در کمال خشوع و بی آالیشی در ج ّوی آکنده
از سرور و شادی برگزار گردید.
حضور طیف متنوعی از هموطنان و همدالن
افغانی ،با کوله باری عظیم از تجارب منحصر

>> دع�ای ای�ن ویراس�تار
خسته ،مستجاب نشد و باز علی اصغر
(محمدی) مونتریالی تبار ،دس�ت به
قلم ب�رد و برغم همه ج� ّز جگر زدن
های ما که تو را به خون حسین ،کوتاه
تر (و زیباتر) بنویس ،نامه ای «گشاده
سر» در  13صفحه (نحس) به دفتر ما
(راس ًا) تحویل داد.
ساعت ها کشتی (کچ) این سردبیر با
َجرح (جراحی لیزری) و تعدیل حشو
و زواید نامه (تا کوتاه تر و زیباتر شود)
دس�ت آخر افاق�ه نکرد و س�رانجام
تصمیم بر آن ش�د ،نامه را همانگونه
که هس�ت (به جز دو س�ه چند مورد
«ضد شناس�نامه ای!») به نظر گرامی
خوانندگانبرسد.
لطفا کمتر نفرین کنید ،مشکل علی

ring your
o
Emporter wn wine
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و فریب خوردگی« ،تراژیک» و از
خوانندگان به دفتر پیوند ،ما را نیز
موضع «دیپرشین» برخورد کنیم،
شوکه کرد.
توان و نیروی مبارزه را از دست
شگفت انگیز آن بود که بسیار
میدهیم ،کالهبرداران کوچکتر از
فراتر از انتظار ما ،غالب شما عزیزان
آن اند که ما را برای همیشه زمین
«دروغ های  »13ما را «واقعیت»
بزنند ،ما دوباره بلند می شویم ،به
پنداشتهبودید.
جهان اطراف می خندیم ،اما مهمتر
(در مورد فلسفه و تاریخچه دروغ
از همه فراموش نمی کنیم ،فراموش
 ،13در همین شماره ،مختصرا
نمی کنیم!
نگاه کنید به مقاله 13بدر ،نوشته
دروغ سیزده مربوط به تظاهرات
دکترگلمحمدی ،ص.)10 :
عظیم جلوی هیلتون (جشن نوروز
اما دروغ های سیزده امسال را با
مرکز اسالمی) از موضوع کالهبردار
حسرت و آرزو نوشته ایم ،پوشیده
مونتریال تحکم های رساتری همراه
در لفافی از طنز و مطایبه.
آورد.
>>> در مورد خبر کنفرانس
>>> توضیح یک موضوع اینجا
مطبوعاتی کالهبردار بزرگ
ضروری است ،و آن که از همان
مونتریال در دادگستری تهران،
لحظه درج آگهی نوروز مرکز
خواننده محترمی ،زمانی که فهمید
اسالمی در پیوند ،سیالبی از ایمیل
موضوع از اساس خرده شیشه دار
و پیام (از مونتریال ،تورونتو و نیز
و پرداخته ذهن بازیگوش تحریریه
کالیفرنیا) به دفتر پیوند سرازیر شد.
پیوند است ،بانگ بر ما زد که ما بر
در این پیام ها ،اکثرا در کنار «سفره
اثر فریب آقای کالهبردار ،شدیدا
 7سین خون!» و «خیانت» و «ظلم
متضرر شده ایم و اساسا کجای این
جمهوری اسالمی» و ...حرف از
موضوع خنده دار است؟! توضیح
دادیم ،پس از گذشت یک سال اگر اعتراضی بزرگ به میان می آمد.
هنوز بخواهیم با موضوع مالباختگی بعدها همانطور که حتما دیده اید،
اطالعیه «فراخان» (هکذا!) در
سطح شهر پخش شد .سپس
را «انتخاب» ،بعضی را «حذف» کنیم؛ و
حق بدهید ،به هنگام گزینشگری ،منطق دست اندرکاران در تماس تلفنی
بر دفتر پیوند و دیگر نشریات،
روزنامه نویسی حکم میکند ،توجه ما رو
خواستار حضور گزارشگر ما برای
به سوی وقایعی باشد که مورد اعتنای
ایرانیان بیشتری بوده است.
«کاورج» تظاهرات شدند.
رندی (از سر شوخ چشمی) می گفت:
ما از ساعت  4بعدازظهر ،همراه
مثال مقایسه کنید ،سونامی  2006را
با چند دوربین ،جلوی ورودی
با خراش روی گلگیر اتومبیل شما در
هیلتون اطراق و خود را برای
پارکینگ «»Maxi؛ و یا مورد تازه تر،
یک «آکسیون اعتراضی» بزرگ
(«شـری») که نوروز چندهزار
شوری َ
آماده کردیم.
نفره مرکز اسالمی در شهر بپا کرد ،مثال
با برنامه ای که  11نفر مدعو داشته است .وقتی ساعت از  9شب گذشت،
و حتی یک «معترض» ،به
به هرحال ما قول میدهیم اخالق مان را
عنوان نمونه ،در محل حاضر
بهتر کنیم .با ما مدارا کنید و هر ازگاهی
نشد ،نخست خشم خود را در
شما هم شانه به زیر چرخ ما بدهید! الو.
قالب مقاله و گزارش بر روی

به نام آنکه مهر و محبت را آفرید

نامه علی اصغر،
«سرباز گمنام امام
زمان» و «طرفدار
(پرمالحت) راه
حق» و مشکل
ویراستاران آماتور!

ب خود را
شرا
ه بیاورید!
همرا
B

بفرد ،خاط��رات زندان ،تبعید ،فرار ،مهاجرت،
مس��افرت ،تحصیل ،تجارت ،اشتغال و غیره،
جلوه وی��ژه ای ب��ه ای��ن گردهمایی میهنی
بخشیده بود.
هنوز پس از چند سال در جای جای این کانون
فرهنگی جای خانم رفعت دانش ،از موسسین
دلسوز بنیاد نیما که علیرغم مشکالت فراوان
ناشی از هجرت ،یار و حامی بسیاری از ایرانیان،
بخصوص تازه واردین شکننده بود ،هموار سبز
سبز سبز می نمود.
حضور موثر و دلچس��ب جن��اب رضا هومن،
همتای بی بدیل شادروان رفعت دانش ،علیرغم
مصدومیت( ،همراه با عصا) و اجرای برنامه های
هنری بسیار شورآفرین و خاطره ساز بود.
بدون ش��ک اهدای لوح تقدیر از طرف اعضای
بنی��اد به رضا هومن به جه��ت همکاری ها و
خدمات ارزنده اش بسیار بجا و شایسته خواهد
بود.
در این میان ،بردباری و فروتنی دوستان نیمایی
هنگام پذیرایی ستودنی ،لیکن به عنوان یک

اصغردستکمدردفتر
پیون�د الینح�ل باقی
مانده است؛ گاه آزادی
بیان (بخصوص از نوع
اغراق شده «پیوند»ی
اش) از پیچ و خم های
غریبی می گذرد .این
بار علی اصغر به زبان
طنز (یگانه خودش) و
آنطور که اعتراف می
کند ،پیامد ش�ب زنده
داری و عرقری�زان جس�م و جان این
نامه را مرتکب شده است.
برای او اقتصاد در واژگان ،برای ش�ما
آرامش و ب�رای تحریریه پیوند ،یک
هفته «وارادرو» آرزو می کنیم:

درد دلی سرگشاده با آشتی کنان دو
«روح» به حق پیوسته ی دولت کانادا و ایران
روح اله خمینی (ر)
باستانی

ای امام خوشا به حالت که رفتی!
عزا عزاست امسال
سال عزاست امسال
هر روز عزاست امسال ،سالی سیاست
امسال

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ن
از و حاجب و دربا
ن
در
ای
ن
د
رگ
اه
نیست

کاغذ آوردیم ،اما روز بعد،
چون «نیک تر» نگاه کردیم ،حق آن
دیدیم زبان حال و قال ما تنها هزل
است وطنز و الغیر!
 ....و آرزو...
دروغ  13سوم و آن کیمیای
همبستگی و اتحاد ،به گمان این
قلم ،از هرگونه حاشیه ای بی نیاز
است.
>>> خانم ها و آقایان گرامی،
جسارت ما را ببخشید  ،تقاضایمان
در پایان آن است ،مطلب را
«درست»تر ،دقیق تر بخوانیم ،تنها
با رجوع به یک تیتر ،سرضرب به
قاضی نرویم .با آرزوی بهروزی.

