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«باصدایبلندفریادبرمیآورمیامحدینژادبایدبرود».
ل دانشجویی به انتخاب احمدینژاد
هشدار  ۵۰تشک 

بنا به این بیانیه «نه به احمدی نژاد» و توقف روند فعلی «تصمیمی عقالنی از
طرف همه گروههای آزادیخواه و اصالحطلب» است

"عوامگرا تا چه اندازه
محبوبیت دارد؟"

موتور دهمین دوره
انتخابات ریاست
جمهوری ایران
گرم می شود...

کاندیداهای ام القرا!

نامنویسی از داوطلبان
دهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری ایران
از  15اردیبهشت
در ستاد انتخابات
وزارت کشور آغاز و تا
 19اردیبهشت ادامه
داشت...

پاسخ۱۰۰هزارتومانی

امحدینژاد
به نامههای
مردم

باحملهبهایرانمراغافلگیرنکن"

 ص6 :

__________________________
دالرا دارابی در زندانی در رشت
به دار آویخته شد.

 ص10 :

از زمان انتخاب محمود احمدینژاد به مقام ریاست جمهوری درسال ،۱۳۸۴
اعدام در ایران  ۳۶۲درصد افزایش داشته است.

بهائیان را آزاد کنید!

مونتریال:

 ص4 :

رکسانا
صابری
>> خبرنگار
ایرانی
آمریکاییکه در ایران
بازداشت بود،
روز دوشنبه
 11مه آزاد
شد.

سامسون
مهبد،

تورمننت
همبستگی
فوتبال
 ص31 :

براوو!

>> کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور

دکترانصاری
---آلرژی22: >> ...

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

■ هشدار باراک اوباما به ناتانیاهو:

 ص10 :

نکته های
فریدون
>> 22:

 ص11 :

مدیریتمالی...

حسین انصاری

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

شالق
خو ِر
پوست
کلفتِ
ِ
بند
باسوادا!
عجالتا م.ر
---0مونتریالیه!

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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International Single Boys present
Authentic night

(persian & Arabic)

Friday May 29th dj dAaGhooN
perfermence by
the best persian dj in town

&

dj Sam (L.A)

>> music:
Persian, Arabic,
Hip-Hop, Techno
>> Table reservation
or more info:
Please contact

Tel.: (514) 629-4190
Tel.:(514) 994-8326

>> Tickets :
Advance: 12$
@ door:15 $
@ Tapesh Digital
6162 Sherbrook W.
Tel.: (514)223-3336

18+

486 Ste-Catherine St. West,
>> Downtown Montreal
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ایران انتخابات...

«باصدایبلندفریادبرمیآورمیامحدینژادبایدبرود».

بیش از  ۵۰تش��کل دانش��جویی با
ص��دور بیانیهای نس��بت به عواقب
انتخاب دوب��اره محمود احمدینژاد
به عنوان ریاس��ت جمهوری هشدار
دادند.
این بیانیه با «منف��ی» و «غیرقابل
دفاع» خوان��دن کارنامه دولت نهم،
ادامه حیات این دولت را باعث ایجاد
چشمانداز «نگرانکنندهتری» برای
منافع ملت دانستهاست.
دانشجویان امضاءکننده این بیانیه
اعالم کردهاند« :با صدای بلند فریاد
برمیآوریم احمدینژاد باید برود».
این بیانیه با تأکید بر اینکه دانشگاه
«بیشترین فشارها» را از جانب دولت
نهم دریافت کردهاست ،بسط «نگاه
امنیتی و ایجاد فضای پلیس��ی» را
نشانگر«نهایتدشمنی»دولتمردان
نهم با دانشگاه عنوان کردهاند.
«بازداش��ت و شکنجه بس��یاری از
دانشجویانمنتقدومعترضبهدولت،
صدور احکام سنگین محرومیت از
تحصیل و اخراج اس��تادان برجسته
و دگراندی��ش» از جمله موارد مورد
اعتراض دانش��جویان در این بیانیه
است.
طی چهار س��ال اخیر حدود ۱۰۰۰

استقرار هزاران
مبلغ دینی در
روستاهای ایران

یکهزار خانه برای استقرار روحانیان
و مبلغان دینی در روستاهای ایران
در دست ساخت است.
به گ��زارش خبرگ��زاری جمهوری
اس�لامی (ایرن��ا) ،رئیس س��ازمان
تبلیغات اسالمی کش��ور گفت« :با
حمای��ت دولت نهم یکه��زار خانه
عالِم در کشور در حال ساخت است

بر سر س��فرههای مردم آورد ،با بها
ندادن به مفاهیم بنیادی علم اقتصاد
و ع��دم برنامهریزی ،ش��یوه اقتصاد
دس��توری ،بیتوجهی به هش��دار و
پیشبینیهای اقتصادانان کش��ور
عم ً
ال عزم برچیدن س��فرههای بی
رنگ و رونق مردم را دارد».
به اعتقاد صادرکنندگان این بیانیه:
«دولت ماجراجوی نهم به اسم عزت
کش��ور و اقتدار ایران بدون توجه به
منافع ملت پیاپی تنش آفریده ،کشور
را در ش��رایط بغرنجی ق��رار داده و
احتمال وقوع جنگ و تبعات ویرانگر
آن نظیر ریسک س��رمایهگذاری را
افزایش دادهاست».
ای��ن بیانی��ه «افزای��ش روزاف��زون
فساد ،فقر ،بیکاری ،فاصله طبقاتی،
ناهنجاریها و معضالت اجتماعی،
انزوا و تحریمهای گسترده در عرصه
بینالمللی» را محصول دوران دولت
نهم عنوان کردهاست.
بنا به ای��ن بیانیه «نه ب��ه احمدی
نژاد» و توقف روند فعلی «تصمیمی
عقالنی از طرف همه گروهها ،احزاب
و فعاالن سیاسی و مدنی آزادیخواه
و اصالحطلب» است.

دانش��جو از تحصی��ل در مقاط��ع
تحصیل��ی باالتر محروم ش��دهاند و
نزدیک به  ۳۰۰اس��تاد دانشگاه به
طور ناخواس��ته حکم بازنشستگی
دریافت کردهاند.
اعمال س��همیهبندی جنس��یتی و
بومیگزینی جنسیتی و جلوگیری
از ورود دختران به دانش��گاه از دیگر
مواردی است که در این بیانیه به آن
اعتراض شدهاست.

کارنامه
ای��ن بیانی��ه ب��ا انتق��اد از
ٔ
سیاس��تهای دولت نهم در عرصه
اجتماعی و سیاس��ی ،آوردهاس��ت:
«پس از پیروزی انقالب تا کنون هیچ
دولتیاینچنینچشمبرتحلیلهای
کارشناسانه در امر کشورداری نبسته
است».
«تعطیلی نس��بتاً کامل مطبوعات
به عنوان رکن چهارم دموکراس��ی،
سانسور شدید در عرصه کتاب و هنر،
س��رکوب جنبشهای اجتماعی و
پلمپ غیر قانونی تشکلهای حقوق
بشری» از جمله انتقادات دانشجویان
به دولت نهم است.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن بیانیه
آمدهاست« :دولتی که قرار بود نفت
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حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

شرعی و دینی نیز هستند.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ادامه
داد« :پارسال به اندازه همه عمر این
سازمان ،خانه عالم در ایران ساخته و
یا کلنگزنی شدهاست».
وی همچنین از نیاز به دو هزار خانه
دیگر برای اس��تقرار بقیه مبلغان و
حمایت دولت نهم از برطرف کردن
این نیاز سخن گفت.
گس��ترش خانههای مبلغان دینی
که به خانه عالم موس��ومند ،یکی از
اهداف سازمان تبلیغات اسالمی در
ایران است.

تهیه وام مسکن

>> Cell.: (514) 571-6592
5plex in plateau
on Hotel de ville
street
1x6 1/2 + 4x4 1/2
Revenu:60 000$
asking:699 000$

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

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

Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

Regional Office MONTREAL:
1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

Bungalow
Beaconsfield
Price: $380,000
---------------Bungalow
Pierrefonds
-Roxboro
price: $219,000
-----------------------

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½

½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

d
l
So

_______________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

Waterfront
2bdr. condo
in lasalle
1200 s.f.,
garage,
locker
279 000$

خدمات حسابداری SMBA
Mourad

B. comm. CGA Registered

______________
>> Bookkeeping
>> Accounting
>> Tax Planning
________________________

½
½

فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

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

½دفترداری ،حسابداری و مشاوره
½تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
اشخاص و شرکت ها

COPNN. Member

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

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

Cottage in
st-hyppolyte
2 floors, 2 fireplaces,
5 bedrooms
on the beautiful Lake
Tracy
25 000s.f of land
399 000$

Psychotherapist

 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

Masoud Nasr

Income property
on wellington st.
4 apartments,
2 commercial stores
Revenu:85 000$
asking 939 000$

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad

Cell.: 514-606-5626

که بخشی از آنها آماده بهره برداری
شدهاست».
مهدی خاموش��ی افزود« :درکشور
ح��دود چهاره��زار و  ۵۰۰روحانی
مستقر ،و طرح هجرت و یکهزار و
 ۷۵۰روحانی خوداستقرار مشغول به
فعالیتهستند».
در طرح موسوم به «طرح هجرت»
که تاکنون در اس��تانهای گوناگون
ایران اجرا شده ،مبلغان و طالب در
محلهای اعزامی برای دانشآموزان،
کالسه��ای اوقات فراغ��ت برگزار
میکنند و مس��ئول برگ��زاری نماز
جماعت و پاس��خگوی پرسشهای

مسعود نصر

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

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

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

_________________
Tel.: (514) 577-5500
Tel.: (514) 266-3272
Fax: (514) 287-3085

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
Tel.: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

»»

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 :انتخابات...

درخواستآزادیبرای
رهبـرانبهائی

پاسخ۱۰۰هزارتومانیامحدینژادبهنامههایمردم
صبح  ۲۲اردیبهشت جمع کثیری از
مردم شهر و روستا در مقابل شرکت
پس��ت همدان جمع شدند تا خبر
خوشی دریافت کنند.
به گزارش قلم نیوز (ارگان اینترنتی
ستادانتخاباتیمهندسموسوی)این
خبر چیزی نبود جز پاسخ نامههایی
که این مردم سال گذشته خطاب به
آقای احمدینژاد نوش��ته و در آن از
مشکالت اقتصادی و گرفتاریهای
خود حرف زده بودند.
درس��ت یک ماه مانده به انتخابات
ریاستجمهوریدستگاهپاسخگویی
نهاد ریاست جمهوری با سرعت عمل
دست به کار شده و در پاسخ هر نامه
و صرفنظر از ن��وع تقاضا و یا میزان
کمک درخواستی مبالغی بین ۱۰۰
تا  ۳۰۰هزار تومان پرداخت میکند.
براساس مش��اهدات خبرنگار قلم؛
جمعیت��ی که به باجههای پس��تی
هجوم آورده بودند در پاسخ به سوال
خبرنگار قلمگفتند :قرار است مبالغی
را از طریق بانکها و کمیته امداد به
ما بدهند.

یک��ی از زن��ان روس��تایی میگوید
درخواست وام دومیلیونی کرده بودم
اما قرار است یکصدهزار تومان به من
بدهند.
دیگ��ری میگوی��د ب��رای جهیزیه
دخترم نامه نوشتهام اما نمیدانم با
دویستهزار تومان چکار کنم.
خ
جمعیت حاضر که بیقرارند تا پاس 
نامههای خ��ود را بگیرن��د آنچنان
درمانده و گرفتارند که از همین مبلغ
ناقابل به وجد آمدهاند شاید گرهی از
مشکالت زندگیشان باز شود .شاید
بتوانند در این بازار سرشار از تورم و
گرانی گوش��های از زندگی نابسامان
خود را سر و سامان دهند.
ماموران انتظامات پست که در مقابل
فشار جمعیت ،دیگر توان ایستادگی
ندارن��د ،س��عی دارن��د ب��ه صفوف
جمعیت شکلی دهند تا کارمندان به
ترتیب نامه هر کس را در اختیارش
قرار دهند.
بسیاری از مردم در شگفت هستند
که چگونه ش��ده اس��ت که پس از
چندس��ال س��کوت در مقاب��ل این

نامهها ،حاال یکباره دولت لطف کرده
و همه را یکجا پاسخ میدهد .اما گویا
فش��ار اقتصادی آنچنان کمرشکن
اس��ت که دیگر به نیت دولتمردان
کاری ندارند و فقط میخواهند مبلغ
عنایت ش��ده را بگیرند و س��ریع به
خانههای خودشان برگردند■ .