پیوند چرا با این وقاحت
«دروغ» میگوید؟!
>> الو ،مگر روزنامه دیواری

هستید که هرکه هرچه به شما می
دهد ،شما چاپ می کنید ...من تمام
آن مدت آنجا بودم ،حتی یک نفر
هم برای اعتراض در آنجا نبود ،من
هیچ دلخوشی از رژیم ندارم ،اما به
جشن نوروز رفتم ،خیلی هم به من
خوش گذشت ،حتی یک نفر برای
اعتراض نیامد ...این دروغ ها از سر
«ک...ونسوزی» ی بعضی هاست که
نمی توانند به ایران بروند!..
>>> الو ،رحیمی عزیز ،آرزو بر
جوانان عیب نیست!
 ...من برای شما فقط یک توصیه
دارم ،و آن این که شما کی
میخواهید دست بردارید ،آقا یک
نگاه به تاریخ این مملکت بکنید،
جز پراکندگی و تشتت و منیت
چیز دیگری وجود ندارد ...من دلم
به حال شماها می سوزد ،از این
آرمانگرایی دست بردارید ،شما هم

دلس��وخته نمی توانم اشاره ای به این مطلب
نداشته باش��م که متاسفانه هنوز پس از سال
ها حتی در برگزاری جشنی به عظمت نوروز،
این حس نامطبوع خودی و غیرخودی دیدن
افراد در فضا منتش��ر بود؛ که البته این نقیصه
هیچ ربطی به بدکرداری این عزیزان ندارد ،بلکه
این ویروس ناخوشایند در ساختار شخصیتی
اکثر انس��ان های به اصطالح جهان سومی و
استبدادزده نهادینه گردیده است.
اجازه بروز این تمایالت و احیای آن ،بخصوص
از طرف دس��ت اندرکاران نهادهایی که داعیه
اشاعه فرهنگی و ادبدوستی دارند و یا کسانی
که داوطلبان��ه ،حول اه��داف خیرخواهانه و
بشردوس��تانه گرد هم می آیند ،بوضوع نمی
تواند چندان س��نخیتی با روح دگراندیش��ی،
آزادیخواهی و حتی آزاده گی داش��ته باش��د
و چنانچ��ه هر ی��ک از ما ش��خصا این نقص
را در خ��ود رفع ننماییم ،بیش از این ش��اهد
تولد نهادهای موازی با اهداف مش��ترک ولی
غیرضروری خواهیم بود.

امریکای حرام خوار صاحب
عزاست هر سال
بارلها ،پناه به تو می برم از
این که ظاهرم در چش��م
مردم نیکو جل��وه کند ،و
درون��م را که پنهانش می
دارم ،زشت باشد ،و در نزد
مردم از روی ریا خودنمایی
کن��م ،و در کارهایی که تو
بدان آگاه تری  ،خود را در
برابر مردم نیکو جلوه دهم ،که اعمال بدم
را نزد تو آرم.
چو ایران مباد ،سر من به باد!
ای ایرانی نامت جاویدان باد ،و ای هموطن
سرزمین اجدادیت سبز و خرم و همیشگی
باد ،ای ایرانی لوح «کورش کبیر» افتخارت
باد!

بــــــ��ا س�لام و صل��وات
بر پیشوای دین ،محمد مصطفی (ص) و
رحمت دینش بر پیران راستین و حقیقی
او.
ایام عید س��عید باس��تانی ش��اهد جشن
هایی با شکوه در سراسر ایران اسالمی ،به
خصوص در شهر به کفر نشسته مونترال
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بین خودمان
مباند!!
مبادا بهش
بگی؟!

مثل
نشریات
دیگر
نیرویتان را روی
بازاریابی متمرکز کنید! این جامعه،
و رهبر آن هیچ عالقه ای به اتحاد و
یک دسته گی و پیشرفت و اعتالی
کامیونیتی ندارد ،کی می خواهید
بیدار شوید؟ ارزان و رایگان باشد،
بقیه اش مهم نیست.
>>> ما «دروغ  »13شما را در
مورد اتحاد گروه ها خواندیم ،واقعا
که دردآور است ،دیگر لطفا نگویید
چرا فالن گروه و جامعه موفق اند ،ما
اگر در  13بدر نتوانیم با هم متحد
شویم ،پس کجا می توانیم ..حیف!
>>> الو ،آقا مگر نگفته
بودند «پوشش» آزاد است ،اما من
بسیاری از دوستان در حالت عادی
«بی حجاب» خود را در محل جشن
دیدیم ،روسی سرکرده بودند!! با
یکی از ایشان که صمیمی تر بودم،
هنگام روبوسی لچک دکوراتیوش
را پس زدم و گفتم حاج آقا گفته
پوشش آزاد است! لبخند زد و دوباره
حجابش را سر کرد! ما ایرانیان پدیده
هایی هستیم ،بقرآن! نه؟

تازه در سفارت!!

 الو آقا ،به ما گفته بودند ،رفتارکارمندان سفارت در اوتا تغییر کرده،
(بهتر شده) ما این هفته ،رفتیم آنجا
هیچ چیز تغییر نکرده بود ،هنوز از
آدم طلبکارند! ...اما خدای توبه ،چرا،
یک چیز عوض شده ،به جای آفتابه،
«بیده »-کار گذاشته اند.
عباس الف.

در اینجا متذکر می ش��وم با تمامی اوصاف تا
جایی که من اطالع دارم از بدو تاس��یس این
بنیاد تاکنون بار هزینه های س��نگین مادی و
معنوی در حفظ و نگهداری و ارائه خدمات بر
دوش الیق ترین ،محروم ترین و شریف ترین
ایرانیان داوطلب به خدمت بوده است.
لذا من خود نیز به عنوان یک ایرانی مونتریالی
که همواره از سرویس ها و خدمات این کانون
در راس��تای استفاده از گنجینه کتب ،شرکت
در جلسات بحث و سخنرانی ،شب های شعر،
نمایش فیلم ،برگزاری جش��ن ها و اعیاد ملی
و سنتی برخوردار بوده ام و هنوز دین خود را
بطور بایسته ادا ننموده ام ،از تمامی ایرانیانی که
در کانادا و بخصوص مونتریال بسر می برند و
«پیوند مونتریال» را مطالعه می نمایند ،استدعا
دارم با کمک های بجای انس��انی و مالی خود
در امر پابرجایی ،ت��داوم و پویایی برنامه های
فرهنگی بنیاد نیما مشارکت نمایند.
مطمئنا این اقدام جانانه به درک بهتر و بیشتر
فرهنگ و ادب ایرانی از طرف نسل های آینده

بودیم .س��ال 2009
همه ج��ا صحبت از
نوروز بود .صحبت از
کوروش ب��ود .در این
ای��ام فرخن��ده نوروز
باستانی ،جشن های
بس��یار در مونت��رال
برگذار بود .از (هومن
و«هان��ی») گرفت��ه
ت��ا مرکز (اس�لامی)
فرهنگی ،اجتماعی ایرانیان کانادا.
عده ای بسیار از هم وطن های غیور ایرانی
تبار ،و چند تن از مقامات کشوری کانادا و
ایران اس�لامی باستانی ،در شبی فراموش
نشدنی گردهم آمده بودند تا سنت دیرینه
اجدادی خودشان را جشن بگیرند .همگی
غرق در شادی و پایکوبی بودند .خبر رسید
عده ای ناچیز در بیرون هتل اجتماع کرده
بودند .هن��گام ورود ،این س��ردبیر بخت
برگش��ته ای روزنامه پیوند به این جشن
باش��کوه ،خشم تظاهرکنندگان چند صد
برابر شد.
دو نفر از س��ر دبیران روزنام��ه های دگر
نیز در این مهمانی ش��رکت داشتند ،که
زی��اد برای تظاهرکنن��دگان آنچنان مهم
نبودند .گویا هنوز زیاد معروف نیس��تند.
حضرت کش��یش ،جایگاهت��ان در میان
امت ایرانی ،کانادائی ،بسیار خالی بود .کم
لطفی کردید!؟  42دالر برای هر نفر زیان
رساندید.
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گرچه بزرگداش��ت و برگزاری جشن
ها و س��نت های ملی و تاریخ ما که
پاسداش��ت یادگارهای زیبای نیاکان
پ��اک ایران زمی��ن اس��ت ،امر مهم
و ارزش��مندی اس��ت که بر همه ما
ایرانیان فرض است ،اما ضمن سپاس
فراوان از زحمات مس��ووالن انجمن
دوستداران زردشت که همواره اهتمام
خود را در این گونه مراس��م معمول
داشته و خود را پیشتاز می دانند ،می
خواستم بپرسم رقص عربی با لباس
مخصوصش در مراسم سیزده بدر که
این انجمن برگزار کرد ،چه صیغه ای
بود؟!!
چرا رقص های زیبای ایرانی در مراسم
نباش��د که رقص عرب��ی؛ آن هم این
نوعش باشد؟ مگر عرب ها در جشن
هایش��ان از رقص ایرانی استفاده می
کنند که م��ا در هر وضعیت این کار
را می کنیم؟
ما ب��ه اندازه کافی از دس��ت اعراب و
سنت هایش��ان در طول  1400سال
کشیده ایم و حیف نیست روزی که
به نام طبیعت است و مراسمی ایرانی
اس��ت به رقص نابج��ای عربی آلوده
شود؟
چه خوب می ش��د دست از این امور
بی جا بر میداش��تیم و در مراس��می
که ایرانی و ملی است از این حرکات
کاف��ه ای نمی کردیم تا هر بیننده یا
رهگ��ذری تلقی منفی نس��بت به ما
ایرانیان و این جشن پیدا کند.