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

__________________________________________________

هستند .بر پیاه قوانین ایران مجازات ام��وال ،اخراج از کار و محرومیت از
ابتداییتری��ن
این اته��ام اعدام اس��ت و در
ق
سالهای نخست انقالب ایران در حال حاضر حق��و
شهروندیشدت
تعدادی از رهبران بهایی با این
حداقل  ۴۰نفر گرفتهاست».
اتهام اعدام شدند.
ارون رودز ب��ا تاکید بر اینکه از بهائیان در کمپی��ن
این اتهامات «بس��یار جدی» سراسر کشور در بینا لملل��ی
حقوق بش��ر از
هس��تند ،افزود« :دولت ایران
باید با ش��واهد قاب��ل اثبات ،بازداشت بسر دول��ت ای��ران
تقاضا کردهاست
پاسخگوی این اتهامات باشد و
میبرند
ک��ه معیارهای
یا اینکه آنها را آزاد کند».
بینا لملل��ی
ب��ا گذش��ت ی��ک س��ال از
بازداشت این افراد ،دادگاه رسیدگی حقوق بشر و حقوق مدنی را رعایت
به اتهام��ات آنه��ا هن��وز برگزار کن��د و در برابر بازداش��ت بهائیان
نشدهاس��ت .سخنگوی قوه قضائیه پاس��خگو باش��د .ای��ن کمپین به
بهمنماه سال گذش��ته وعده داده مس��ئوالن ایران توصیه کرده همه
بود ک��ه دادگاه این افراد ظرف یک جرایم «تبعیضآمیز» علیه بهائیان
را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و
هفته برگزار میشود.
بهائیان با  ۳۰۰هزار عضو بزرگترین به جوانان بهایی اجازه ادامه تحصیل
اقلیت مذهبی در ایران هستند .در در دانشگاهها داده شود.
حال حاضر حداقل  ۴۰نفر از بهائیان در این بیانیه آمدهاست« :تداوم آزار
در سراس��ر کشور در بازداشت بسر و اذیت جامعه بهائی در ایران باعث
میبرند .در ماه جاری گزارشهایی تحقیر همه مردم در ایران میشود.
مبنی بر بازداشت بهائیان در شش بازداش��ت خودس��رانه و هدف قرار
دادن اعضای هیچ گروهی نباید در
شهر منتشر شدهاست.
به گزارش کمپین حقوق بشر «در هیچ کشوری از جمله در ایران جایز
سالهای اخیر آزار و اذیت بهائیان باشد».
ب��ا تخریب گورس��تان ،بازداش��ت
خودسرانه ،یورش به منازل ،مصادره

درخواست آزادی برای رهبران بهائی
کمپین بینالمللی حقوق بش��ر در
ایران بار دیگر خواستار آزادی هفت
عضو گروه رهبری جامعه بهائیان در
ایران شد.
فریب��ا کمالآب��ادی ،جمالالدین
خانجان��ی ،عفیف نعیمی ،س��عید
رضای��ی ،به��روز توکل��ی ،و وحید
تیزفهم ش��ش عضو گروه رهبری
بهاییان هستند که سال گذشته در
همین روز بازداشت شدند.
مه��وش ثاب��ت ،هفتمی��ن عض��و
بازداش��تی این گروه  ۱۵اسفندماه
 ۱۳۸۶بازداشت شده بود.
ارون رودز ،س��خنگوی کمپی��ن
بینالملل��ی حقوق بش��ر در ایران
بازداش��ت «غیر قانونی» این هفت
نفر را حاکی از «سیاس��ت سرکوب
اقلیتهای مذهبی» دانست.
وی با اعت��راض به اینکه اتهام این
افراد هنوز به صورت رس��می اعالم
نشدهاس��ت ،گف��ت« :ای��ن گروه
هفتنف��ره از ابتداییتری��ن حقوق
شهروندی محرومند و اجازه مالقات
با وکیل به آنها داده نمیشود».
به گزارش کمپین حقوق بش��ر در
ایران ،ب��ه خانوادهه��ای این هفت
نفر تلویح��اً گفته ش��ده که آنها
متهم به «مفسد فی االرض» بودن

)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
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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
 بصور
ت
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
داده خواهد شد.

نسرین پارسا

time:
is for a limited

this promotion

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 849-7711

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

4

________________________________

نشانی جدید:

1455 PEEL, local 148,
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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___ ___ www.paivand.ca
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قضیه صابری :تأثریپذیری رژمی از فشارهای آمریكا

حسین

باقرزاده

 12مه 2009
hbzadeh@btinternet.com

دستگیری و محاكمه و محكومیت
ركس��انا صابری البته برای خود او و
خانواده و دوستانش بسیار دردناك بود،
و آزادی او باید همه آنان و انسانهای
آزاده و مدافع حقوق بشر را خوشحال
كرده باشد .ولی در یك دید وسیعتر،
صابری از خوش��بختترین قربانیان
نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران
بشمار میرود .او چندماهی را بیشتر
در زندان نگذراند ،از حمایت وسیعی
در داخ��ل و خارج كش��ور برخوردار
شد ،از زندان زنده و سالم به درآمد،
و گفته شده كه اگر بخواهد میتواند
به زودی از ایران خارج شود .در برابر،
دهها نویس��نده و روزنامهنگار و فعال
سیاسی و حقوق بشری به اتهاماتی
به مراتب س��بكتر از «جاسوس��ی»
محكومیتهای س��نگین خود را در
زن��دان یا تبعید میگذرانند ،ممنوع
الخروج ش��دهاند و ی��ا مورد تعقیب
قرار دارند .از زندانیان عادی بینام و
نش��ان سخنی نمیگوییم كه چه بر
ی كه زنده
سر آنان میرود یا از كسان 
به زندان میافتند و بعد جس��د آنان
را تحویل خانوادههایشان میدهند ،و
یا از ش��كنجه و اعدامی كه در مورد
ی
برخی از زندانیان سیاسی و یا كثیر 
از زندانیان عادی ،به شمول كودكان،
اعم��ال میش��ود .ركس��انا صابری
خوشبخت ب��ود ،چرا كه او گذرنامه
آمریكایی (نیز) داشت و مورد حمایت
مقامات آمریكا  -این «دشمن» دیرینه
جمهوری اسالمی  -قرار گرفته بود.
گذرنامه آمریكایی صابری هم باعث
دردسر او ش��ده بود و هم به رهایی
او كمك كرد .در كشمكش جناحهای
حاكم بر ایران ،رابطه با آمریكا همواره
یك میدان رقابت بوده است .مخالفان
رابطه با آمریكا كه برای این امر سرمایه
زی��ادی مصرف كردهاند هر زمان كه
این مسئله مطرح میشود در صدد
بر میآیند كه با یك اقدام كودتاگرانه
تالشه��ای جناح مخال��ف را خنثا
كنند .در این اق��دام ،گروگانگیری
حربه مؤثری اس��ت ،و كس��انی كه
گذرنامه آمریكایی داش��ته باش��ند
بسیار به درد این كار میخورند .مهم

ای��ن رو تردی��د نبای��د كرد كه
___________________
گذرنامه آمریكایی كار به دست
سرعت آزادی صابری نشانه
ركسانا صابری داده و محكومیت
هشت س��اله اولیه او را رقم زده
بارزی از شدت تأثیرپذیری
اس��ت .ولی همین گذرنامه هم
جمهوری اسالمی از فشارهای
باالخ��ره او را نج��ات داد .و اال
آمریكا است.
چگونه میش��د انتظار داش��ت
جمهوری اسالمی در برابر تعرض كس��ی كه به اتهام جاسوس��ی
ی حكومت اوباما به شدت
سیاس 
چنان محكومیت س��نگینی را
گرفته اس��ت به این سرعت از
در حال عقبنشینی است...
زندان آزاد شود؟ دوره  ۳۰ساله
___________________
جمهوری اس�لامی پر است از
اف��رادی كه به دلی��ل گذرنامه
نیس��ت كه دارنده گذرنامه كه باشد خارج��ی خود یا ارتباط ب��ا خارج با
و یا طرف چند در س��د ایرانی باشد برچس��بهای جاسوسی و مانند آن
و چند درسد آمریكایی .فقط كافی گروگان گرفته شدهاند و بعد از مدتی
است به قول انگلیسیها كسی «در به ص��ورت نامنتظره آزاد ش��دهاند،
زمانی بد در محل بدی» قرار گرفته ولی نه به این س��رعت .گروگانهای
باش��د .در این صورت قرعه به نام او آمریكای��ی كه  ۴۴۴روز در اس��ارت
میخورد و به صورت مهرهای به كار به س��ر میبردند معروفترین آنها
میآید .این فرد میتواند یك روز هاله بشمار میروند .ولی نمونههای دیگر
اسفندیاری باشد یا كیان تاجبخش هم كم نیست .در نیمه دهه ۱۳۶۰
و یك روز هم ركسانا صابری .چیزی راجر كوپر بازرگان انگلیسی به اتهام
هم به نام قوه قضائیه وجود دارد كه جاسوسی دستگیر شد و به اعدام به
كارها را راست و ریست میكند و یك اضافه ده سال زندان محكوم گردید.
ی پس از پنج س��ال در یك اقدام
اتهام مناسب را به طرف میچسباند .ول�� 
بهترین و س��ادهترین اتهامها البته ناگهانی او را به فرودگاه تهران بردند
«جاسوس��ی» است كه هم سنگین و با هواپیما به انگلستان بازگرداندند.
اس��ت و میتوان هر مجازاتی تا حد حت��ا تازهتری��ن نمونهه��ا از هال��ه
مرگ را برای آن در نظر گرفت؛ هم اسفندیاری گرفته تا برادران عالیی ،یا
میتوان به بهانه امنیت ملی دادگاه به زندانهای سنگین محكوم نشدند
آن را در خفا و محرمانه برگزار كرد؛ و و یا اگر محكوم ش��دند فش��ارهای
هم به راحتی میتوان آن را به هر آدم داخلی و خارجی نتوانست آنها را به
دو ملیتی كه بین ایران و غرب رفت سرعت آزاد كند .مورد صابری از این
و آمد میكند چسباند ،به خصوص نظر یك استثنای چشمگیر است  -و
اگر طرف روزنامهنگار باش��د .ملیت این اس��تثنا را باید عالوه بر گذرنامه
آمریكایی هم ك��ه بهترین ملیتها آمریكایی او مرهون این دانست كه او
در «زمان خوبی» دستگیر شده بود.
برای این كار است.
از

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
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

;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

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  20سال سابقه

La Photoshop

 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,

•
•

BOOKKEPING
FINANCIAL STATEMENTS
PREPARATIONS
•
TAX PLANNING
•
PERSONAL AND INCORPORATION
TAX RETURN
•
COMPANY CREATION
AND REGISTRATION
•
VERY REASONABLE RATES
__________________________

)Tel.: 514 692 TAXE (8293

Nazgol Fallah Toussi,

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

&

_________________________

حلظه های شیرین زندگی خود را

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered

{>> ادامه در صفحه}30 :

نازگل فالح طوسی

فتو شاپ

514-825-3170

	•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

مقامات جمهوری اسالمی البته ادعا
میكنند ك��ه به اظه��ارات مقامات
خارج��ی و ب��ه خص��وص مقامات
ی نمیگذارن��د و
آمریكای��ی وقع�� 
آنه��ا را به عنوان دخال��ت در امور
داخلی كشور محكوم میكنند .آنان

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

لیلیصمیمی

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

تقریبا همه نامزدهای اصلی ریاست
جمهوری از برقراری رابطه با آمریكا
سخن میگویند و شعارهای مرگ بر
آمریكا به سرعت رنگ میبازند .رهبر
جمهوری اسالمی در رجزخوانیهای
خود علیه آمری��كا روز به روز تنهاتر
میش��ود .این وضعیت یعنی كه به
رغم فقدان رابطه سیاس��ی و سنت
آمریكاستیزی در جمهوری اسالمی،
نفوذ سیاسی آمریكا در ایران به تدریج
بیشتر میشود .و نتیجه این كه اگر
دی��روز حمایتهای ج��ورج بوش از
مخالفان و ناراضیان رژیم ایران وضع
آنان را در جمهوری اسالمی سختتر
میكرد ،امروز حمایتهای مش��ابه
باراك اوباما برآیند كامال دیگری دارد.

و بسیاری دیگر

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

همچنین ادعا كردهاند كه قوه قضائیه
در ایران اس��تقالل دارد و نمیتوان
از طریق فشارهای سیاسی روی آن
تأثیر گ��ذارد .آن چه كه در رابطه با
خانم صابری روی داد البته بر هر دو
این مدعاها خط بطالن كشید .آنان
در واقع با سرعتی كه در حل و فصل
این گره خود زده از خود نشان دادند
هم تأثیر فش��ارهای خارج��ی را ،به
خصوص از سوی آمریكه ،به نمایش
گذاش��تند و هم سیاستزدگی قوه
قضائیه را برای همگان برمال كردند.
به خصوص كسانی كه طرح ربودن
خانم صابری را برای پیشبرد مقاصد
خود به اجرا گذاش��ته بودند مجبور
ش��دند به این فش��ارها تن دهند و
آزادی او س��ریع او را بپذیرن��د .این
امر در آس��تانه ی��ك رأیگیری مهم
برای جمهوری اس�لامی نیز صورت
میگرفت و تاكتیكهایی از این قبیل
بالقوه میتوانس��ت دست نامزدهای

NOTAIRE-NOTARY

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

Cell.: (514) 573-9128

;

این «زمان خوب» به تحوالت آمریكا
در رابطه با ای��ران بر میگردد .آقای
اوباما مصمم اس��ت كه با جمهوری
اس�لامی ایران گفتگو كن��د و پیام
خ��ود را صریح��ا به مقام��ات ایران
رسانده است .جمهوری اسالمی كه
انتظار این تغییر سریع و ناگهانی در
رهبری آمریكا را نداشته در سیاست
ی خود دچار سردرگمی شده
خارج 
اس��ت ،و دقیقا نمیداند در برابر این
ش��رایط جدید چه موضعی را اتخاذ
كن��د .از ای��ن رو به نع��ل و به میخ
میزند و عالیم متضادی را به آمریكا
میفرستد .سیاست روشن اوباما در
تقابل با سیاست مشوش جمهوری
اس�لامی برد تبلیغاتی زیادی برای
آقای اوباما نه فقط در آمریكا و غرب
و بلكه حتا در ایران داشته است .این
برد تبلیغاتی به تدریج اقتدار معنوی
جمهوری اسالمی را به خصوص در
ب��اره كیفیت رابطه با آمریكا در بین
مردم ایران تضعیف كرده است .اكنون

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

اسفندیارباهری

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>12 hrs Driving + Ca
r for exam
$300.00 +
ta
>> 2 hrs Drivxin. g + car:
exam area
)(Langulier
>> 2 hrs Driv$in90g.0+0 car:
exam area
(Longeueil
)
>> 2 hrs Driv$in85g.0+0car
-

(Henry Bo

exam area
urassa) $80
.00

621-3456

&

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

5

Montreal, QC H3W 3H8
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>> ایران :انتخابات...