اردوان بیداربخت
(مونتریال)

 11آوریل 2009

که چش��می به گذش��ته مان و دستاوردهای
اجدادیشان دارند ،بسیار موثر خواهد بود.
در پای��ان از یاران و دوس��تداران بنیاد نیما و
همچنین گردانندگان محترم و مهربان مدرسه
دهخدا که همگی اسباب شادی و شور و نشاط
من و بسیاری از خانواده های ایرانی را در ایام
ن��وروز فراهم آوردند ،از بانیان برپایی جش��ن
13بدر پارک مونتریال و تمامی دست اندرکاران
نهادهای فرهنگی ش��هر که اسباب مشارکت،
گردهمایی و شادی و پایکوبی ایرانیان را با هر
اندیشه و مرامی فراهم آوردند ،قدردانی و تشکر
می نمایم.
و همچنین از سردبیر محترم دوهفته نامه پیوند
مونتری��ال که مرا در امر ویرایش و تنظیم این
گزارش یاری نموده اند ،سپاسگزار می باشم.
با پیام های شادی بخش نوروزی و بهاری،
با آرزوی سالی خوش و خوب برای همگان
سالم بر عشق
زنده باد آزادی ،پاینده باد ایران
 14آوریل 2009

دومین غایب این همایش باستانی ،آقای
دکتر شریف بود! آقای دکتر شریف ،شما
دیگر چرا؟! شما که اهل سنت می باشید،
حضور مرتب حضرت عالی در جشن های
ملی میهنی نشانگر (حمایت شما از) آداب
دیرینه است.
در این همایش ایرانیان خارج از کش��ور،
جمع��ی از آقای��ان مهندس��ین و اطبای
زحمت کش شهرمان نیز حضور داشتند.
این نمایش نوروزی که حدود به  60هزار
دالر ( )....هزینه داشت ،صرفا بخاطر شادی
دل ش��ما هم وطن های وطن پرس��ت ،و
همچنین آش��تی کنان دو دولت کانادا و
ایران باستانی بود.
(ای امام خوشا به حالتان که رفتی!)
.....
بعض��ی از آنها ک��م درآمد و تهیدس��ت
میباشند .با یکصد دالر کمک به هر کدام
آنها ،هر نفر می توانست مایحتاج یک هفته
خ��ودش را فراهم کند .هم خداوند راضی
بود ،و هم بنده ای از بندگان او شاد.
....
در این نمایش نوروزی ،اشخاصی با عقیده
و باوره��ای مختلف همراه ب��ا خواهران با
حجاب و زنان ب��ی و بد حجاب ،مخلوط،
شبی بیاد ماندنی را پشت سر گذراندند.
انتق��اد ای��ن حقی��ر از برادر ش��یخ صالح
این اس��ت .هفته قب��ل از نمایش نوروزی
این جش��ن باش��کوه ،در مرکز (اسالمی)
اجتماعی فرهنگی مونترال که این حقیر

نیز حضور داش��تم ،اعالم کرده بودید ،در
پوشش حجاب خانم ها در این جشن هیچ
گونه اجباری نیست .حداقل می بایست از
خواهران محترم تقاضا می کردید ،رعایت
اص��ل اخالقیات حجاب در دین را محترم
شمارند( .حتما نباید کمیته باالی سرمان
باشد!).
در همین زمینه ،سوره مبارکه نور آیه 31
خداوند به رسولش می فرماید :ای رسول
م��ا ،زنان را بگو زینت و آرایش خود را جز
آنچه قهرا ظاهر میشود بر بیگانگان آشکار
نسازید ،و باید زنان سینه و برو دوش خود
را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود
را آشکار نسازند.
این حقیر از س��عادت ش��رکت در چنین
شبی رویایی بی بهره ماندم (قسمت نبوده
حتما!)
ام��ا در مهمانی قبل ک��ه آن نیز در یکی
از همی��ن تاالره��ای با ش��کوه (هیلتون
مونتری��ال) برگذار ش��د ،حض�ور آقای
مهندس (اسفندیار) رحیم مشائی [رئیس
سازمان میراث فرهنگی پدرعروس و یکی
از نزدیکان فکری محمود احمدینژاد ،همو
که پیش از این در سخنانی مردم اسرائیل
را دوست ملت ایران خوانده بود ].و جمعی
از همراهان به این جشن ،جلوه خاصی داد.
بن��ده نیز به لطف و مرحمت برادر ش��یخ
صالح دعوت بودم .زمانی که وارد تاالر هتل
هیلتون شدم ،غرق در عظمت و بزرگی این
جشن با شکوه در خود مات شدم .بر دیوار
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>> در سوگ
د کرتضیاءالدینشادمان

شعر...
بازهم ضمن تبریک سال نو و فرخنده جشن نوروزی
و فرارس��یدن بهار و به همراه آرزوی تندرس��تی و
روزبهی...
چند شعر از دکتر کاوه سعیدی (مونتریال)
سه دو بیتی از کتاب ترانه و غزل چاپ 1385
پرستو بار دیگر کرد پـــرواز
شکوفه بر درخت میوه شد باز
بهار آمد هوا شد تازه و خوش
دل من خرمی ها کرد آغاز


بهـــار آمد به همراه خود آورد
گل سرخ و گل یاس و گل زرد
و بلبل چهچهه مستانه می زد
که دل را واله و آشفته میکرد


به باغ و بوستان بوی گل آمد
نوای دلفــــــریب بلبل آمد
دل من شادمان شد بار دیگر
بهار آمد ،گل آمد ،سنبل آمد
------------------

دوبارهبهار

مونترال -بهار 1385

گذشت ِعمر

تاالر نقش کوروش بزرگ در حال حمل طبقی
که شامل هفت سین نوروزی می بود ،به چشم
می خورد .همزمان با حرف شام ،آقای مهندس
مش��ائی ،درباره نوروز باستانی و اعالم دوستی
و برادری با دولت هارپر ،س��خنانی ایراد کردند
و خبر باز ش��دن درهای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماع��ی با دولت کانادا را به مردم همیش��ه
در صحن��ه ایرانی نوید دادند! باقیمانده وقت را
صرف پاسخ به سواالت و گفت و شنود ایرانیان
مونترال نمودند .به علت کثرت سئوال کنندگان
به این حقیر مجال سخن نرسید.
ف��ردای آن روز موفق ش��دم چن��د دقیقه ای
در مرکز اس�لامی اجتماعی فرهنگی ایرانیان
ش��هرمان ،میهمان مهندس مش��ائی باش��م.
صحبت��م را با خیر و مق��دم و مطرح کردن 2
س��ئوال از ایشان شروع کردم؟ اولین سئوال از
برادرمان این بود که:
در گذشته نه چندان دور رسم بر این برود "چو
اسالم مباد تن مباد!" اکنون چرا در روی کارت

به یاد

گر بپرسند زمن انسان کیست

و برای او که گرامی مادر بود
و در همدردی با خانواده های مادریار

گر برپسند زمن انسان کیست

حقیقت طلب ،شورباجی و ریگولی

باید از نام تو آغاز کنم – از وجود تو که سر شار ز

خوش بینی بود

یاد مادر همیشه با ماست!

_____________________

و تو آ راسته بودی با همه خوبی ها

پروین مرادی ،سیامک قبادی

سخنت در دل هر سنگ دیل  ---که در او سازش

نیست

رخنه میکرد و از او عشق و حمبت میساخت

و اندرز تو چون پیغام نشاط آور صلح

میزدود رنگ غم و فتنه ر سیمای زمان

تسلیت وهمدردی

و در آ غوش پذیرای تو هر خسته دیل
نرم در بسرت آرام حفاظت می خفت

آ نکه لب بسته و خاموش

هوالباقی

گرچه دوری ز برم همسفر جان منی
قطره اشكی و در دیده گریان منی
در دل شب منم و یاد تو و گوهر اشك
همره اشك توهم بر سر مژگان منی
دست هجران تو سامان مرا بر هم ریخت
باز گرد ای كه امید من و سامان منی
این مپندار كه نقش تو ر َود از نظرم
خاطرت جمع كه در خواب پریشان منی
در شب بی كسی ام یاد تو مهتاب من است
خود چراغی تو و در شام غریبان منی

به سخن آ مده درد دل خود را میگفت

به من امکان دادی تا که در پهنه گسرتده انسانیت

لب گشوده و ز اندوخته ناچیزم سخنی عرضه کنم

قدمی بر دارم– و تو چون عدل سلیمان داور من بودی

این خنستنی قدم من در حرمی مهربانی تو بود

کاش میدانستم که خداوند حمبت در وجود تو به من

این گونه عنایت میکرد
و تو پیغامرب او بودی

کاش میدانستم که زمان رحم ندارد و مرا فرصت نیست
تا که در بسرت گسرتده دانش و انسانیت--
در حرمی تو فراتر قدمی بردارم

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

کاش میدانستم که مرا فرصت نیست بشناسم گوهری

خانواده محترم استاد و حقیقی طلب

را

ما هم در غم از دست دادن مادرتان غمگینیم

مركز اسالمی ایرانیان مونتریال

کاش میدانستم که ز ایران وطن من آفتابی به درخشند

حافظ

همــدردی

به نام

که در گنجینه میهن من— مظهر امید است

شیخ صاحل سیبویه

گی تو

قلب تاریک جهان را زندگی می خبشد 
-------------------------------

گه گداریستکهمنمیکنمازخویشسئوال
ُ
که به دنیا به چه کارم به چه روزم به چه حال
زندگی چیست هدف در چه و مقصود کجاست
کو جوابی که کند حل به من این را ز محال
سر شده است عمر به بیحاصلی و بیثمری
هم از آن جام پُر از می نرسیدم به کمال
ای بسا روز که طی گشت و شب آمد پس روز
چشم نا بسته به ناگه سپری شد مه و سال
ســال ها رفت به تندی و نفهمیدم من
که بخواهد برسیدن گه پیری و زوال
گر چه پیرم دل شوریده من هست هنوز
واله الله ُرخی خوشگل و پاکیزه جمال
این چه حالی است که یک دم نتوان کرد درنگ
وین چه جائیست که هرگز نتوان کرد مجال
هر کجائی که نظر کردم و دیدم به درست
همه جا هست فقیری و مریضی و مالل
همه جا هست پُر از فتنه و آشوب و بدی
همه در کین و خشونت همه در جنگ و جدال
نیست آسوده یکی روز کسی روی زمین
راحتی نیست به جز در گه رویا و خیال
مونترال آبان ماه 1386

محمدصدیق(مونتریال)

ز بیداد جهان

دمن از سبزه فرشی تازه افکند
نسیمی بوی عطر گل پراکند
بپا شد بر دلم شوری دگر بار
به یکباره درونم گشت خرسند
بهار آمد هوا شد خرم و خوش
به چشم من جهان شد آبرومند
ز باران لطیــــــف نو بهاری
طبیعت شد دگر باره خوشایند
نو ای بلبلی در باغ پیچید
بن اندوه و غم از بیخ برکند
دال تا کی غم دیرینه داری
غم و آزردگی تا چند تا چند
بیا بر خیز و شادی ها بپا کن
بیا بر زندگــانی ،زن تو لبخند
ره فرخندگی می گیر و خوش باش
در بیچارگی بر خویش می بند
----------------عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی
ای پسر جام میم ده که به پیری برسی
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'افزایش
جمعیت دنیا،
ترسناک است'

دیوید اتنبرو ،مستندس��از مش��هور
انگلیسی حامی اصلی گروهی شده
که ه��دف آن توقف افزایش رش��د
جمعیت دنیا است.
س��ر دیوید اتنبرو هشتاد و دو ساله
به "بنیاد جمعیت متناسب" پیوسته
اس��ت.او می گوید افزایش جمعیت
دنیا "ترسناک" است.
آق��ای اتنبرو همواره به لزوم کاهش
جمعی��ت دنیا برای حف��ظ حیات
وحش تاکید کرده است.
ای��ن بنی��اد دولت ها و گ��روه های
محیط زیستی را متهم می کند که

های دعوت شده در این ضیافت ،شعار چو ایران
مباد تن من مباد! جایگزین شده بود« .محمدی
جان بگذار این سیاحت تفریحی ،فرهنگی در
کشور دوست و برادر کانادا به ما خوش بگذرد،
چه سئوالی میکنی شما! یا خوابی یا از دنیا بی
خبر!» لوحه به غ��ارت رفته ای کوروش کبیر
که به وسیله ای دولت انگلستان به یغما رفته
بود ،بعد از چند سال به عنوان قرض الحسنه به
کش��ور ایران باستانی امانت داده شده ،تا مردم
امس��ال نوروز را با شکوه هر چه تمامتر برگزار
کنند.
سئوال کردم؟ نکند خدای نکرده سلطنت طلب
شده اید!
نگاهی به موهای درهم این حقیر انداخت گفت:
استغفراله! محمدی عزیز ،بگذار این چند ساعات
باقیمانده را به خوشنودی بگذرانیم.
سئوال کردم ،آقا راستش را بگوئید ،نکند رضا
پهلوی یا ملکه انگلس��تان قرار اس��ت از ایران
باستانی دیدن کنند؟

این مساله (کاهش جمعیت دنیا) را
یک تابو تلقی می کنند.
این بنیاد معتقد اس��ت که زمین تا
پایان قرن جاری ،تاب بیش از نیمی
از ساکنان خود را نخواهد داشت.
آقای اتنبرو که یکی از پرسابقه ترین
مجری های تلویزیون بی بی سی به
شمار می رود ،طی بیش از نیم قرن،
دهه��ا مس��تند درباره
حیات وحش و طبیعت
ساخته است.
این بنیاد در سال 1991
تاسیس ش��ده و هدف
خود را کاهش جمعیت
بریتانیا به طور داوطلبانه
م��ی داند و م��ی گوید
میزان رش��د جمعیت
باید به کمتر از بیس��ت و پنج صدم
درصد برسد.
این بنیاد فعالیت های تبلیغاتی خود
را به روی ش��عار دو فرزند متمرکز

نگاه��ی قهرآمیز کرد و گفت :ش��ما س��ئوالی
دیگری هم دارید؟!
عرض کردم مرا ببخشید آخرین سئوال را نیز
پاسخ بگوئید ،نگاهی دیگر ،اما این بار به ساعت
کرد و گفت :دیرمان می شود و از پرواز جا می
مانیم.
عرض کردم مرا ببخش��ید که آخرین ساعات
شما را گرفتم ،سفر به سالمت به همگی یاران
و دوستان مخصوصا آقای دکتر محمود احمدی
نژاد سالم بنده را برسانید .در هنگام جدا شدن
از یکدگر ،ایش��ان س��ئوال کردند ،شما در این
مملکت کارتان چیست؟
عرض کردم «کب درایور» هستم!
فرمودند پس مستقل هستی.
آقای مشائی در ایران نیز گفته بودند ما یعنی
دولت ایران هیچ گونه مشکل با ملت اسرائیل
نداری��م .در مونترال نیز ب��ه دولت کانادا اعالم
دوس��تی نمودند .س��ئوال بنده از ایش��ان این
بود ک��ه دولت ها را چه کس��انی انتخاب می

ک��رده و خواهان تش��ویق مردم به
داشتن خانواده هایی کم فرزند کرده
است.
راجرهارابین،تحلیلگرمحیطزیستی
بی بی س��ی می گوید گ��روه های
مذهب��ی و هواداران مکت��ب آزادی
های فردی با وضع مقرراتی در این
زمینه از س��وی دولت ها مخالفند و
می گویند دولت نباید در
این عرصه دخالت کند.
در مقاب��ل این بنیاد هم
سیاستگذاران و گروه های
محیط زیس��تی را متهم
می کند که "ب��ه دروغ"
می گویند افزایش رشد
جمعیت ،هی��چ عارضه
س��وئی به دنبال نخواهد
داشت.
انتظار می رود جمعیت دنیا تا سال
 2050ب��ه بی��ش از  9میلیارد نفر
برسد.