"عوامگرا تا چه اندازه حمبوبیت دارد؟"

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

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
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
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)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

هفته نامه اکونومیس��ت چاپ لندن
در ش��ماره  9مه خود مطلبی را به
موقعی��ت محمود احم��دی نژاد در
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایران
اختصاص داده است.
این مقاله با عن��وان "عوامگرا تا چه
اندازه محبوبیت دارد؟" چاپ ش��ده
و در آن آمده است که ممکن است
محم��ود احمدی ن��ژاد بیش از حد
مجاز پا از گلیم خود بیرون گذاشته
باشد.
نویس��نده مقاله می نویسد که ماه
گذشته و زمانی که محمود احمدی
نژاد ،رئیس جمهوری ایران ،پس از
شرکت در کنفرانس سازمان ملل در
باره نژاد پرستی به کشور بازگشت،
رس��انه ه��ای دولتی تصاوی��ری از
جمعیت اس��تقبال کننده رانش��ان
دادند و وزارت امور خارجه با صدور
بیانیه ای با اش��اره ب��ه عملکرد او،
از جمله یک س��خنانی ک��ه در آن
صهیونیس��م را نوعی از نژاد پرستی
و مستوجب نابودی خوانده و باعث
خ��روج اعت��راض آمیز بس��یاری از
شرکت کنندگان از جلسه شده بود،
این رفتار را نمونه ای از دیپلماس��ی
مشعشع ایران توصیف کرد.
اکونومیست می نویسد که اینگونه
مداحی های رس��می ب��ه گونه ای
چش��مگیر با دیدگاه مردم در تضاد
است و می افزاید که رئیس جمهوری
عوامگرای ایران همواره فردی بحث
برانگی��ز بوده اما در حال حاضر و در
حالیکه دور اول انتخابات ریاس��ت
جمهوری پنج هفته دیگر برگزار می
شود و مبارزات انتخاباتی به جریان
افتاده ،نامزدهای رقیب مطالبی را به
ص��دای بلند بر زبان می رانند که تا
کنون به نجوا به گوش ایرانیان می
رسید.
ای��ن هفت��ه نامه به نق��ل از مهدی
کروب��ی ،از نامزده��ای اتخاباتی که
شعار خود را در واژه "تغییر" خالصه
کرده ،می نویسد که "سخنرانی های
رئیس جمهوری به منافع ملی ایران
آسیب رسانده است".
به نوشته اکونومیست ،آقای کروبی با

اشاره به ابراز تردید رئیس جمهوری
نسبتبهواقعیتتاریخیهولوکاست،
گفته است که اینکه کشتار جمعی
یهودی��ان اروپا ص��ورت گرفت یا نه
ارتباط��ی به ای��ران ن��دارد و افزوده
است که تکرار مکررات در مورد این
موضوع صرفا به تشدید خصومت می
انجام��د و اگر خود او زمام امور را در
دست گیرد ،بهبود روابط با غرب را
در اولویت قرار می
دهد.

حمالت رقبای
انتخاباتی
نش��ریه بریتانیایی
در ادامه به اظهارات
میرحسین موسوی ،نامزد دیگر در
انتخابات ،اشاره می کند که با حمله
به ماجراجویی آقای احمدی نژاد در
سیاس��ت خارجی ،با لحنی گزنده
خواس��تار "بازگش��ت به عقالنیت"
ش��ده در حالیکه محس��ن رضایی،
از فرماندهان س��ابق سپاه پاسداران
و ف��ردی ک��ه احتم��اال ب��ه عنوان
نیرومندترین نامزد از جناح راس��ت
در انتخابات حضور خواهد داش��ت،
با ترسیم تصویری تیره و تار ،هشدار
داده است که اگر آقای احمدی نژاد
برکنار نش��ود ،ایران را به لبه پرتگاه
خواهد کشاند.
اکونومیست می نویسد که نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری در مورد
مس��ایل داخلی نیز همین صراحت
لهجه را ب��ه خرج داده ان��د و آقای
موسوی گفته است که وی از آزادی
کس��انی که ب��ه دلیل درخواس��ت
برخورداری از آزادی به زندان افتاده
اند حمایت می کند و در واکنش به
خواست جوانان که از تشدید مقررات
اسالمی در دوره محمود احمدی نژاد
به تنگ آمده اند ،متعهد شده است
که گشت ارشاد را ،که ماموریت آن
ارعاب کسانی است که ظاهرا رفتار
نامتناسب دارند ،منحل خواهد کرد.
به نوشته این هفته نامه ،آقای کروبی
در سخنرانی های خود حتی از این
هم فراتر رفته و هم لباسی های خود

در راس دادگاه های ایران را به چالش
خوانده و قضاتی را که مجرمان زیر
س��ن قانونی را به اعدام محکوم می
کنند هدف انتقاد قرار داده است.
اکونومیس��ت می نویس��د که این
نوع اظهارات باعث نگرانی نگهبانان
خودخوانده انقالب اس�لامی ش��ده
و گروه��ی از محافظ��ه کاران را در
حمایت از آقای احمدی نژاد گرد هم
آورده است به نحوی
که در اواخر ماه آوریل،
ائتالفی متش��کل از
چه��ارده گ��روه که
خود را "اصولگرایان"
می خوانند با صدور
بیانیه ای از وی حمایت
کردند و بسیاری از ناظران این اقدام
را به معنی پشتیبانی آیت الله خامنه
ای از رئیس جمهوری کنونی دانسته
اند.
این هفته نامه می افزاید که در عین
ح��ال ،حتی آیت الله خامنه ای هم
که ،ضمن تظاهر سلطنت مآبانه به
خ��ودداری از مداخل��ه در درگیری
های سیاسی ،مدتها از آقای احمدی
نژاد حمایت کرده است ،نشانه هایی
از تردید را نس��بت به دست پرورده
خود ب��روز داده و اخی��را در اقدامی
بی سابقه ،به ش��کلی علنی رئیس
جمهوری را به خاطر برکناری یک
روحانی وفادار که ریاس��ت سازمان
حج را بر عهده داشت ،سرزنش کرده
است.
دش��واریهای اقتصادی اکونومیست
اظهار می دارد که البته نگرانی رهبر
جمهوری اسالمی قابل درک است
زی��را اگرچه طبقات فقی��ر در ایران
ممکن اس��ت موضعگیری اخالقی
مردم پس��ند رئیس جمه��وری را
ستایش کنند ،تحت تاثیر استقبال
گ��رم رهبران کوب��ا و ونزوئ�لا از او
قرار گیرند و قطعا از س��خاوتمندی
آق��ای احمدی ن��ژاد در توزیع پول
در جریان سفرهای استانی خرسند
باش��ند ،اما هم میهنان ش��هری و
{>> ادامه در صفحه}9 :
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جهان...

جنگ در
سریالنکا ادامه
دارد..

ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد
"نگرانی عمیق" خود را نس��بت به
وخیم تر ش��دن بحران انس��انی در
سریالنکا ابراز کرده است.
این ش��ورا می گوید  ۵۰هزار نفر در
"منطقه امن" مشخص شده توسط
دولت سریالنکا گرفتار شده اند.
سخنگوی ارتش سریالنکا به بی بی
س��ی گفت که یک هواپیمای بدون
سرنشین ،تصاویر حدود دو هزار نفر
را ک��ه تالش می کردند برای فرار از
منطقه جنگ��ی از یک مرداب عبور
کنند ،ضبط کرده است.
او گفت تعداد کسانی که سعی می
کنند از این منطقه عبور کنند بسیار

زیاد است و آنها زیر آتشبار شورشیان
قرار دارند .به گفته این س��خنگوی
ارتش چه��ار نفر کش��ته و  ۱۴نفر
زخمی شده اند.
خبرنگار بی بی س��ی در س��ریالنکا
می گوید گزارش تایید نشده دیگری
حاکی از آن اس��ت که گ��روه های
امداد و پزش��کی بیمارستان اصلی
واقع در منطقه در اختیار شورشیان،
به دلیل آتشبار توپخانه ،این محل را
ترک کرده اند.
بنا بر گزارش ها در روزهای اخیر دهها
غیرنظامی در اثر حمالت توپخانه ای
کشته ش��ده اند .دولت سریالنکا و
شورشیان ،هر یک دیگری را متهم
به کشتن غیرنظامیان می کند.
سخنگوی صلیب س��رخ می گوید
درگیری ها در این منطقه با شدت
و بدون وقفه ادامه دارد.
پیش از این شورای امنیت سازمان
ملل متح��د از دولت و شورش��یان
سریالنکا خواس��ته بود تا نسبت به

تامین امنیت غیرنظامیان اطمینان
حاصل کنند.
شورای امنیت در بیانیه ای ببرهای
تامیل را ب��ه دلیل انج��ام اقدامات
تروریستی طی سال های متمادی
محکوم کرده بود.
در این بیانیه از این گروه خواس��ته
شده بود که سالح بر زمین بگذارند و
به ده ها هزار غیر نظامی اجازه خروج
بدهند".
دول��ت س��ریالنکا گفته اس��ت که
عملیات نظام��ی خود علیه ببرهای
تامیل را متوقف نمی کند ،چون به
گفته مقامات این کار باعث می شود
شورش��یان فرصت تجدید قوا پیدا
کنند.
دولت س��ریالنکا درخواس��ت های
جهان��ی برای توق��ف عملیات علیه
گروه شورش��ی ببرهای تامیل را رد
کرده است.

فروشموتوروترانزمیشن
__________________________________________________
ENGINE AND TRANSMISSION SPECIALIST
A LARGE INVENTORY OF ENGINES AND TRANSMISSIONS
FOR ANY BRAND & ANY MODEL
__________________________________________________
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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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با بیش از  500مدل گوناگون
 با امکان نصب و مونتاژ

با مدیریت علی مختاری

______________
Tel.:514-952-3434

www.parscanada.com

 دلیوری رایگان:
در ناحیه مونتریال بزرگ
 ارسال به اقصا نقاط جهان
 با گارانتی

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

4539 Gascon,Mascouche, Qc
E-MAIL:
INFO@ITNAUTO.NET

مهاجرت از طریق

از سایت ما دیدن کنید

WWW.ITNAUTO.NET

بوفه
اورگانو

در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟

)11.30am to 10.30 pm(dailly
>> Students special:
>> Kids special:
)(under 12
others:

$7.99

$5.99

$9.99

	•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 :

دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

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.

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

خدیجه
سیاح

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما
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از ادب معاصر...

___ ___ www.paivand.ca

به یا
د بهار...

PAYVAND: Vol. 15  No.900  Mai 15, 2009

8

www.skylawn.net

جلوه های آرمانی در شعر ملک الشعرای بهار
فریدون مودت
(مونتریال)

ش�رح کوت�اه
زندگان�ی «به�ار»
ه�ای
فعالی�ت
سیاسی -اجتماعی
ملک الشعرا «بهار»
اکث��ر مناب��ع ادبی و
تاریخ��ی چنین آورده
اند:
میرزا محمد تقی بهار،
فرزند صب��وری ،ملک
الشعرا آس��تان قدس
رضوی در سال 1304
هـ  .ق .در مش��هد به
دنیا آم��د .این لقب را
مظفرالدین شاه پس از
وفات پدرش به او داده است.
بهار ،ادب پارسی را ابتدا نزد پدرش
و سپس در محضر ادیب نیشابوری
فرا گرفت .بجاست در اینجا توصیفی
کوتاه از این شاعر گرانقدر که معلم
راستین بهار «معاصر حاج محمد
تقی ش��وریده (فصیح الملک) اما
ج��وان تر بود ،از میان یک خانواده
دهقان میانه حال خراسانی برآمد،
ب��ه دش��واری درس خوان��د اما بر
دانشی بس شگرف دست یافت» .و
بیهوده نیست که بهار ،دامان او را به
قصد پرورش برگزیده است .هدفش
پای��دار و لغزش ناپذی��ر بود ،هرگز
در برابر هیچ کس خود را کوچک
نشمرد ،بزرگان را به باد انتقاد می
گرفت و از این کار باکی نداش��ت.
کوچک تران را می ستود و پیوسته
در جست و جوی آگاهی بیشتر بود.
ادیب به ارج فراوانی دس��ت یافت
اما ش��اعری نوآور نبود و نسبت به
رویدادهای زمان حساسیت نشان
نمی داد.
اس��تاد زبان عربی بود و با این زبان
نیز شعر می گفت .ارزش وی بیش
از هر چیز به فعالیت های تربیتی
مربوط اس��ت .او در خراس��ان یک
نس��ل کامل را تربیت ک��رد .او به
تفسیر شعر بسنده نکرده بلکه آن
را به نقد نیز می کش��اند»« .بهار»
از چهارده س��الگی هم��راه پدر در
محاف��ل آزادی خواهان ش��رکت
میکرد و هنگام اعالم مش��روطیت
بیست ساله بود.
در دوره استبداد صغیر در خراسان
روزنامه خراسان را انتشار داد .بعد از
فرار محمدعلی شاه در جشن های
ملی مشهد اشعاری که خوانده می
شد همه از بهار بود.
ادوارد ب��راون ،او را صاح��ب امتیاز
روزنام��ه نوبه��ار معرف��ی نموده و
می نویس��د" :پس از توقیف بهار،
«نوبهار» دوب��اره به نام «تازه بهار»
منتشرگردید".
سپس می افزاید:
" ...سابقا هم این نکته را مورد تاکید
قرار داده ام که ش��عر ام��روز ایران
باید به جای س��تودن شاهزادگان،
وزرا و اش��راف ،س��لیقه روزافزون
عامه مردم را مد نظر داشته باشد.
به نظر میرسد این مطلب تاییدی
ضمنی بر ش��عر بهار اس��ت .به هر
تقدی��ر «بهار» تخلص خ��ود را از
«بهار ش��یردانی» دارد این شخص
از سخنوران به نام عهد ناصرالدین
ش��اه است که در مشهد به دوست
خود صبوری «پدر بهار» وارد شد و
درخانه او درگذشت".
«بهار» پس از آنکه صاحب ش��غل
دولت��ی و منصب ملک الش��عرائی
شد ،به تکمیل زبان عربی پرداخت
و از راه مطالع��ه کتب و مجالت بر
اطالعات خ��ود افزود و با دنیای نو
آشنائی یافت .اکثر منابع «بهار» را
استاد مسلم شعر و ادب فارسی به
شمار آورده اند و هم چنین در این
معنا که او شاعری «تجددخواه» و