کند؟ مگر غیر از این اس��ت ک��ه مردم دولت
ها را انتخ��اب می کنند؟ که دول��ت کانادا تا
دیروز کش��ور اسالمی ایران را پناهگاهی برای
تروریست می دانس��ت .دولت کانادا تا چندی
پیش ایران را برای نقض حقوق بشر در جهان
محکوم کرده بود .دولت هارپر ،حزب الله لبنان
را تروریست می پندارد .آنها دستشان در دست
ابلیس اس��ت .دولت کانادا دومین کش��ور در
جهان می باشد که قانون ازدواج نر با نر و زن با
زن را قانونی اعالم کرده است ،چگونه می شود
با دولت گمراهی که پیروی از قوم «لوط» می
کند در دوس��تی و برادری باز کرد .آنها گرگ
های درنده ای هس��تند که بودند ،آنها از زاغه
نشینان زخم خورده می باشند و دنبال طعمه
می گردند ،اجازه ندهید که مردم مسلمان ایران
لقمه آنها باشند.
بخش پایانی در شماره آینده

شعر...

علیدوستی

زنگدوستی

بعد زنگ فارسی تاریخ و جبر و هندسه
ساعتی را هم ازین پس نام ،زنگ دوستی است
در کالس دوستیمان جای آن تخته سیاه
آینه آویخته آخر به رنگ دوستی است
بخش یک مهر و وفا و فصل دو بخشندگی است
پاکبازی آخرین درس قشنگ دوستی است
تا محبت را خدا در دفتر آدم نوشت
خار و خاره نرم پیش لوح سنگ دوستی است
قلب سنگ دشمنان با مهر در چنگ آوریم
چون قناری جمله ی دلها به چنگ دوستی است
دشمنان دوستی را با محبت می کشیم
شانه سنگین از قطار پر فشنگ دوستی است
دشمنی چون شیر باشد در مصاف ترس و جهل
لیک مسکین گربه ای پیش پلنگ دوستی است
نوبت نادانی و جنگ جهالت سر رسید
روزگار آشتی و گاه جنگ دوستی است
تیربار و موشک ار باشد سالح دشمنی
بوسه و شیرینی و گل هم تفنگ دوستی است
مشت را بگشای دست دوستی را می فشار
دست حق همراه دست بی درنگ دوستی است
__________________
باشد که با درایت همیشه از فرصتهای خوب
برای پیوند و دوستی با هم و با مردم جهان
بهره جوییم .بهار  2009مونترآل
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همدردی

زنده یادصابر رضوانی

آذرباجیانلئالرین آغ ساققایل صابری رضوانی جنابالری حیاتاسون قویاراق سسیس آرامئزدان کوئچدو
بریگلنی دانئشــاق بریگلنی گولک
شاد لئقالر یاراداق گوزیاشئن سیلک
حیـاتی دونده رک سوینج باغئنا
گچمشیـدن درس آلیب وارلقی بیلک

صابیر رضوانی

صابری بیک حیاتاسون قویاراق سایسئز ،حسابسئز سئونلری بوتون
مونرتیال دا غمه و کدره بو رودو یوجنیب انیساننی گوزل سیماسنی گورمک و مهربان سسینی اشیدمک
بریداها بیزلره نصیب اوملایاجاق
بو موناسیبته گوره صابری بیکنی حرمتئلی حیات یولداشی عالیه خامن و عزیز قئزالری و اوغالنالریله و گلینی
قارداش اوغلی شامیل و حیات یولداشی بریلیکده اونو سئونلره باشئنز ساغ اولسون دییب هامئنزا گوزه ل
گونلر و یاخجی
حیات آرزو ائدیریک
_________________________

خانواده های محترم رضوانی ،ظریفیان
درگذشت ناگهانی آن عزیز زنده یاد ما را بسیار اندوهگنی کرد...
اگر کلمات همدردی خالصانه ما می تواند به حنوی تسلی خبش خاطر عزیزتان باشد،
تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید.
با آرزوی آرامش و صرب برای مشا عزیزان.
_________________________

خانواده های:
آقا بیک زاده ،بیک ،پاشائی ،خدیر ،بردی ،بهنود ،زون شاین ،داودی،
فرشچی ،کلینی ،قرجه لو ،معینی ،امیر ،کورش ،علی یو ،حاج نصراهلل،
شهانقی ،فتحی ،مشیری ،مشعوف ،شکرائی و بخشی
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باز هم سپاس...
زنده یاد دکتر سید ضیاءالدین شادمان

یک سال از رفتن بدون بازگشت جگرگوشه و عزیزمان

شروین سالمی

گذشت.
این جدایی بسیار سخت و دردناک است
که آن را با هیچ کالمی نتوان گفت و زخمی
است که هیچگاه درمان و آرامش نیابد.
به یاد فرزند و برادر عزیزمان و یادآوری خاطرات او
در اولین سالگرد رفتنش
به دور یکدیگر گرد خواهیم آمد.
حضورتان مایه آرامش دل های شکسته ما
و شادی روح سبکبال شروین خواهد شد.

خانواده سالمی

زمان :شنبه دوم ماه مه2009
از ساعت دو بعدازظهر
با حضور بر سر خاک پاک او
گورستان مونت رویال >> :قطعه G-Local 22-20L

مراسم یادبود
مراسم یادبود از ساعت شش بعدازظهر
در سالن اجتماعات «کالب هاوس» مجتمع مسکونی
Village des Libertés, 7724, Des Saules, Brossard
)(Highway 15S service road, intersection Rome boulevard

زبان ما در برابر
محبت های متداوم ،بی دریغ و صمیمانه شما
و سیل در پیام های پرشمار تسلیت و همدردی بی سابقه سروران و
یاران ،در رسانه ها و نشریات سراسر جهان،
و خصوصا در پیوند مونتریال ،قاصر است؛
بازهم صمیمانه سپاسگزاریم و برای فردفرد شما عزیزان
آرزوی آرامش و تندرستی داریم.
____________________
همسر ،خامن سیما ابهری (شادمان)
و فرزندان :آقایان سید شهاب الدین ،سید حسام الدین،
سیدفخرالدین ،سید صدرالدین (شادمان)

همــدردی

شهین جان ،میهن جان و نسرین عزیز

خانواده های محترم حقیقت طلب ،شورباجی
ما نیز با مشا در غم از دست رفنت مادر و عزیزتان صمیمانه
همدردمی و ازخداوند برایتان آرزوی آرامش دارمی.
خانواده های غفوری و قاضیان

همــدردی
سرکار خامن میهن ریگولی

و خانواده محترم حقیقت طلب
دراندوه غم انگیز از دست رفنت مادر و عزیز خاندان مشا
صمیمانه با مشا همدردمی
و برایتان آرزوی صرب و آرامش دارمی.
این اجنمن همواره از پشتیبانی

مرحومه خدیجه استاد

بهره مند بوده و یاد ایشان را گرامی می دارد.
________________

هیات مدیره و آموزگاران
اجنمن فرهنگی ایرانیان وست آیلند.

________________________
______________________
سرکار خامن ریگولی،
خانواده های محترم حقیقت طلب ،شورباجی

وابستگان و سوگواران گرامی
ما نیز ضایعه تاسف بار از دست رفتن مادر و عزیز خاندان تان را صمیمانه تسلیت گفته،
برای فرد فرد شما آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
از طرف دوستان شما در پیوند مونتریال

______________________

همــدردی
دوست ارجمند جناب آقای رضا طاهری
بستگان و خانواده های سوگوار

در اندوه درگذشت غم انگیز برادر عزیز مشا در آمریکا با فرد فرد مشا
عزیزان صمیمانه همدردمی و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی دارمی.
______________________________

همه دوستان شما در بنیاد نیما
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بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

توسطمهندسالکترونیک
کلیه مقاطعCollege :
University, High-Shool

با سابقه  tutoringدر مدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم رضایت جلسه
اول رایگان می باشد.