«آزادی طلب» بوده است ،توافق
دارن��د .ام��ا داوری برخی نظریه
پردازان در مورد آن بزرگوار «خام
اندیش گوینده» و «عدم شناخت
آژانس هواپیمایی اسکای الن
درس��ت» در م��ورد او را
با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
تداعی می نماید:
بازگشتی»
عنوان «آخرین
سفر به ایران:
باال
«دست
دوره قاجار و یا
از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
نه
نسبتی
مشروطه»،
شاعر
متخصص در سفرهای حج و عمره
و
گرانقدر
شاعر
آن
درخور
به بهانه پنجاه و هشتمین ساملرگ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
پُر مایه است .بزرگ مردی
محمدتقیبهار،ملقببه
که جان خویش را بی پروا،
ب
نگار،
ه
روزنام
شاعر،
الشعرا،
ک
مل
را
ی
آگ
اه
به س��بب بیان و انعکاس
ی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
نویس،
خ
تاری
ادیب،
ظلم وجود و بی عدالتی بر
با م های مسافرتی خود
کف نهاده بود.
وسیاستمدار:
شاور
مجرب فارسی زبان
درباره
نفیس��ی
س��عید
( ۱۷آذر - ۱۲۶۵
8
4
4
-0
نویسد:
می
«بهار»
2
514-24
 ۱اردیبهشت )۱۳۳۰
838
4با
سال
س��ی
نزدیک
من
Phone: 51
گاهی
و
ام
بوده
مربوط
بهار
1588 Ex.: 240
ب��ا او کارهای ادب��ی و اجتماعی
amir@skylawn.net
ک��رده ام و می توان��م به جرات
و یاسمین
اما
انداخت
حکمرانی
وض��ع
بهبود
ما
بگویم که از همه شاعران عصر
9
8-1588 Ex.: 25
انجامید.
شکست
به
نوبت
هر
شناس
خوش تشخیص تر و موقع
Phone: 514-38
n.net
تر بود .فطرتا و ذاتا تجددخواه بود ،به هر صورت پادش��اهی که دم از
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.
دلش می خواس��ت از جه��ان و از اصالح��ات می زد ،تمام��ی دوران
تمدن عقب نماند ،اما گاهی هم او حکومتش ب��ه ظلم و ج��ور و بی
را می فریفتن��د .با این همه در آن عدالتی گذش��ت و پس از نیم قرن
Head Office
فریب بس��یار نمی پائید و اندکی پادش��اهی مطلقه و دادن امتیازات
____________________
_________________
433 Chabanel West, #111
راهنمائی که به او میکردی ،از آن زیاد به بیگانگان ،چهار روز قبل از
Toronto Office
Edmonton Office
Montreal, Qc H2N 2J3
راه کج برمی گشت .همین خصلت جشن سال پنجاهم سلطنت خود
14 Holloway Road
72A-4003-98 Street
Phone: 514-388-1588
در حرم ش��اه عبدالعظیم به ضرب
را در هیچ یک از اقران او ندیدم.
Markham , Ontario L3S 4P4
Edmonton ,AB T6E 6M8
Fax: 514-388-2815
از
که
کرمانی
رض��ای
میرزا
گلوله
«بهار»
مرحوم زرین ک��وب درباره
Phone: 416-748-1588
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-877شیفتگان س��یدجمال الدین ،که
Toll free: 1-877Toll free: 1-866-845-8472
چنین می نویسد:
)SKYLAWN(759 5296
)SKYLAWN(759 5296
" ...سبک بیانش تا پایان عمر ،قطع داعی اتحاد اسالم بود کشته شد.
نظ��ر از پاره ای تفنن ها بر س��نت مجموعه عواملی که زمینه ساز وقوع
قدم��ا مبتنی ب��ود و مخصوصا در انقالب مشروطیت شد به اختصار
ُ
قصاید خ��ود در این زمینه قدرت چنین است :گذشته از ترویج فنون
قریحه نش��ان داد ،چن��ان که در و منابع که به تدبیر قائم مقام وزیر
قصیده معروف (جغد جنگ) که از با فرهنگ عباس میرزا به جود آمد،
آخرین اشعارش محسوب می شد ،می توان اصالح��ات امیرکبیر به
ش��یوه منوچهری را با قدرت تتبع ویژه تاسیس دارالفنون را در سال
و احیا کرده بود .همان نویس��نده  1268به ابتکار و اهتمام و دعوت
کالس های:
س��پس تحلیلی کامل تر در مورد آموزگاران خارج��ی و تعلیم علوم
ش��یوه شاعری بهار با این مضمون جدید اروپائی ب��ه فرزندان ایران را
سنتور ،سه تار ،پیانو،
م��ی آورد :مکتب بهار که در پیکار نخستین قدم در این راه بشماریم.
ویلن ،آواز ،ضرب و دف
کهنه و نو ،تجددی معتدل و در حد بعد از دو سفر سید جمال الدین به
توافق ،تحول بالنسبه مالیم احوال ایران در سال های  1304و 1307
اجتماعی را توصیه می کرد ،تعداد هـ .ق .و تبلیغات دامنه دار او بر ضد
قابل مالحظه ای از اس��تعدادهای استبداد و لزوم اصالحات و کوشش
جوان را تحت تاثیر ش��عار پویا اما روشنفکران و آزادی خواهان ایران
آرام خویش قرار داد .کسانی که به که از مدت ه��ا پیش فقر مادی و
جرگه او ملحق نشدند یا تند روان معنوی کش��ور را دریافته و نگران
افراطی بودند با شاعرانی که هنگام اوضاع بودند ،در خارج از کشور دست
به نام خداوند بخشنده مهربان
به وجود آمدن جرگه دانشکده وی به قلم بردند و به وسیله روزنامه و می کند .پس از جنگ جهانگیر اول محابا در جریان های سیاس��ی وارد
خود در زمینه شعر و شاعری آوازه کتاب به روشن کردن ذهن مردم و «بهار» فعالیت ادبی خود را آغاز کرد شده و با قلم و بیان خویش ،اهداف
یا داعیه داشتند .بهار معتقد بود که تربیت فکر آنان پرداختند .این ها و ابتدا در مشهد و سپس در تهران به مق��دس آزادی خواهی را به رش��ته
در محدوده سنت ،نباید توقف کرد رش��ته عواملی بود که به تدریج و مدت سه سال روزنامه نوبهار را ادامه نظم می کش��ید .ویژگی خاص بهار
اما تندتر و پیش تر از زمان هم نباید هر کدام در زمان خود در تار و پود داد .در س��ال  1334ه��ـ .ق .مجله که او را از بس��یاری از شعرای قبل و
حرکت کرد.
سازمان فاسد اجتماعی ایران رخنه دانشکده را دایر نمود که بیش از یک بعد ممتاز می سازد این است که با
مجله دانش��کده و روزنامه نوبهار او ک��رد و طبقه حاکم ایران را از طرز سال منتشر نشد .بهار پس از آن به وجود پیروی از ش��یوه قدما توانسته
حدود تحولی را که او در کار ش��عر اداره قدیم که دیر یا زود کشور را در انتشارمجلهنوبهارپرداخت.اینمجله است ش��عر خود را با خواسته های
و شاعری توصیه و الزام می نمود ،معرض بیع سرمایه های خارجی یا هم یکسال بیشتر دوام نداشت .پس اجتماعی م��ردم هماهنگ نموده و
معین می کرد".
اشغال قریب الوقوع روس و انگلیس از آن بهار در ششمین دوره انتخابات قدم به قدم ش��عر خویش را با زمان
را
مردم
و
کرد
متوحش
گذاشت
می
برد.
پیش
عنوان
ب��ه
و
نمود
ش��رکت
مجلس
ساعــات کار:
اوضاع سیاسی اجتماعی عصر بهار برای قبول تحول اساسی در شکل نماینده مجلس انتخاب شد .پس از آنچه ب��ه راس��تی ملک الش��عرا را
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
اکثر منابع در تشریح اوضاع سیاسی اداره و انتخ��اب راه و روش نوی��ن آن به تدریس روی آورد و هفده سال «همیش��ه بهار» می س��ازد ،اشعار
از ساعت  13لغایت 18
اجتماعی عصر بهار به گونه ای توافق زندگی آماده ساخت و بدین سان از عمرش به دور از سیاست گذشت .انقالبی اوس��ت گرچه ،آم��وزگاران
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
دست یافته اند و می نویسند:
میل به دگرگون کردن وضع کهنه بهار در س��ال  1325هـ .ش .با قوام مسلم شعر پارس��ی او را استاد انواع
بفرمایند.
مدنی
و
اجتماعی
زندگی
فرسوده
و
س��لطنت
در دوره پنج��اه س��اله
راستی
به
که
اند،
نموده
معرفی
شعر
همکاری
وقت
وزیر
نخست
السلطنه
جهت انجام اموردر روزهای
قرن
های
نیمه
همان
از
آن
بذر
که
ابتدای
همان
ناصرالدین ش��اه و از
بهار
پروائی
بی
اما
است.
بوده
چنین
دموکرات
حزب
تاس��یس
در
و
نمود
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.
کار او عوامل و موجباتی پدید آمد سیزدهم هجری پاشیده شده بود ،نق��ش موثر ایفا ک��رد و از آن حزب در انعکاس استبداد سیاسی و دغل
که مجموعا و هر یک به تنهائی در به تدریج و تانی نش��و و نمو کرد
آورد.و به نمایندگی مجلس ش��ورای ملی کاری شاه و درباریان قاجار در آستانه www.iranianislamic-
پیدایش اندیشه های آزادی خواهی انقالب مشروطیت را به وجود
انتخاب و رئیس فراکسیون پارلمانی جنبش مشروطه شگفت آور و درخور
center.com
موثر بودند .گاه شاه دست به انجام
تجلیل اس��ت .ش��عر آن بزرگوار در
آن حزب گردید.
بهار
اجتماعی
سیاسی
های
فعالیت
اصالحات��ی می زد و آن را به مثابه
گرفت
شکفتن
«استبداد»
یخبندان
علت
به
ش.
هـ.
1326
تابس��تان
در
210 St-Jacques
دریچ��ه اطمینان می نگریس��ت همانگونه که اشارت رفت بنابر قول کسالت به س��وئیس رهسپار شد و و آکنده از ش��ور و گرمی «آزادی» با
)(Lachine
اما بنابر قول اس��ناد و منابع ره به اکثر منابع ،بهار از چهارده سالگی پس از چندی به ایران بازگشت و از مشروطه به بار نشست.
Tel.: 514-366-1509
روانش شاد
جائی نمی برد چنانکه نوشته اند :همراه پدر در محافل آزادی خواهان غوغای اجتماع ،خود را برکنار داشت
514-364-5075
گفت و ش��نودی که بر سر نقشه ش��رکت میکرد و به مش��روطه و تا آنکه کس��الت تخفیف یافت و در جلوه های آرمانی در شعر ملک
514-247-1732
الشعرایبهار
اص�لاح سیاس��ت در دوره پانزده آزادی دل بس��ت و در زمان اعالم مرداد  1329هـ .ش .رهبر جمعیت
Fax: 450-638-4507
ادامه در شماره آینده
ساله آخر تاجداری ناصرالدین شاه مش��روطیت بیست س��ال داشت .ایران��ی هواداران صل��ح گردید و در
( 1313 -1298هـ .ق ).درگرفت ،اش��عار دوره جوان��ی او منحصر به اردیبهشت سال  1330هـ.ش .چشم
 210سنت ژاک غربی
بیشتر هوس آلود بود ،هیچ همت مدح اس��ت اما پس از پیوستن به از جهان فرو بست.
مترو واندوم :اتوبوس 90
مس��تمری در این راه به کار نرفت .آزادی خواهان مشروطه ،شعر خود نتیجه..
به مست غرب
فش��ار پیش آمده��ای داخلی و یا را وقف س��تایش آزادی کرد .اشعار ملک الشعرا «بهار» نه تنها یک شاعر
خارج��ی بارها دول��ت را به خیال پرشوری که مبارزه با استعمار را القا که سیاستمداری فرهیخته بود و بی

>>امیر

آموزش موسیقی :جواد داوری

Tel.:514-567-4789
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

ربالکانادا
رهحزبلی
هکنگ

_______ نگاهیب

در نخستین هفته ماه مه ،کنگره
حزب لیبرال کانادا ( )PLCدر
ش��هر ونکوور بریتیش کلمبیا،
با حضور ح��دودا  3000نفر از
اعض��اء و ه��واداران آن حزب،
تشکیل شد.
یکی از اهداف این کنگره تایید
رهبری میکائیل ایگناتیف بود
که در زمستان گذشته ،بعد از
استعفای اجباری استفان دیون،
به این مقام منصوب شده بود.
طبیعتا ،ایگناتیف ،بعد از بدست آوردن
تایید کنگ��ره ،درباره برنامه های آینده
ح��زب لیب��رال و همچنین مس��ائل و
مش��کالت کانادا ،اظهارات��ی نیز نموده
اس��ت .از جمله اینکه  PLCمی خواهد
در م��اه ژوئن برنام��ه انتخاباتی خود را
تنظیم کند که یکی از اهداف آن ایجاد
«جامع��ه دانش» اس��ت و رهبر PLC
خود را به آن متعهد می داند .او در این
مورد می گوی��د" :منابع طبیعی کانادا
در مغزهای کانادائی هاس��ت و مشاغل
آینده در آزمایشگاه های امروزی شکل
میگیرند".
موضوع دیگ��ری که ایگناتیف روی آن
تاکید گذاشته است قوانین استخدامی،
مخصوصا بیمه شغلی ،است.
او همچنین از بی س��وادی و روش های
آم��وزش و پ��رورش و ن��وع کارآموزی
کارکنان به سختی انتقاد می کند .ولی
معتقد است که این ها از وظایف استان
هاست و خود را برای مداخله در چنین
اموری مجاز نمی داند .در مورد وظایف
دولت فدرال ،او می گوید :نخست وزیر
و دولت فدرال وظیفه دارند یک نگرش
راه بردی برای مملکت ارائه کرده و باید
یک نقش الهام بخش و رهبری داشته
باشند .ایگناتیف برای اینکه از اهمیت
نقش استانها نکاسته باشد ،می گوید:
البت��ه مس��ئولیت ها به عهده اس��تان
هاس��ت ،ولی یک برنامه عمومی برای
کشور هم الزم است تا کارها از انسجام
الزم برخوردار باشند.
رهب��ر  PLCبهبود بخش��یدن به بیمه
ش��غلی و کمک به کارکنان در هنگام
بحرانی و بیکاری را از اولویت های خود
می داند .در مورد اصالح بیمه ش��غلی،
م��ی خواهد در جلس��ات بهار مجلس
نماین��دگان روش ه��ا موقت��ی جهت
حمایت از کارگرانی را که شغل خود را
از دست داده اند پیشنهاد کند.