باظرفیتمحدودثبتناممیشود
514-827-6329
514-488-3653

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

پرستارساملندان
باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

514-768-9485

متـرجم

رضانوشادجمــــال
  -ترجمه کلیه مدارک - -دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

جویای شریک

پیمانکار برق نیاز
به شریک وارد به
کــــــارهایبرقیدارد:
(514) 824-4505
jalini:jan01

متیـزکردن

محل کاروخانه
با مدیــریت جدید

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی و
دفاتر تجاری
 W Wفرستادن کودک یار و پرستار
به خانه شما  ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

& Astrologist
Spiritual Advisor
امتحان کنید!

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

ما رازدار
شما هستیم!

(514) 620-4334

استخـدام
به یک خانم برای نگهداری از یک
بانوی سالمند به صورت شبانه
روزی ( 5روز در هفته) نیاز است:
(514) 747-3829
Shahbazapr’09

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( - 4010,4011,4012
 ) 5041,5042,5043به همراه
جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
514-690-6343
UPdjuly-sep08

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

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

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

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

شهریاربخشی

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک

514-730-7462
514-624-7581

514-624-5609
514-889-3243

www.youtube.com/user/rose1950S

دکتر کیـوان فرداد
 15سال تجربه

514-476-2075
UPnov01

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف) ش دف

فرو

485-0739
993-0739

)(514
)(514

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

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

به یک کارگر در امور
ساختمانی (درمرکز شهر)
فورا نیازمندیم.

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.

بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

استخـدام
>> رستوران عموجمال<<
---------------به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران فورا
نیازمندیم.
Tel.: 514-484-8072
www.nationaldrivingschool.ca

نوامبر  15سودمند

کیترینگ

R & F

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید
(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

استخدام

سوپراخــوان

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

خدماتکامپیوتر
• آموزش از مبتدی تا پیشرفته

• تعمیر و عیب یابی
• نصب انواع ویندوز
• ویــروس زدایی
• و نصب بهترین آنتی ویروس ها
• طراحی صفحات وب
• آموزش و نصب نرم افزارهای دخلواه شما
• فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری/
معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.com

514-294-8242
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i
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در خدمت ارت

مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
به علت مسافرت

(514) 813-1971

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

ای بیزنس شما!
ق

شخصی

با قیمت های بسیار
مناسب

آموزش دف

صرافی 5
ستاره استخـدام
2178 Ste-Catherine W.

 ترجمه کلیه اسناد ومدارک، تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهیامضا ،تکمیل فرم های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات مربوط

منایشگاه عکس صادق رضی:

کالج،دانشگاه،دبیرستان
ریاضی در هر سطحی
مهندسی،مکانیک،ریاضی
فیزیک،شیمی
(بهزبانانگلیسیویافرانسوی)

BabaiPjan09

تدریسفیزیکوشیمی

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

تدریسریاضیات

فروش اکازیون
فـرش هـای

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

the Shield of Athena

مــادری مهربان

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

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

House keeping
company R&F

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

___ ___ www.paivand.ca
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

مشاور امالک

X :(514) 937-2888

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

سحر کریمیان
514-880-7171
درمان بیماری ها با

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

سالن آرایش

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونرتیال 
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

پرمیت تاکسی
پرمیت تاکسی

« شاتــوگی» 
بفروش می رسد:

(514) 655-6041
kabiriapr15

استخدام

به یک نفر پیتزامیکر
 -باتجــربه --برای کار در منطقه مونتریال شرقی
شرایط و حقوق خوب
فورانیازمندیم.
(514) 909-0444
Homayonapr

استخدام

به تعدادی کارگر خامن و آقا در
ناحیه وست ایلند
و همچننی به تعدادی کودکیار،
پرستار و کمک پرستار نیازمندمی

(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخـدام

به چند ویترس برای کار در

رستــوران گیالن

در  NDGفورا نیازمندیم.
(514) 807-8747
azMar01

آپارمتان:سابلت

استخـدام

به یک نفر فروشنده برای
کار در فروشگاه بزرگ لوازم
صوتی تصویری در ناحیه
شاتوگینیازمندیم:
>> وقت شناس ،باتجربه،
خوش برخورد ،مسلط به
انگلیسیوفرانسوی
با خانم سیلوی تماس بگیرید:
(450) 691-8801
azfeb01

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

ارزشریف
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

جویـــای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607
free

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

پزشکان کانادا...
{>> ادامه از صفحه}9 :
رئیس کالج پزش��کان کبک هم می
گوید دست کم  800نفر از پزشکان
کبک هستند که در جاهای دیگر کار
می کنند .ولی این شخص فرار دسته
جمعی پزشکان را غیر محتمل می
داند و برای توجیه نظر خود می گوید
قراردادی هم اکنون هم بین کبک و
فرانسه وجود دارد ولی چندان موثر
نبوده اس��ت .وی اضافه می کند که

(514) 891-6367
siamak/mahincartierperse

استخــدام
Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

به یک متخصص رنگ قالی ایرانی
فورا نیازمندیم .لطفا با جوزف تماس بگیرید:
Raymond & Heller
Tel.: 514-271-7750

کارواش برای فروش
CAR WASH BY HAND FOR SALE
EXCELENT LOCTION, GOOD PRICE
9 YEARS IN BUSINESS, VERY GOOD INCOME
Contact: Vincenzo Panetta @514-240-6879
vpanetta@remax-ducartire.qc.ca

س�فر روزانه به

تـورونتو

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

مونتریال >>> تورونتو
تورونتو >>> مونتریال
بهای باورنکردنی
و سرویس عالی

>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی

>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

pirooz mar01

متاس بگیرند.

برای کار در رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:

(514) 842-2904

لطفا متقاضیان جدی

به یک کمک آشپز

bagherinov-janUPak

 520دالر ماه

به یک نفر شریک جدی در
کار فروش اتومبیل در ناحیه
الوال (کبک) نیازمندیم.

<< استخــدام >>

(514) 934-3192

آپارمتان 2و نیم
>>> در مرکز شهر
با کلیه لوازم و مبلمان کامل
>> و شامل همه سرویس ها
به علت مسافرت واگذار
می شود:

جویای شریک

___ ___ www.paivand.ca
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1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

آموزشانگلیسی

توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

در ای��ن دنیای آزاد م��ی توان به
همه جا مسافرت کرد ،ولی کبکی
ها به استان خود وابسته هستند
(انشاءاله!)
در اس��تانی که از ک��م بود چند نوع
پرسنل بهداشت و درمان رنج می برد،
حتی آنانی که توافقنامه جدید «بازار
آزاد» را تحسین می کنند در ضمن
می گویند دولت کبک نیازمند پیدا
کردن جاذبه هائی است که پزشکان
را در استان نگهدارد.
س��خنگوی انجمن رزیدن��ت های
دانش��گاه مک گیل که در عین حال
نایب رئیس فدراسیون رزیدنت های

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec
خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی

استخدام

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

با جتـــربه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)

(514) 933-5501
حسین فکور20:

پروژهپژوهشی
دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

حنوه همکاری:

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

در مرکز شهر مونتریال
mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca

پزشکی کبک هم است می پرسد آیا
واقعاً کبک می خواهد در این زمینه
بگونه رقابتی عمل کند؟
همین ش��خص می گوید پرداخت
کمت��ر یک��ی از چن��د عام��ل فرار
مغزهاست .وی عامل دیگر را مقرراتی
می داند که پزش��کان جوان را وادار
می س��ازد در نقاط دوردس��ت کار
بکنند .او همچنین می گوید :کبک از
سوئی درها را باز می کند ،و از سوی
دیگر به تعداد کمتری اجازه کار صادر
می کند».
با اینک��ه عده ای بر روی جنبه های
منفی ای��ن توافقنامه انگش��ت می

گذارن��د ،دیگران معتقدند که جنبه
های مثبت ه��م دارد .از جمله ،ژان
برن��ارد ت��رودو ،سرپرس��ت انجمن
پزشکی کبک ،معتقد است که این
توافقنام��ه از میزان فش��ار خدمات
پزشکی در نقاط مرزی بین دو استان
خواهد کاست.
طبق یک بررس��ی در هفته گذشته
در غرب کبک ،ی��ک کمبود جدی
پزش��ک خانواده دیده می شود که
موجب م��ی گردد بیماران زیادی به
مراکز اورژانس موجود در مرز اونتاریو
فرستاده شوند.
در بین س��الهای  2004ت��ا ،2007

514-318-6373

ایران و آمریکا...
مدت��ی و با چه س��رعتی موافقت
خواهد کرد اما مقام��ات اروپایی
اظهار داش��ته اند که توافقی کلی
در این زمینه وجود دارد که ایران
تعطیلی فوری تاسیسات هسته ای
خود را ،که خواس��ت دولت بوش
بود ،هرگز قبول نخواهد کرد و در
نتیجه،اقداماتیمقدماتیبهمنظور
برقراری اعتماد الزم است.
در عین حال ،نیویورک تایمز می
نویسد که بر اساس سیاست جدید
آمریکا ،در نهایت از ایران خواسته
خواهد شد تا طبق قطعنامه های
شورای امنیت سازمان ملل ،غنی
سازی اورانیوم را متوقف سازد اما
پیش��نهاد اولیه برای قانع کردن
ایران به گفتگوهای اتمی هنوز در
دست بررسی است.