در مورد انتخابات زودرس ،رهبر لیبرال
ها سخن روشنی بر زبان نیاورد و در را
هم نبست.
ولیگفتدرانتخاباتگذشتهمردمکانادا
پیام روشنی برای نمایندگان فرستادند
مبن��ی بر اینکه با ه��م کار بکنیم ،اگر
دولت کنسرواتور چنین نکند ،ما خواهیم
گذاشت تا مردم تصمیم بگیرند.
او روش هارپ��ر را به باد انتقاد گرفت و
گفت این چه نوع فدرالیس��م است که
با انج��ام کارهای فی البداه��ه و بدون
برنامه قبلی و همچنین با ایجاد تفرقه
می خواه��د حکومت کن��د .البته آقای
ایگناتیف برای ای��ن اتهامات نمونه ای
ارائه نکرد.
ونسان ماریسال ،مقاله نویس الپرس ،در
مطلبی با عنوان «بیالن کنگره» ضمن
اش��اره به وحدت فعلی لیبرالها ،بعد از
انتخاب چهارمین رهبر خود در مدتی
کمی بیشتر از پنج س��ال ،می نویسد
اکنون قدرت در دس��ترس آنان است و
تنها رضایت ج��ک لیتون ،رهبر حزب
دموکرات جدید ( ،)NDPالزم است.
اش��اره او به تشکیل ائتالف برای ساقط
کردن دولت هارپر اس��ت .ولی ونسان
ماریسال بالفاصله هشدار می دهد که
نه به این زودی!
او توضی��ح می دهد ک��ه دولت اقلیت
هارپر برای کسب رای اعتماد احتمالی
تنه��ا به حمایت یک حزب نی��از دارد.
چون محبوبیت  NDPبا همان ریتمی
در حال نزول است که محبوبیت لیبرالها
در ح��ال صع��ود ،بنابراین جک لیتون
تمایل چندانی به فعالیت انتخاباتی ندارد
و ممکن است به دولت هارپر رای اعتماد
بده��د و در اینصورت  PLCدر س��اقط
کردن دولت ناکام خواهد ماند.
از سوی دیگر کلید موفقیت لیبرال ها
در دست های متحد قدیمی آنان یعنی
بلوک کبکوا ،به رهبری ژیل دوس��پ،
است که محبوبیت آن هم در کبک فعال
در حال افول است.

مقال��ه نویس به موضوعات
دیگری ه��م ک��ه در برابر
لیبرال ه��ا ق��رار دارد می
پ��ردازد .یکی از آنها نگرانی
موجود درباره موقعیت زبان
فرانس��وی در ب��ازی های
المپیک زمستانی است که
قرار است در زمستان آینده
در ونکوور برگزار شود .این
نگرانی از آن جهت است که
در دس��امبر  ،2006بخاطر کم اهمیت
شمرده ش��دن زبان فرانسوی از سوی
لیبرالها ،دردس��رهائی برای آنان ایجاد
شد .در کنگره ونکوور هم به قول ونسان
ماریسال ،باالخره «مولیر در رخت کن
باقی ماند».
اصطالح «در رخت کن باقی ماندن» در
مورد آن عده از بازیکنان مسابقات بکار
می رود که آنان را به بازی دعوت نمی
کنند.مولیرهمنمایشنامهنویسمعروف
فرانسوی است که یکی از نمادهای آن
زبان است .به این ترتیب این جمله کنایه
از آنست که به زبان دوم مملکت منزلت
شایسته ای داده نشده است.
نکته دیگری که در مقاله آمده اس��ت
اینس��ت که لیبرالها در حال بازسازی
پل های ارتباطی با عموزاده های کبکی
خود هستند .مشخصا به حضور مارک
آندره بالنش��ارد ،لیب��رال بانفوذ کبکی
و دوس��ت نزدیک ژان شاره ،اشاره می
شود .اما لیبرال های کبک دوستی خود
را تا آنجا پیش نبردند که فرستاده ای از
آنان در کنگره  PLCشرکت کند.
ولی در عوض لیبرال های اونتاریوئی با
حضور کامل خود این نقیصه را جبران
کردن��د .از نخس��ت وزی��ر دالتون مک
گینی و برادرش دیوید گرفته تا بعضی
نمایندگان آن��ان در پارلمان و اعضای
کابینه حزب لیبرال اونتاریو در کنگره
 PLCش��رکت چش��مگیر داشتند و از
سخنرانی های حمایت آمیز هم دریغ
ننمودند.
به نوش��ته الپ��رس  11م��ه میکائیل
ایگناتی��ف ،در حال حاضر با تش��کیل
ائتالف برای ساقط کردن دولت موافق
نیست و آن را موجب تفرقه می داند.
گفتن��ی اس��ت که ای��ن اظه��ار نظر
آق��ای ایگناتیف شایس��ته یک رهبر
مس��ئولیت پذیر است که منافع ملی را
به موفقیت های آنی حزب خود برتری
می دهد■ .

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.

توجه:

با سپاس فراوان از صداقت و همکاری آقای سعید مظفری،

که در مدت  6ماه آزمایشی با ما همکاری داشتند،

اعالم می دارم که بعد از این تا اطالع ثانوی هیچگونه منایندگی در تهران

خنواهیم داشت.

هم اکنون آقای کامی منفرد ،با مشاره تلفن های جدید ویژه ایرانیان حمرتم

داخل و خارج از کشور،

پاسخگوی عزیزان مشا خواهد بود:

تلفن مستقیم و رایگان از ایران:

021-23981005

تلفن ویژه ایرانیان خارج از ایران:

514-326-8103

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت
منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید!

انتخابات ایران...
{>> ادامه از صفحه}6 :

تحصیلکرده تر آنان رفتار رئیس جمهوری
را با بدبینی زیر نظر داشته اند.
این هفته نامه می افزاید که در حال حاضر،
ن��رخ ت��ورم در ایران به ح��دود  25درصد
رسیده ،کاهش شدید در عواید نفتی باعث
رکود در س��رمایه گ��ذاری در بخش های
صنعت و س��اختمان و در نتیجه ،بیکاری
شده و مردم بر این باورند که سیاست های
عوامگرایانه محمود احمدی نژاد در خالل
چهار سال گذشته به شکلی بازگشت ناپذیر
درآمد بی سابقه سیصد میلیارد دالری نفتی
کشور را به باد فنا داده است.
با وجود گسترش نارضایتی از سیاست های
رئیس جمهوری ،به گفته اکونومیست ،وی
هنوز کارت های موثری در آستین دارد زیرا

طرفداران او بیش از منتقدانش مایل به
حض��ور در پای صندوق ه��ای اخذ رای
هستند به این دلیل که این منتقدان در
واقع خواستار اصالحاتی به مراتب فراتر از
آنند ک��ه نامزدهای اصالح طلب وعده می
دهند.
عالوه بر این ،گفته می ش��ود که آیت الله
خامنه ای ،که اختیار رسانه های همگانی،
دادگاه ها و گروه های شبه نظامی افراطی
در ای��ران را در دس��ت دارد ،بیش��تر مایل
است روند کنونی در سیاست خارجی ادامه
یابد تا تغیی��ری در آن صورت گیرد و این
موضوع به خصوص در حال حاضر اهمیت
بیشتری می یابد زیرا دولت ایران به شدت
در تالش است تا به ابراز تمایل دولت باراک
اوباما نسبت به آغاز فصلی جدید در روابط
با جمهوری اس�لامی همراه با فشار برای
جلوگیری از ادامه برخی برنامه های اتمی
این کشور ،واکنشی مناسب دهد.

اکونومیست در این مقاله اظهارات هیالری
کلینتون ،وزیر امور خارجه آمریکا را یاد آور
می شود که گفت "آگاهی همگان از تمایل
ما به برقراری ارتباط با ایران باعث می شود
تا در صورتی که موضوع وضع تحریم های
سختگیرانه تر و فلج کننده بر ایران مطرح
شود ،دست باالتر را داشته باشیم".
به نوشته این هفته نامه ،در نظر افراطیون
در جمهوری اسالمی ،این سخنان به شکلی
شک برانگیز به نسخه ای نه چندان واضح
از تاکتیک هویج و چماق دولت جورج بوش
ش��باهت دارد و برخی ناظران گفته اند که
شاید به همین دلیل باشد که تندروها در
حکومت ایران در صدد افزایش هزینه اقدام
منف��ی آمریکا برآمده اند و در این راس��تا،
مثال از دادگاه انقالب خواسته اند تا رکسانا
صابری ،روزنامه نگار ایرانی  -آمریکایی را به
اتهام جاسوسی علیه جمهوری اسالمی به
هشت سال حبس محکوم کند■ .

کامی منفرد

www.mariacottone.ca
____________________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
با تعیین وقت قبلی
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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>>> ایران و جهان...
هشدار باراک
اوباما به

نتانیاهو:

به ایران
حمله
نکنید!
روزنامه اسرائیلی هاآرتص

نوش��ته رئیس جمهوری آمریکا در
پیامی به نخست وزیر اسرائیل علیه
حمل��ه نظامی این کش��ور به ایران
هشدار داده است.
این گزارش که با عن��وان "اوباما به
نتانیاهو هشدار می دهد :با حمله به
ایران مرا غافلگیر نکن" در شماره
پنجشنبه 14 ،مه ( 24اردیبهشت)
هاآرتص چاپ ش��ده و در آن آمده
اس��ت که باراک اوباما در پیامی به
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر جدید
اس��رائیل ،از او خواسته است که با
دس��ت زدن به اقدامی نظامی علیه
ایران ،او را غافلگیر نکند.

هاآرتص می نویسد پیام آقای اوباما
توس��ط یک مقام بلندپای��ه دولت
آمریکا ک��ه برای مالقات با بنیامین
نتانیاه��و ،وزی��ران کابینه و س��ایر
مقامات ارشد دولت جدید اسرائیل
به این کشور سفر کرده بود تسلیم
نخست وزیر اسرائیل شد و می افزاید
که پیش از آن ،نماینده آقای نتانیاهو
در واش��نگتن با جیمز جونز ،مشاور
امنیت ملی ،و هی�لاری کلینتون،
وزیر امور خارج��ه آمریکا مالقات و
در مورد پیشنهاد اوباما برای گشودن
باب گفتگو با ایران ب��ا آنان مذاکره
کرده بود.
روزنامه اسرائیلی اظهار نظر می کند
که پیامی که فرستاده آمریکا تسلیم
نخست وزیر اسرائیل کرد نشاندهنده
نگرانی آمریکا در این مورد بوده که
ممکن است اسرائیل شکبیایی خود
را از دس��ت بدهد و علیه ایران وارد
عمل شود در حالیکه برای آمریکائیان
مهم اس��ت که اقدام اسرائیل باعث
غافلگیری آنان نش��ود به نحوی که
خود را به ناگهان در برابر عملی انجام
شده بیابند.
هاآرتص می نویسد قرار است نخست
وزیر اسرائیل روز دوشنبه آینده در
کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا
مالق��ات کند اما ب��اراک اوباما برای
تس��لیم پیام خود منتظر مالقات با
آقای نتانیاهو نماند بلکه پیشاپیش

این پیام را با نماینده ای ویژه ای به
اسرائیلفرستاد.
روزنامه هاآرتص یادآور می شود که
نتانیاهو در طول مبارزات انتخاباتی
گفته بود که "تضمین می دهم در
صورتی که در انتخابات پیروز شوم،
ایران به اسلحه اتمی دست نخواهد
یافت و این تضمین شامل هر اقدامی
می شود که برای عمل به این وعده
الزم است "،و می افزاید که نخست
وزیر اس��رائیل هن��گام آغ��از دوره
زمامداری نیز در اش��اره ای ضمنی
به اب��راز تردید محمود احمدی نژاد
نس��بت به کش��تار یهودیان اعالم
داش��ت "ما به منکرین هولوکاست
اجازه نمی دهیم هولوکاست دیگری
به راه بیندازند".
ای��ن روزنامه می افزاید که می توان
تصور کرد که موضعگیری نتانیاهو
باعث نگرانی باراک اوباما شده است.
هاآرتص می نویس��د که نتانیاهو و
اهود ب��اراک ،وزیر دف��اع در کابینه
ائتالفی او ،با گفتگوی آمریکا و ایران
مخالف نیستند اما معتقدند که برای
چنین گفتگویی باید یک محدوده
زمانی معی��ن پیش بینی و به ایران
نیز تفهیم شود که اگر برنامه هسته
ای خ��ود را متوقف نکن��د ،تحریم
های سنگینی علیه این کشور وضع
خواهد شد و گزینه های دیگری نیز
مورد توجه قرار خواهد گرفت■ .

وا کنشها به اعدام دلآرا دارابی

عفو بینالملل ،کانون مدافعان حقوق
بشر ،س��ازمان دیدهبان حقوق بشر
و کمپین بینالمللی حقوق بشر در
ایران ،اعدام دلآرا دارابی را محکوم
کردند.
دلآرا داراب��ی روز  11اردیبهش��ت
در زندان مرکزی ش��هر رشت به دار
آویخته شد .وی متهم بود که در سن
 ۱۷سالگی به همراه دوست پسرش
یکی از اقوام خود را به قتل رس��انده
است.
س��ازمان عفو بینالملل که مقرش
در لندن است ،روز گذشته با صدور
اطالعیهای اجرای حکم اعدام دلآرا
دارابی را به ش��دت مورد انتقاد قرار
داد.
ای��ن س��ازمان یک��ی از مخالف��ان
سرسخت اعدام دارابی بود و دو هفته
پیش از این ،برای توقف حکم اعدام
وی تظاهراتی مقابل سفارت ایران در
لندن سازمان داده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر نیز امروز
ش��نبه با صدور اطالعیهای از اعدام
دلآرا داراب��ی اظهار تاس��ف کرد و
خواس��تار توقف اجرای احکام اعدام
افراد زیر  ۱۸سال در ایران شد.
این کانون از ایران خواست قوانینی
که اج��ازه صدور و اج��رای چنین
احکام��ی را فراه��م میکند ،تغییر
دهد.

____________
سازمان دیدهبان حقوق بشر،

اع�دام داراب�ی را «نقض
فجیع قوانین ایران و قوانین
بینامللل�ی و بیحرمت�ی
سنگدالنه به کرامت انسانی»
دانسته است
____________

کان��ون مدافع��ان حقوق بش��ر که
از س��وی ش��یرین عب��ادی و چند
وکیل سرش��ناس اداره میشود۳۱ ،
فروردین ماه س��الجاری با انتش��ار
فراخوانی از کنشگران مدنی خواسته
بود از مقامهای جمهوری اس�لامی
بخواهند ب��ه اعدام کودکان در ایران
پایان دهند.
س��ازمان دیدهبان حقوق بش��ر در
اطالعی��های که به همی��ن منظور
منتش��ر ک��رده ،اع��دام داراب��ی را
«نقض فجیع قوانین ایران و قوانین
بینالمللی و بیحرمتی سنگدالنه به
کرامت انسانی» دانسته است.
طبق آمار عفو بین الملل ،ایران از ۱۸
سال گذشته تاکنون  ۴۲نوجوان را
اعدام کرده که هش��ت نفر از آنها در
سال  ۱۳۸۷اعدام شدند.
ایران تنها کشوری است که نوجوانان
را در س��ال  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۸اع��دام
کرده است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،از زمان
انتخاب محمود احمدینژاد به مقام
ریاس��ت جمهوری در سال ،۱۳۸۴
اع��دام در ایران  ۳۶۲درصد افزایش
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>>انتخابات خانه ایران <<

فراخوان و دعوت همگانی برای شرکت در چهارمین مجمع همگانی
>> شنبه ۱۶ ،ماه می ، ۲۰۰۹ساعت  ۵تا  ۸عصر
دانشگاه کنکوردیا937:

1455 De Maisonneuve W., Hall building

به امید دیدار یکایک شما

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان
سالم بر تو ای الگوی مؤمنان

ایفاطمه

فاطمه جان من است
هركس او را بیازارد مرا آزرده
و هركس مرا بیازارد خدا را آزرده

شهادت بانوی دو جهان فاطمه زهرا ( س)
را به پیشگاه مقدس امام زمان حضرت مهدی ( عج )
و شما عاشقانش تسلیت میگوییم
جهت بزرگداشت این روز و تجدید بیعت با این بانوی دو سرا
مجلس بزرگداشت و یاد بود
در مركز اسالمی ایرانیان برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان احیاء شعایر مقدس ایزدی خواهد بود

زمان :پنجشنبه 28ماه می
بامناز مغرب و عشاء

>> از ساعت  8لغایت 11

210 St-Jacques
)(Lachine

 --به صرف شام --

Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

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

>>> سخنران:

جناب دكتر شهرام ناهیدی

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

www.iranianislamiccenter.com
داشته است.
ارون رادز س��خنگوی کمپی��ن
بینالمللی حقوق بشر در ایران نیز
در واکنش به اعدام دارابی اعالم کرد
که «این اعدام ،توهین به ارزشهای
حقوق بشر است».
قرار بود دلآرا  ۳۱فروردین ماه سال
 ۱۳۸۸اع��دام ش��ود ،اما عبدالصمد
خرمش��اهی وکی��ل وی اعالم کرد
که به علت حضور نداشتن خانواده
مقت��ول و دس��تور آیتالله محمود
هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
اعدام دالرا متوقف شده است.
ارون رادز همچنین افزود که «ادامه
اعدام سبعانه نوجوانان ،تحقیر حق
نوجوانان و همه مردم ایران اس��ت و
این خود مانعی در روابط بین المللی
ایران است».

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6شب
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  5شب
دوشنبه:تعطیل

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

رکسانا صابری:

خیلی
خوشحـالم
که آزادم!

رکس��انا صاب��ری ،خبرن��گار ایرانی-
آمریکایی که پس از چهار ماه بازداشت
روز دوشنبه  11مه از زندان آزاد شد،
از همه کس��انی که ب��رای آزادی او
تالش کردند ،تشکر کرد.
او ماه گذش��ته به جرم جاسوسی به

هشت سال زندان محکوم شد ،اما در
دادگاه تجدید نظ��ر این حکم به دو
سال حبس تعلیقی کاهش یافت.
رکسانا صابری تمام اتهامات وارده در
خصوص جاسوسی را رد کرده است.
همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه
دبیر کل سازمان ملل از آزادی خانم
صابری ابراز خرسندی کرده است.
فرهان حق ،سخنگوی بان کی مون،
گفت که دبیر کل سازمان ملل مساله
خانم صاب��ری را در چندین مورد با
دولت تهران در میان گذاش��ته بود و
"خرسند است که موضوع حل شده
است".
رکسانا صابری یک روز پس از آزادی
با روس��ری آبی رنگی در مقابل خانه
اش در تهران ب��ا خبرنگاران گفت و

گو کرد .به نظر الغرتر می رسید اما
روحیه خوبی داشت.
خان��م صابری به خبرن��گاران گفت:
"خیلی خوشحالم که آزاد و با دوباره
با پدر و مادرم هستم".
او اف��زود " :از هم��ه مردم��ی که در
سراس��ر جهان که من تازه فهمیدم
چه کسانی هستند  -بدون توجه به
آنکه مرا می شناسند یا نه  -به من و
خانواده ام در این مدت کمک کردند،
تشکر می کنم".
"در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی
ب��رای آین��ده ندارم .فع�لا فقط می
خواهم با پدر و مادر و دوستانم باشم
و استراحت کنم".
بازداش��ت و محاکمه رکسانا صابری
توجهات بین المللی را به خود جلب

کرد و اعتراض ه��ای متعددی را در
پی داشت.
او اکنون منعی ب��رای خروج از ایران
ندارد ،اما به مدت پنج سال از فعالیت
خبرنگاری در ایران منع شده است.
والدین خانم صابری که در شهر فارگو
در ایالت داکوتای شمالی زندگی می
کنند برای دیدن فرزندشان و تالش
برای رهایی او از زندان به ایران سفر
کرده اند.
رضا صابری ،پدر رکس��انا گفته است
که او و خانواده اش در چند روز آینده
به آمریکا باز می گردند.
پ��س از اع�لام خبر آزادی رکس��انا
صابری از زندان ،باراک اوباما ،رئیس

جمهوری آمریکا از حکم جدید دادگاه
استقبال کرد و آن را نشانه ای از رفتار
بشردوستانه ایران دانست.
هی�لاری کلینت��ون ،وزی��ر خارجه
آمریکا نیز گفت که با ش��نیدن این
خبر "دلگرم" شده است و افزود" :ما
مسلما به بررس��ی خود در خصوص
اتهامات وارده به او (رکس��انا صابری)
ادامه خواهیم داد".
ب��ه گفته مقامه��ای ایران��ی ،مجوز
خبرن��گاری خانم صابری در س��ال
 2006لغو شد و وی تا زمان بازداشت
بدون مجوز فعالیت می کرده است.
خبر تخفیف حکم رکس��انا صابری
یک روز پس از برگزاری جلسه چهار

ساعته دادگاه تجدید نظر اعالم شد
که به گفته عبدالصمد خرمش��اهی،
وکیل خانم صابری ،قضات شعبه 14
دادگاه تجدیدنظر "وقت کافی برای
دفاع به طرفین پرونده دادند".
در بهم��ن ماه س��ال  1387که خبر
بازداشت رکسانا صابری منتشر شد
اتهام او خرید مشروبات الکلی عنوان
شده بود ،با این حال مقام های ایران
او را ب��ه فعالیت خبرنگاری بدون در
اختیار داشتن مجوز فعالیت نیز متهم
کردند.
رکسانا صابری برای شبکه های NPR
و فاک��س نیوز آمری��کا و همچنین
بی.بی.سی .فعالیت کرده بود■ .
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مونتریالیه...
شالق خور پوست کلفت
ِ
بند باسوادا
خداحافظ هوشنگ
 هوشنگ ناخوش است!خواندید؟
باورتان می شود.
این را من نوشتم،
دو سه روز پیش
دو س��ه روز پیش از رفتن
اش
میدانستم ناخوش است.
اما بعد زهره گفت شنیده ای راضیه میرود
تهران،
با بچه ها .حال هوشنگ خوب نیست.
راضیه را شب «شادمان» دیده بودم.
وقتی زنگ زدم در راه فرودگاه بودند.
گفتم خانم دکتر سالم من و بروبچه های
پیوند را برسانید.
وقتی این را می گفتم اصال فکرش را هم
نمی کردم.
بعد در روزمرگی مشغله ها غرق شدم...
تا کله سحری قدرت زنگ زد.
وقتی گفتم :جان��م! بغض صدایش همه
چیز را لو داد...
گفت :دیر نیست ،جا داری؟!
حدس زدم.
و بعدتر جواد زنگ زد.
کن
با س�لام من ،بغضش ترکی��د ،مثل ِ
سودایی که سخت تکانش داده باشند ،و
صفرای جانش ،ملغمه ای از زخم سالهای
تک افتادگی و غیض ،همه جا پاشید.
گفت :دیر نیست ،جا داری؟!
کم دیده بودمش .کمتر می شناختمش.
هوشنگ از بچه های قدیمی شهر ما بود.
سری تراشیده ،نگاهی نافذ ...و زبانی تند
داش��ت ،گاه مثل تیزاب ،و اما نه از س��ر
بدطینت��ی ،گمانم طبیعت ثانوی جانش
ش��ده بود .یک رو بود ،دیپلماس��ی نمی
شناخت.
یکی دو سه بار برایمان نوشته بود...
و بس��یار تلفن زده بود و بی محابا توپیده
بود:
این چیست نوشته ای ،آن شعر اینجا چه
میکند ،فالن مطلب سست است ،چرا دیر
کرده ای ،چرا کاهلی می کنید ،چرا فالن
برنامه را «کاور» نکرده ای! و...
گاهی از آکروباسی قلم من «موجی» می
ش��د .نق می زد .نمی شود مثل آدم چیز
بنویسی؟ یک بار دست به قلم برد .یکی از

به-خانواده کوچک
ش
ایرانیانمونتریال
نوشته هایم را وارسید.
و شالق زد .محکم .هنوز دارمش.
(بماند که هنوز رام نشده .قلم را می گویم.
چموش است .کج تاب).
گفتم می دیدمش ،در گردهمایی ،جلسه
ای ،جشنی ،عزایی...
کم .ولی می ش��ناختمش ،دنبالش می
ک��ردم ،از دور .ای��ن ،میدانی��د ،برای ما
«غربت»ی ها طبیعی است ،ما در دوری
ه��ا و جدایی ها با ن��ام و یاد و خاطره و
«ش��به-حضور» با یکدیگ��ر زندگی می
کنیم...
ما نس��ل صفری ها با شبـَح یک خانواده
(زمستان) مهاجرت را (سر)
بزرگ روزگار
ِ
س��پری می کنیم ،با یکدیگ��ر رابطه ای
«یگان��ه» داریم ،بی آنکه خود بدانیم و یا
بخواهیم.
...کسی ازدواج میکند ،کسی بیمار میشود،
س��ر خاک پدر فرزند از دس��ت داده می
رویم ،در فارغ التحصیلی جوانی دیگر...
در کنسرتی ،آش��نایی را پس از سال ها
می بینیم که چاق ش��ده ،شکسته شده،
مویشخاکسترنشین...
این شبیه زن بیژن است ،یادت هست؟
امروز سال فریبا ست.
رض��ا عم��ل قلب داش��ته ،مادر حس��ن
رفت ،امروز س��الگرد رباب است ،سیامک
ورشکست شد ،پدر حمید سکته کرد..
ما «شبه-کازین» یکدیگریم ،و عمو و خاله
و عمه جان هم...
س��ر خاک ش��روین جوان ،در س��کوت
می ایس��تیم و زنجموره فروخفته پدری
داغدار را می شنویم ،فقط برای آن که سر
سوزنی از آن کوه عظیم رنج را از سینه اش
برداریم و بر ُگرده خودمان حمل کنیم...
در شادی نوه دارشدن تقی و مهشید شاد
میشویم
از خبر فارغ التحصیلی نوید احساس غرور
میکنیم،
زری قرار بود این روزها از ایران بیاید ،دیر
کرده...دلنگرانیم...
وقتی می ش��نویم کامران در نورتل کار
خوبی پیدا کرده ،حال می کنیم و...
حس دورافتادگی ،انزوا و
در کامیونیتی ،ما ّ
تک افتادگی خود را ،غم غربت خود را رنج
تبعید خود را با حس دور (و زیبای) تعلق
به این شبه-خانواده بزرگ تسال میدهیم و
چه کارساز است و موثر!
در اندوهگساری با جواد و راضیه،
در شادخواری با افشین و...

حس تنهایی و غربت در ما فروکش
می کند ...سرمای قطبی فروکش میکند
هرمی هرچند نامحسوس و اندک از جایی
دور وجودمان را گرم می کند...
!Oops
داشتم چی می گفتم..
اوه بله ،از هوشنگ می گفتم...
جواد ،دکتر راضیه ،نیما ،کاوه...
غم آخرتان باشد!
یادش گرامی.
و ما دوره می کنیم شب را و روز را...
یا حق.
---------------------

اند ...ش��ما با خیال راحت برنامه را نصب
می کنید و....
همراه بسته -البته -کتابچه راهنما که در
جزئیات طرز نصب برنامه ها در آن آورده
شده ،آمده است.
برنامههاییکهآخرینسیستمسکیوریتی
و ضد «هک» در آن هست ،با «کی جن» و
ضد حمله ایرانیان غیور آماده بهره برداری،
به بهای یک چندهزارم بهای اصلی...
شاهکار دیگر آن که در مقدمه روش های
دزدی در روز روشن ،مهندسین هوشمند
ایرانی نشانی سایت «قانونی» کمپانی خود
را آورده اند که هر زمان مشکلی داشتید به
این نشانی مراجعه کنید و یا برای آگاهی از
چند و چون برنامه های تازه «هک» شده
با این سایت هرازگاهی مشورت کنید...

این هفته خاله جان بلقیس ،پس ازمدت ها
انتظار در صف سفارت کانادا در تهران ،به
دیدار نوه ها آمد مونتریال و سخاوتمندانه
برای هر کسی سوغات آورد .تحفه بابک،
جعبه ای -آک بن��د -و زیبا از softwares
برنامه های کامپیوتری تقلبی بود.
چیز غریبی نیست.
همه دیده ایم.
همه شنیده ایم.
اساس��ا فرهن��گ کپی ب��رداری –به دل
نگیرید! -در میان م��ا ایرانیان غیور همه
گیر است..
اما سه موضوع مرا شگفت زده می کند:

موضوع دوم که شگفت آور است ،وقاحت
کمدی تراژیک کمپانی دزدان نرم افزاری
است.
رو و پش��ت جلد زیبای جعبه آمده است
که «حقوق این نرم افزارها متعلق اس��ت
به کمپانی ....و هرگونه کپی برداری شدیدا
م��ورد پیگرد قانونی ق��رار خواهد گرفت
و .»!!!...حیرتا!

دزدی و پیگرد قانونی
به نام خدا!!