نگرش جدید اوباما

ای��ن روزنامه می نویس��د که اگر
باراک اوباما نگرش جدید نسبت به
مذاکرات را تایید کند ،آنگاه ایاالت
متحده و اروپاییان از آغاز مذاکره
برای وارد کردن فشار بر ایران برای
تعلیق فعالیت هسته ای آن کشور
اس��تفاده خواهند کرد و به عنوان
گام نخست ،از این کشور خواهند
خواست تا با بازرسی بین المللی
از تاسیس��اتی که در س��ال های
گذشته بر روی بازرسان بسته بوده
موافقت کند.
نیویورک تایمز می نویسد که یکی
از این مراکز یک کارخانه س��اعت
س��ازی قدیمی در نزدیک تهران
اس��ت که در حال حاض��ر از آن
برای ساخت سانتریفوژهای نسل
جدید استفاده می شود و یکی از
بازرسان آژانس بین المللی انرژی
اتمی هفته پیش گف��ت که این
تاسیس��ات بسیار وسیع است و از
س��ال گذشته اجازه بازرسی از آن
داده نشده است.
ای��ن روزنامه یادآور می ش��ود که
محمد البرادعی ،مدیرکل آژانس
بی��ن الملل��ی ،هفت��ه پی��ش در
مصاحبه ای گفت که دولت اوباما
در مورد استراتژی جدید خود با او
مشورتی نکرده اما سیاست دولت
جورج بوش را مورد انتقاد ش��دید
قرار داد و گفت که اگر هدف دولت
قبلی آمریکا جلوگیری از دسترسی
ایران به فن آوری و امکانات تولید
س��وخت هس��ته ای بود ،در این
هدف ناکام ماند.
آقای البرادعی ،که معتقد اس��ت
باید به ایران اجازه داد برای حفظ
آبرو ،مق��دار اندکی اورانیوم تولید
کند ،گفت که ب��اراک اوباما باید
این واقعی��ت را در نظر بگیرد که
ایران توانس��ته  5500سانتریفوژ
بسازد که برای تولید اورانیوم الزم
در س��اخت دو بمب اتمی در هر
سال کفایت می کند و در نتیجه
الزم است رویکردی اتخاذ شود که
غرور ایرانی ها را هم در نظر داشته
باشد.
نیویورک تایمز در عین حال یادآور
می شود که نگرش اسرائیل نسبت
به بحران هسته ای ایران با رویکرد
مورد نظر دولت آمریکا تفاوت دارد
و اخیر یک مقام ارش��د اسرائیلی،
که به اطالعات محرمانه در مورد
ایران دسترس��ی دارد ،در سفری
تعداد این گونه بیم��اران  14درصد
افزایش داشته است.
ترودو همچنین می گوید پزش��کان
زی��ادی می خواهن��د بیایند ولی ما
آن��ان را جذب نمی کنیم .به عقیده
او خروج جمعی پزشکان برای کبک
یک خطر واقعی است.
اما وابس��ته رس��انه ای وزیر بهداری
کب��ک هم می گوید اس��تان تفاوت
پرداخت ها را در نظر می گیرد و هم
اکنون به دس��تمزد  24نوع خدمات
پزشکی افزوده است.
-------------------------------

که به آمریکا داشت گفت که آقای
اوباما تنها تا پائیز یا حداکثر پایان
سال جاری فرصت دارد تا به تولید
اورانیوم در ای��ران "به طور کامل
خاتمه دهد" و هش��دار داد که در
غیر اینصورت ،اسرائیل تالش برای
نابودی تاسیس��ات نطنز را از سر
خواهد گرفت.

موضع اسرائیل

این روزنامه می افزاید که یک سال
پیش ،مقامات اسرائیلی در مالقاتی
محرمانه با دولت بوش خواس��تار
دریافت بمب های بتون ش��کن و
امکانات سوخت گیری هواپیما در
حریم هوایی عراق شدند تا بتوانند
به عملیات��ی هوای��ی علیه نطنز
دست بزنند اما آقای بوش آنان را
از این منظور منصرف کرد و یک
عضو دولت اوباما گفته اس��ت که
اسرائیلیانهنوزباتقاضایمشابهی
به آمریکا نیامده اند اما افزوده که
"فکر نمی کنیم که سخنان آنان
تهدید توخالی باشد".
نیوی��ورک تایمز می نویس��د که
سازمان های اطالعاتی آمریکایی و
اسرائیلی این نظر را مطرح کرده اند
که ایران تاسیسات مخفی دیگری
نیز با قابلیت غنی سازی اورانیوم در
اختیار دارد و این نظر در گزارش
ارزیابی اطالع��ات ملی آمریکا در
مورد ایران مورد بررسی قرار گرفت
اما اگرچه در این گزارش وجود ده
ت��ا پانزده مرکز محتمل دانس��ته
شد ،هیچ شواهدی در مورد وجود
و فعالیت مخفیانه آنها به دس��ت
نیامده است.
ای��ن روزنامه به نق��ل از یک مقام
دولت آمریکا می نویسد که برای
آمریکائیان ،آنچه که ارزش��مندتر
اس��ت آزادی عمل بازرس��ان در
بازدید از تمام��ی مراکز اتمی در
تمامی ایران است زیرا نحوه فعالیت
تاسیسات نطنز معلوم شده و وجود
تاسیسات احتمالی دیگر است که
باعث نگرانی می شود.
نیویورک تایم��ز در پایان به نقل
از ماتیو بان ،کارش��ناس مس��ایل
هسته ای در مرکز بلفر در دانشگاه
هاروارد می نویسد که دولت اوباما
می تواند در تعریف "تعلیق" غنی
سازی انعطاف الزم را در نظر بگیرد
و ی��ک راه حل می تواند "تعطیل
گرم" باش��د که به معن��ی ادامه
چرخش سانتریفوژهاست بی آنکه
اورانیوم غنی شده تولید کند.
در صورت تواف��ق ایران با چنین
راه حل��ی ،هر دو طرف می توانند
مدعی پیروزی ش��وند :ایران می
تواند ادعا کن��د که تالش آمریکا
برای به تعطیل کشاندن فعالیت
ه��ای اتمی این کش��ور را خنثی
کرده و آمریکائیان و اروپائیان هم
می توانن��د اعالم دارند که مانع از
آن شده اند که ایران به انبار کردن
اورانیوم غنی شده و قابل استفاده
در ساخت بمب اتمی ادامه دهد.
آق��ای بان در عین حال می گوید
که "معضل اصلی در این مورد این
است که چگونه می توان اطمینان
یافت که فعالیت اتم��ی ایران در
تاسیسات مخفی دیگری در جریان
نیست؟" 

-----گروه دستان
و همایون شجریان
 6جون 2009
>>> مونتریال
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بازار امالک...