)1

ن��گاه می کنم ،مجموع��ه ی DVD 16
همه جدیدترین ،همه کامل ،همه ...ارزش
برنامه های نرم افزاری جعبه ،بی اغراق از
میلیون ها دالر سر میزند ،سیاهه برنامه
ها بر اساس حروف الفبا طبقه بندی شده.
حتی نرم افزارهایی که هنوز در بازار آمریکا
وارد نشده در این لیست هست!
کمپانی های بزرگ توسعه نرم افزار بین
المللی ،پس از آن س��ال ها از دزدی های
نرم افزاری به س��توه آمده بودند ،بخشی
غم مهندس��ین خود را مصروف
از هم و ّ
ترفنده��ای ضد هک کردن��د ،این اواخر
دیگرسریال نامبر تنها ،تکافونمیکند،باید
«ریجستر» کرد و بعد «اکتیویت» کرد و
تازه هر گاه به اینترنت وصل میشوید ،باید
«آپدی��ت» کرد و باالت��ر از این ،در موارد
مدرن تر هرازگاه ،کمپانی یواش��کی نرم
افزار خود را بر روی «هارد» شما چک می
کند تا مطمئن شود دزدی نیست...
اما چه غم؟!
مهندسین مجرب ایرانی تا ام فیهاخالدون
پیشرفته ترین کلک های ضد «هک» را
درنوردی��ده اند ،فکر همه جایش را کرده

همــدردی
جناب مهندس صادقیان و خانواده گرامی
درگذشت خواهر گرامی همسر شما ،هموندان شما را در انجمن دوستداران
زرتشت اندوهگین کرد .ما را در غم خود شریک بدانید.
-----------------------------عفت دارابی سپیده ساالری ،رضا نژاد ،بهروز شریف نائینی،
مهدی رفعت پناه ،علیرضا فروتن فر ،ناصر کاکاوند

همــدردی
سرکار خامن دکتر رضوی

پدر فرزندان و همسر پیشین شما ،دار فانی را بدرود گفت.
برای تمامی بازماندگان بردباری آرزو می کنیم.
________________________________________

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت
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عفت دارابی ،سپیده ساالری ،ناصر صادقیان ،رضا نژاد ،بهروز شریف
نائینی ،مهدی رفعت پناه ،علیرضا فروتن فر ،ناصر کاکاوند

)2

)3

اما راس��تش آنچه که مرا شوکه کرد سه
کلمه کوچکی است که بر جبین مقدمه
کتاب دزدی نرم افزار آمده است:
ِ
«به نام خدا»!
فک��ر می ک��ردم این دین ،ک��ه از آغاز تا
پایان��ش امر به مع��روف و نهی از منکر و
مبارزه با فساد و ارشاد و تبلیغ اخالقیات
اس��ت ،چگونه اس��ت که به ه��ر تاریخ و
جغرافیایی که گذارش افتاده ،به جز فساد
و دروغ چیزی همراه نیاورده است...
شما چه فکر می کنید؟

خدماتحسابداری
مشاور مالی و مالیاتی

>> آرمان ُبغیری<<
g
g
g
g
g
g

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

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

جلسات مشاوره و

روانکــاوی
در دفتر خانه ایران
در حال حاضر

خامن حمیرا قاسم نژاد،

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

«غم آخرتان باشد!»

این ش��ماره که گذش��ت در میان بسیار
مشغله ها ،یاد دوست از قلم افتاد .قبیله
کوچک م��ا با مهدی عزی��ز و تینا خانم
فرشادگهر ،برای از دست رفتن غم انگیز
جگرپاره ناکام ش��ان در وط��ن ،همدرد
است.
ما را در غم س��نگین خود همدرد و انباز
بدانید.
رحیمیان و همه بروبچه های پیوند.
عجالتا .م.ر.

■

روانکاو (هیپنوتراپیست و )natural-therapist
از دانشگاه مک گیل به صورت رایگان جلسات مشاوره
خود را در دفتر خانه ایران برگزار میکند
ی زبان
و همچنین تعدادی از مدد کاران اجتماعی فارس 
نیز با ارئه سرویس رایگان فعالیت می کنند.
قابل ذکر است که خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای
ی دفتر خانه ایران برنامه ریزی خواهد
شما و با هماهنگ 
شد.
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیش��نهادات و
انتقادات خود یاری نمایید.
حرفه
زمینه
در
خدمات
ارائه
همه افرادی که مایل به
ٔ
از ٔ
خود هستند تقاضا میکنیم که با دفتر خانه ایران تماس
بگیرند.

همــدردی
سرکار خامن سپیده ساالری
و خانواده گرامی
درگذشت عموی شما ،دوستان شما را در اجنمن
دوستداران زرتشت غمگین کرد.
برای بازماندگان ایشان بردباری آرزو می کنیم.

_____________________
عفت دارابی ،ناصر صادقیان،
رضا نژاد،
بهروز شریف نائینی،
مهدی رفعت پناه،
علیرضا فروتن فر ،ناصر کاکاوند
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آیاکسیرابهاسمعجیبمیشناسید؟()2

ش جالل عادل
شی

ک

 - 7تعالیم مسیح عجیب
بود

کسانی که تعالیم عیس��ی مسیح را می
شنیدند ش��گفت زده شده می گفتند" :
این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام
معجزات را به دست آورده است؟! " ( متی
فصل  13آیه .) 54
در اینجا ،بعضی از س��خنان عجیب او را
بازگو می کنیم:
" خوشا به حال پاک دالن ،زیرا ایشان خدا
را خواهند دید ( " .متی فصل  5آیه .) 8
"  ...هرگاه مردی از روی ش��هوت به زنی
نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است" .
( متی فصل  5آیه .) 28
"  ...اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می
زند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان.
" ( متی فصل  5آیه .) 39
" اما من به شما می گویم ،دشمنان خود
را دوست بدارید و برای کسانی که به شما
جفا می رسانند دعا کنید ( " .متی فصل
 5آیه .) 44
" ب��ا دیگران همانطور رفتار کنید که می
خواهید آنها با ش��ما رفتار کنند ( " .متی
فصل  7آیه .) 12
"  ...هر که می خواهد در بین شما بزرگ
باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد
باال تر از همه شود باید غالم همه باشد( " .
متی فصل  20آیات  26و .) 27
" دادن از گرفت��ن فرخنده تر اس��ت( " .
اعمال فصل  20آیه .) 35
" به شما فرمان تازه ای می دهم :یکدیگر
را دوست بدارید .همانطور که من شما را
دوست داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست
بدارید ( " .یوحنا فصل  13آیه .) 34
وقتی این سخنان عجیب را می شنویم ما
نیز تعجب می کنیم!

 - 8فقر و فروتنی مسیح
عجیب بود

طبیعی است هر پزش��کی که بیماران را
معالجه می کند،می تواند هدایای آنان را
نیز قبول کرده ،ثروتمند شود .همچنین
مسیح نیز که محتاجان را مداوا می نمود،
می توانس��ت طال یا جواهرات یا خانه یا
امالک برای خود جمع آوری نماید ،ولی او
حتی جای خوابیدن نداشت .روزی پس از
آنکه پنج هزار نفر را با پنج نان و دو ماهی
سیر کرده بود ،آن جماعت خواستند او را

پادش��اه خود کنند ،ولی مسیح تخت
پادش��اهی را قبول نکرد زیرا سلطنت
او س��لطنت روحانی بود .شب قبل از
مصلوب شدنش پای های دوازده شاگرد
خود را شست تا سرمشق فروتنی برای
آنها بش��ود .مس��یح در موقع مصلوب
شدن هیچ نداش��ت و تنها دارایی وی
همان لباسی بود که بر تن داشت .آن
را نیز سربازان مأمور اعدام او ،بین خود
تقسیمنمودند.
آیا عجیب نیست که شخصی با چنین
قدرت که توانس��ت حیات ،سالمتی،
خوراک و نجات به دیگران بدهد ،حتی
خانه برای خود فراهم ننمود؟!

 - 9مرگ مسیح عجیب
بود

مسیح در طول زندگی خود چند مرتبه
مرگ خویش را پیش��گویی کرده بود
که ،در اورشلیم مصلوب خواهد شد و
روز سوم از مردگان خواهد برخاست،
ولی وقتی شاگرد صمیمی او پطرس،
این را ش��نید به او گفت " :خدا نکند
! خی��ر ،خداوندا ،هرگز برای تو چنین
اتفاقی نخواهد افت��اد ( " .متی فصل 16
آیه  .) 22ولی مس��یح به پطرس هشدار
داده فرمود که فکر او فکر خدایی نیست،
بلکه فکر شیطانی است که می خواهد از
مرگ مسیح که برای فدیه گناهان است
جلوگیریکند.
هنگامی که موقع مرگ مس��یح رس��ید
و دشمنانش برای دس��تگیری او آمدند،
شاگردان او خواستند مانع شوند ،ولی خود
مسیح اجازه نداد و حتی به پطرس فرمود
که شمش��یر خود را غالف کند .آن وقت
ش��خصاً جلو رفته خود را به دشمنانش
تسلیم کرد .وقتی سران یهود او را مسخره
ک��رده و می زدند ،او س��اکت ماند .وقتی
سربازها دست ها و پای های او را میخکوب
نمودند ،آنان را لعنت ننمود و هالک نکرد،
بلکه برای آنان و جمیع دش��منانش دعا
نم��وده فرمود " :ای پدر ،اینان را ببخش
زیرا نمی دانند چه می کنند ( " .لوقا فصل
 23آی��ه  .) 34وقتی که باالی صلیب بود
سران یهود او را مسخره می کردند ،ولی او
هیچ جوابی نمی داد .بعد از شش ساعت
که بر صلیب زحمت دیده بود ،ندا کرد" :
ای پدر ،روح خود را به تو تسلیم می کنم.
" ( لوقا فصل  23آیه  .) 46این را گفت و
جان بداد .آن وقت یکی از افس��ران رومی



 - 10زنده شدن مسیح
عجیب بود

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
که نزدیک صلیب بود از طرز مردن مسیح
تعجب کرده گفت " :به راستی این شخص
پسر خدا بود " .البته عیسی مسیح مجبور
نبود بمیرد زیرا اگر مایل بود می توانست
خود را نجات دهد .ولی او داوطلبانه جان
خود را قربانی گناهان مردم نمود .چنانکه
اشعیاء نبی قرن ها قبل از او گفته بود" :
برای گناهان ما بود که او مجروح ش��د و
برای شرارت ما بود که او را زدند .او تنبیه
ش��د تا ما سالمتی کامل داشته باشیم .از
زخمهای او ما ش��فا یافتی��م .ما همچون
گوس��فندانی که آواره شده باشند ،گمراه
ش��ده بودیم؛ راه خدا را ترک کرده به راه
های خود رفته بودیم .با وجود این ،خداوند
تقصیر ها و گناهان همه ما را به حس��اب
او گذاشت! با او بیرحمانه رفتار کردند ،اما
او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود...
" ( اشعیاء فصل  53آیات  .) 7-5یوحنای
رسول راجع به مسیح می فرماید " :زیرا
خود مسیح کفاره گناهان ما است ،نه تنها
گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا" .
( اول یوحنا فصل  2آیه .) 2
حقیقتاً مرگ مس��یح عجیب و بی مانند
بود!

تمام��ی پیامبران و مقدس��ین زمان
قدیم مردند و دفن ش��دند و بدنهای
آنها تبدیل به خاک شد؛ ولی در مورد
عیسی مسیح چیز عجیبی اتفاق افتاد
زیرا پس از این که مرد و دفن ش��د،
مطابق پیشگویی خودش از مردگان
برخاس��ت! در صبح روز یکشنبه که
س��ومین روز پس از مصلوب شدن و
مرگش بود؛ با پیروزی از قبر قیام کرد
و خود را به شاگردانش نمایان ساخت.
در مدت چهل روز اشخاص زیادی او
را زن��ده دیده و ب��ا او صحبت کردند.
آنگاه در حضور شاگردانش به آسمان
باال رفت .او اکنون در آنجا نزد خدای
پدر زیست می کند.
از تمام اشخاصی که روی زمین زندگی
کرده اند ،عیس��ی مسیح تنها کسی
اس��ت که بعد از مرگ زنده ش��ده و
دیگر نمرده است .واقعاً که چه شخص
عجیبی است!

 - 11پیشگویی مسیح در
مورد بازگشت وی عجیب
بود

هی��چ ک��دام از پیامبران قبل��ی پیش از
وفاتش��ان به پیروان خود نگفتند که باز
خواهند گشت ،ولی عیسی مسیح بارها به
بازگشت خود اشاره می کرد و به شاگردان
خود فرمود که باید بیدار و منتظر آمدن او
بوده ،برای یافتن نتایج اعمال خود حاضر
باشند .وی فرمود که در آخر دنیا با جالل
از آس��مان خواهد آمد و هم��ه مردم او را
خواهند دید .آن وقت بر تخت پادشاهی
خود خواهد نشست و جمیع امتها پیش
او جمع خواهند شد و بر آنها داوری کرده
آنان را از یکدیگر جدا خواهد نمود ،چنان
که چوپان میش ها را از بزها جدا می کند،
بعضی را برای حیات ابدی و بقیه را برای
عذاب جاودانی.
بازگشت مسیح چقدر عجیب و با شکوه
خواهد ب��ود ،ولی برای کس��انی که او را
اطاعت نکرده اند چقدر وحشتناک است!
بخش پایانی در شماره آینده

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه
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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
---------------

انتخاباتهیاتمدیره
و جلسه خانه ومدرسه

شنبه 23میدرمحلمدرسهبرگزارمیشود
----------------------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:

ی <<
>> کلینیک پزشک 
ی
بدون وقت قبل 

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه
( ۶جون)

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

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

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

خانـه ایران

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

Tel.: 514-544-5962

>>>یکشنبـــهها:

خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00

جشنهای مدرسه دهخدا
مدرسهقصدداردجشنزیررابرگزارکند:
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه

4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

-------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

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

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

اوتـــاوا

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

By M. K. SADIGH
Three books of English and
Persian Poems have been
published
by Wordclay Publisher,
برگزیده ای از اشعار انگلیسی در دو
کتاب و مجموعه ای از اشعار فارسی
در یک کتاب
بوسیله سازمان انتشاراتی
"وردکالی" منتشر شده
اطالعات سفارش کتاب:
Phone: 1-877.655 -1720
@customersupport
wordclay.com

www.mksadigh.com
-----------

خانه فرهنگ صبا

خورشید خانوم

Tel: 514-341-5194

مدرسه فردوسی

English & Persian Poems

www.paivand.ca

------------------------کالس های رقص

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴
--------------------

شکوفهناشکفته

khanehiran@gmail.com

Fax: 514-544-5963

mssunfound@hotmail.com

MEKIC
----------------------

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
محسن وزیری مقدم " نقاش"
پویان طباطبایی " عکاس"
محمود معراجی " نقاش"
شرکتفرمایید.
نمایشگاه تا  17ماه مه ادامه دارد.
زمان 7 :تا  10شب
__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

منتشرشد:

From a glimpse to profundity,

درشهر...