آمار خرید و
فروش امالک
مسکونی در کالن
شهر مونترال
---- March 2009 ---

امیرسام
در ماه مارس امس��ال ،از سیر نزولی
تعداد معامالت امالک در کالن شهر

جملهامالک
می باشد ،در
حالی که در
م��اه فوریه
این رقم 28
درصد بود.
تع��داد ف��روش خانه ت��ک واحدی
 Single family homeدر مقایس��ه
با مارس سال گذشته ،%11
آپارتمان  %15و همچنین خانه های
چندواح��دی ( %6 )Plexesکاهش
داشت.
از لحاظ جغرافیای��ی ،منطقه الوال
 ،%4 Lavalودروی Vaudreuil-
Soulange
 ،%27منطقه شمال North Shore
 ، % 11منطقه جنوب جزیره South
 %14 Shoreو جزیره مونترال %11
کاهش خرید و فروش نسبت به ماه
مارس 2008داشته اند.
درتاریخ31مارس2009تعدادامالک
موجود برای فروش بر روی سیستم
 %14 MLSافزایش نسبت به همین
تاریخ در سال گذشته داشته است.
_________________

مونترال که در چند ماه گذشته شاهد
آن بودیم ،به مقدار قابل مالحظه ای
کاسته شد و  %12کاهش در تعداد
خرید و فروش نسبت به ماه مارس
س��ال گذش��ته به ثبت رسید .ولی
قیمت امالک به مقدار جزئی نسبت
به ماه مارس  2008افزایش داشته
است.قیمت متوسط خانه مسکونی
تک واحدیSingle family home
در ماه مارس امسال 227000دالر
بود که  %1افزایش نسبت به پارسال
نشا ن میدهد.
فصل بهار پرکارترین وقت سال از
لحاظ خرید و ف��روش امالک می
باشد و بهار امسال هم از این قاعده
مستثناءنیست.
میزان بهره وام بانکی در پائین
ترین حد خود در چندین سال
گذش�ته قرار دارد و ش�اخص
اعتماد مصرف کننده هم در حد
خوبی می باشد.
در ماه مارس امسال نظر  39درصد
مصرف کنندگان ای��ن بود که االن
وقت خوبی برای خریدهای عمده از

*برگرفته شده از س��ایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ
امیر سام با سالها تجربه در ساخت و فروش
امالک ،از ژانویه  2004در مونترال به عنوان
مشاور رسمی امالک مشغول به فعالیت می
باشد.و هم اکنون مشغول به گذراندن دوره
بروک��ری Real Estate Broker Program
 Charteredدر کالج امالک کبک College
 de L`immobilier Du Quebecمیباشد.
www.amirsam.ca
Email:amir.sam@century21.ca
Cell:(514) 702-2309

امیرسام

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

Cell.: 514-702-2309
AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

www.amirsam.ca

ارزانترین اتومبیل
جهان وارد بازار شد
ش��رکت تاتا ارزان ترین اتومبیل جهان را تحت عنوان
"نانو" به بازار هند عرضه کرد.
این اتومبیل تنها صد هزار روپیه (معادل  1979دالر)
قیمت گذاری شده است.
تاتو امیدوار اس��ت اتومبیل نانو که سه متر طول دارد و
م��ی تواند پنج نفر را حمل کند ب��رای مردم هند آنقدر
ارزان محسوب شود که میلیون ها نفر از مردم این کشور
موتورسیکلت های خود را با آن عوض کنند.
راتان تاتا رئیس شرکت تاتا عرضه این اتومبیل را "گامی
مهم" خواند .با این حال تحلیلگران می گویند اتومبیل نانو
پس از حداقل شش سال به سودآوری خواهد رسید.
اتومبیل چهاردر نانو از موتوری بهره گرفته که تنها 624
سی سی حجم و توانی معادل  33اسب بخار دارد.
مدل س��اده این اتومبیل از دستگاه تهویه ،رادیو ،فرمان
هیدرولیک و کیس��ه هوا ( )Airbagبرخوردار نیست اما
مش��تریان می توانند با پرداخت پول بیشتر مدل های
مجهزتر این اتومبیل را نیز بخرند.
شرکت تاتا همچنین مشغول آماده کردن نسخه بزرگتری
از این اتومبیل برای فروش در اروپا است .قرار است این
نسخه در سال  2011در بازارهای اروپایی عرضه شود و

قیمت آن بیش از  4200یورو اعالم شده است.
تحلیلگران می گویند اگر این اتومبیل با استقبال مردم در
هند روبرو شود ،شرکت تاتا احتماال برای برآورده کردن
تقاضا با مش��کل مواجه خواهد شد؛ زیرا کارخانه اصلی
شرکت تاتا که در ایالت گوجرات در غرب هند واقع است
و ظرفیت تولید  250هزار اتومبیل در سال را دارد تا سال
آینده میالدی شروع به کار نخواهد کرد و تاتا در کارخانه
های فعلی خود تنها امکان س��اخت  50هزار دس��تگاه
اتومبیل در سال را دارد.
دلیل تاخیر ایجاد شده در راه اندازی خطوط اصلی تولید
شرکت تاتا ،مناقشه ای بود که سال گذشته بر سر ساخت
کارخانه اصلی این شرکت در در ایالت بنگال شرقی رخ
داد و این شرکت نتوانست در زمین هایی که از کشاورزان
خریده بود کارخانه خود را بنا کند.
این مسئله عرضه مدل نانو را شش ماه به تاخیر انداخت.
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رضادقتی (عکاس)
نیک آهنگ کوثر،
(کاریکاتوریست )
در میان هنرمندان
جشنواره
بلومتروپولیس

در مونتریال
Cartoonists in Peril:

Prize Ceremony

Nik Kowsar
(Nikahang Kowsar is
an exiled Iranian cartoonist,
journalist and blogger living
in Toronto. He works for
Radio Zamaneh and Rooz,
an Iranian Web site funded
by a Dutch foundation. His
cartoons have been published
by The New York Times, the
Washington Post, The Globe
and Mail, Maclean’s, and the
)Guardian.

>> Friday, April 24
at 7 PM
Writers in Peril, Face to
Face:

Reza Deghati
Hosted by:
Yassaman Ameri

>> Taking place from
>> Friday, April 24
at 8:30 PM
Literary Tribute to Mahmoud Darwish

>>Sunday, April 26
at 2 PM
Words That Matter:
India and Pakistan

>> Saturday, April 25
at 3 PM
Face to Face: Tariq Ali

>> Sunday, April 26
at 3:30 PM
Writers in Peril:
>>Reza Deghati

>> Saturday, April 25
at 5:30 PM
Words That Matter:
Pakistan

One of the foremost photojournalists of our day is
the Iranian exile Reza, who
knows first-hand of the
dangers that writers and journalists face in bearing witness
to the events of their day.
Documentary film in English,
and discussion in French and
English.
Hosted by Yassaman Ameri
Room: St. Charles. Price: $5

>> MIDDLE
& EASTERN
SOUTH ASIAN
@ WRITERS
BLUE
METROPOLIS

>> Saturday, April 25
at 8:30 PM
Soiree de poesie Arabe
Sunday, April 26
at 1 PM
Écrivains en péril
>> Sunday, April 26
at 2 PM

April 22 to 26, 2009
@ Delta Centre-Ville
Hotel,
The Blue Metropolis Montreal International
Literary Festival will
feature a number of writers
and events of interest to
Montreal’s Middle Eastern
and South Asian communities.
Some of the events at this
year’s Blue Metropolis:
>> Thursday, April 23
at 2 PM
Edward Said’s reception in
the Arab word
>>Thursday, April 23
at 8 PM
Blue Metropolis Al Majidi
Ibn Dhaher Arab Literary
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فروشگاه کوه نور

&

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

kVol. 15 k No.896 k Apr. 15, 2009

راهنمای
اینترنتی

ساده و کارآ ،ارزان...

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

a
c
.
d
n
a
v
www.pai

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...
ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550
گروه دستان و همایون شجریان

 6جون  2009درمونتریال

QUEBEC

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

Cell.: (514) 969-2492
	•پرداخت  %50هزینه محضر
برای خریداران
	•تهیه وام مسکن
برای تازه واردین به کانادا
	• مشاور رایگان جهت بازسازی
و  Stagingپیش از فروش

>>> ص35 :

_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

مشاغل
ایرانیان

نادر خاکسار

www.circumcisionmontreal.com

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com

بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

>>
>>
>>
>>

Montreal
Tel.: (514) 521-5555
Pierrefonds
Tel.: 514-684-8460
Brossard:
Tel.: (450) 462-0863
Greenfield Park:
Tel.: (450) 672-5577

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

حراج بزرگ آدیوویدئوکبک (به تعداد حمدود) while quantities last

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

>> $699

بامشاورفارسیزبان

وست آیلند

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

>> $1,699

>> $999

زماسیب

NDG

9
چلوکباب.9


کوبیده عالی

8

take out only

www.akhavanfood.com
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

لیموشریینعایل
موجوداست!

چاغالهبادام
نوبربهاررسید!

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید (4کیلویی)

.99

12

برجن مرغوب.99
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

10

(سفید) 4کیلویی .99

12