Terrestrial Sensibility and

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

>> 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:

___ ___ www.paivand.ca
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تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را
در حلظه انتشار دریافت کنید،
شما هم به MAILING LIST

بزرگ ما بپیوندید:

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری
جشن های ملی را به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند:
• جشنتیرگان		:
• جشنمهرگان		:
• جشن یلدا (زادشب مهر):
			
• جشن سده:
• جشن چهارشنبه سوری:
• جشن نوروز و زاد روز زرتشت:
			
• سیزده بدر:

یکشنبه  28جون 2009
شنبه  3اکتبر2009
شنبه  19دسامبر 2009
شنبه  23ژانویه 2010
سه شنبه 16مارچ 2010
شنبه  27مارچ 2010
یکشنبه  4آوریل 2010

همچنین از سازمان ها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در برگزاری
این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می شود به ما بپیوندند تا با
یاری یکدیگر گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که مجموعه ایست از آداب و رسوم آن
که در ذهنیت ما نهادینه شده را به نسل آیند شناسانده و انتقال دهیم.
______________________________
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید.
)514( 865 -7146
)514( 325-3012
---------------------------------------------

www.paivand.ca

آخرین ماموریت
برای تعمیر هابل
شاتل فضایی آتالنتیس به تلسکوپ
فضایی هابل که در مداری به ارتفاع
 560کیلومتر از سطح زمین میگردد

رسیده است.
خدمه ش��اتل یک رشته مانورهای
ظری��ف را با هدف تنظی��م بازوی
روبوتیک آتالنتی��س برای گرفتن
هابل انجام دادند.
اکنون این مرحله با موفقیت انجام
ش��ده و هابل به سکوی کار شاتل
منتقل شده است.
این رصدخانه فضایی طی  19سال
فعالی��ت در مداری ک��م ارتفاع در

معرض حرارت و س��رمای شدید و
همچنین تشعشعات کیهانی قرار
گرفته است.
کنترل کننده های زمینی ناسا اعالم
کردند که هابل به س�لامت بر یک
س��کوی کاری در بخش بارگیری
شاتل جای گرفته است.
در مجموع پنج پیاده روی فضایی
برای تعمیر و نوسازی هابل ترتیب
داده شده است.

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

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

این اولین بار است که فضانوردان از
ماه مارس  2002تاکنون هابل را از
نزدیک معاینه می کنند.
در س��ال ه��ای اخیر ش��ماری از
ابزارهای علمی تلس��کوپ هابل و
ژیروسکوپ آن از کار افتاده است که
به کار اولین تلسکوپ فضایی جهان
لطمه زده است.
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تپش دیجیتال

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
 Tارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
 Tطراحی و تهیه وب سایت
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
 Tتعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما

 ---سرویس دی.جی ---

مجموع
لباس ه ای نف
ی
س
ا
ز
با
خطاش
زیبا در ت یهای
پش

تبدیل سیستم های ویدیوئی

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

کارواش الگانت

Elegant Carwash
اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

Inside & Outside

،کامپلت
تور شویی
رویس مو
امپو و...
س
ش
،
گ
ل ،وکسین
__________________________________
داخ
Elegant Carwash

با مدیریت ایرانی

398 st Jacques W.
Lachine, QC H8R 1E8

ساعات کار:

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

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

حسین انصاری

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
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علی سلیمی

هیپنوتراپیست
بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
 .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

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

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

Professional Grooming

15
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--------->> تلفن514-799-8330 :

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

	• 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

بنیادنیمارضاهومن

بسیاری در جامعه ایرانیان مونتریال ،رضاهومن
را بیشتر به عنوان برنامه پرداز تلویزیون
ایرانیان  CJNTو همچنین فعال قدیمی بنیاد و
کتابخانه نیما می شناسند که از سال ها پیش با
تمرکزی غریبی در کتابخانه فارسی زبان شهر
به کار فرهنگی وادبی مشغول می شناسند و
کمتر کسی او را به عنوان خواننده خوش صدا
میشناسد.
عکس رضا را در برنامه جشن دوم ماه می
کتابخانه نیما نشان می دهد ،رضا خوش
صداست و حضوری بیادماندنی و زیبا دارد.
برایش آرزوی بهروزی می کنیم...

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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مسیرامظفری
WWW.SAMIRAINS.COM

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
 دریافت کانال های ایرانی بدون نصب دیش
(از طریق اینترنت)
 متاشای بیش از  50کانال فارسی زبان
و صدهافیلم و سریال ایرانی

تل
ف
ن
ت
ص
 دسترسی به کلیه رادیوهای فارسی زبان
ویری:
درسراسردنیا
مرکز پخ
ش تلفن های تصویری

عزیزا
ن تان را درهرجای
دنیاببینید

(هر زمان که وقت دارید ببینید)

دسترسی به  12شبکه صداو سیمای ایران
(بزودی به بیش از  24کانال خواهد رسید!)

در سراسر کانادا

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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خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

>> with
monthly
instalment
__________

1388  اردیبهشت25  900  شماره 15 سال
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________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

MAZDA 6 GS - 2007
Prix : $ 11900
Kilométrage : 65000
Garantie / Financement : Disponible
Mensuel : 149.00
LEASING DISPONIBLE
Classification: Berline Transm: Auto
Cylindres : 4 / Carburant : Essence
Motricité : FWD Portes : 4
Passagers : 5
Couleur intérieure/extérieure: Beige
Type : Berline

AUDI A6 3.2 QUATTRO - 2006
Prix : $ 23900
Kilométrage : 100000
Garantie / Financement: Disponible
Mensuel : 419.00
LEASING DISPONIBLE
Moteur : 3.2L
Classification: Berline / Trans: Auto
Cylindres : 6 Carburant : Essence
Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris
Type : Berline

assurance@eleganceleasing.com
:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

>>
>>
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

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

Clinique Dentaire PEARL

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

ماه ضمانت6 بیمه و

با

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

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

جراح دندانپزشک

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

:منتشر می شود

 شوفاژ،	• لوله کشی فاضالب
	• تعویض تانک آبگرمکن
 (بازکردن لوله هایDegel•	
)یخزده

دکتر علی شفیعی

فرهنگ تغذیه
سالم و بهداشت
خانواده
به قلم دکتر
پرویزقدیریان

________
برگزیده نوشته ها
:درهفته نامه شهروند
 جلد7 در
__________
بزودی در مراکز فروش
معتبر سراسر آمریکای
شمالی

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

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

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

18
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>>استاد
درمونرتیال

سخنرانی

داریوش آشوری

در پستو/حجره/کوپه های
تودرتوی

«مکیک»!

سه شنبه  12مه می ،استاد زبان و فلسفه ایران،
داریوش آشوری ،در پایان کنفرانس «عقب نشینی سکوالر»
در تورونتو ،بدون برنامه قبلی در «مک کیک» مهمان ایرانیان
مونتریالبود.
استقبال بی نظیر همشهریان در محل کوچک کتابخانه ،نشان
عالقمندی ایرانیان برونمرز به مساله زبان و هویت و همچنین
نشانه قدرشناسی از استادی است که عمری بر این مهم مایه
گذاشته است.
با سپاس از «مکیک»ی ها برای تالشی بی نظیر در وادی
فرهنگ ،با آروزی تدوام و پایداری...

داریوش آشوری
■ زندگی سیاسی و فرهنگی

آموخته دبیرس��تانهای البرز و دارالفنون است .از کودکی
آشوری دانش
ٔ
مطالعه نشریات حزب
بسیار عادت به مطالعه داشته و در دوران نوجوانی با
ٔ
توده به آن مکتب گرایش پیدا میکند و پس از کودتای  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
مدتی عضو سازمان جوانان حزب توده بوده و در شانزده سالگی از کمونیسم
یبُرد و پس از چندی در س��ال  ۱۳۳۶به حزب زحمتکشان ملت ایران
م
(نیروی سوم) میپیوندد .آشوری در سال  ۱۳۳۷از دارالفنون فارغ التحصیل
و وارد دانشکدٔه حقوق و علو ِم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران میشود
و لیسانس حقوق خود را در سال  ۱۳۴۲میگیرد .در همان سال در دورٔه
دکتری اقتصاد در همان دانشکده پذیرفته میشود ولی آن را نیمهکاره رها
میکند .کار تالیف کتاب ،ترجمه ،و نوشتن مقاالت را از همین دوران شروع
میکند .نخس��تین کتاب او ،به نام فرهنگ سیاسی ،در روزگار دانشجویی
زمینه
از او منتش��ر شد که هنوز هم ،با نام
دانشنامه سیاسی ،در ایران در ٔ
ٔ
علوم سیاسی کتاب مرجع است و تاکنون بیش از سی چاپ از آن منتشر
عنوان
شدهاست .در همان دوران آشوری در
ٔ
مؤسسه انتشارات فرانکلین به ِ
ویراستار در دایرةالمعارف فارسی و سپس در بخش انتشارات به کار مشغول
بودهاست.

■ فعالیتها و حتقیقات

آشوری از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و عضو انتخاب شدٔه نخستین
هی��أت دبیران آن بودهاس��ت ( .)۱۳۴۸در دوران دانش��جویی عض ِو هیأت
«جامعه سوسیالیس��تهای نهضت ملی ایران» به رهبری خلیل
اجراییه
ٔ
ٔ
ملکی بودهاست.
در دانش��کدٔه حقوق و علوم سیاسی ،دانش��کدٔه علوم اجتماعی ،دانشکدٔه
مؤسسه شرقشناسی دانشگاه آکسفورد
هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،در
ٔ
در بریتانیا ،و دانشگاه زبانهای خارجی توکیو تدریس کرده ،و عض ِو هیأت
نامه دهخدا ،وابسته به دانشگاه
نامه فارس��ی در
مؤسسه لغت ٔ
ٔ
مؤلفان لغت ٔ
دانش��نامه ایرانیکا (دانش��گاه کلمبیا در
ویراس��تاران
هیأت
تهران ،عضو
ٔ
مجله
چند
سردبیری
همچنین
است.
ه
بود
آن
نویس��ندگان
از
نیویورک) و
ٔ

نامه علوم اجتماعی را ،در
ادبی و نیز ٔ
مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه
ٔ
تهران ،به عهده داشتهاست .پس از
انق�لاب با خانوادٔه خود در فرانس��ه
زندگی میکند.

■ دستاوردها و آثار

آش��وری در قلمرو علوم اجتماعی و
توسعه زبان فارسی
فلسفه مدرن به
ٔ
ٔ
دامنه واژگان و بهبود س��بک
از نظر ٔ
نگارش یاری فراوان کردهاس��ت .در
زبان فارسی نوش��تاری واژههای نو
ساخته بسیار از وی رواج دارد ،مانند
ٔ
گفتمان ،همهپرس��ی ،آرمانشهر،
رهیافت ،هرزهن��گاری ،درسگفتار.
فرهن��گ علوم انس��انی او
شامل صدها ترکیب و واژٔه
اشتقاقی تازه برای گسترش
زمینه علوم
زبان فارسی در ٔ
ِ
انس��انی و فلسفهاس��ت .از
میان آث��ار او میت��وان به
بازاندیش��ی زبان فارسی،
ش��عر و اندیشه ،تعریفها و
مفهوم فرهنگ اشاره کرد.
مدرنیت نام مجموعه
ما و
ّ
مقالههای��ی از اوس��ت که
در آن ب��ه تحلی��ل بحران
جامع��ه ایران در
فرهنگی
ٔ
مدرنیت میپردازد.
مواجه
ّ
وی نویسندٔه عرفان و رندی
در ش��عر حافظ ،است که
تفس��یری هرمنوتیکی از

بنیادهای اندیشگی دیوان حافظ بر
شناسانه تاریخی
پایه پژوهش متن
ٔ
ٔ
است.

■ کتابشناسی
آثار تالیفی
تعریفها و مفهوم فرهنگ

(عنوان قبلی :فرهنگ شناخت)

عرفان و رندی در شعر حافظ

(عن��وان قبلی :هس��تی شناس��ی
حافظ)

فرهنگ علوم انسانی

(عنوان قبلی :واژگان فلسفه و علوم
اجتماعی)

شعر و اندیشه
بازاندیشی زبان فارسی
ما و مدرن ّیت

نگاهی به تاری��خ ،تمدن و فرهنگ
چین
درامدی به جامعهشناسی سیاسی
دانشنامهسیاسی

(عنوانقبلی:فرهنگسیاسی)

زبان باز،

رسالهای پژوهشی و تحلیلی در بارٔه
رابطه زبانهای مدرن با تمدن مدرن
ٔ
و روشهای گسترش زبانهای مدرن

در پاس��خگویی به نیازه��ای زبانی
فنآوری و علم.
آثار ترجمه

چنینگفتزرتشتاثرفردریش
نیچه
فراسوی نیک و بد اثر فردریش
نیچه
تبارشناسی اخالق اثر فردریش
نیچه
غروب بتها اثر فردریش نیچه
مکبث اثر ویلیام شکسپیر
تاری�خ فلس�فه ،فردری�ک
کاپلستون،
جلد هفتم ،از فیشته تا نیچه
آرمانشهر اثر تامس مور
شهریار اثر ماکیاولی
آثار در دست تهیه

ترجمه مسیحا س��تیز اثر فردریش
نیچه
----------------عکس :مکیک :کوچک و گرم...
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ایران :انتخابات...

انتخـاب یا
انتصـاب!

بررسی چند
اصل از
قانون اساسی
مجهوری
اسالمی
احمدمصطفیلو
(مونتریال)

برای آنک��ه بتوان به روش��نی بر
مس��ائل پیش رو ،سرنوشت مان
و ش��ناخت مواضع قانونی و ملی
دس��ت یافت ،باید جزئیات قانون
اساسی جمهوری اس�لامی که مبنای
اتکاء آخوندیسم برای سیطره بر کشور
و مردم قرار گرفته ،دقیقا بررس��ی شود
و دانست چه مواردی وجود دارد که ما
را در س��یاه چال قدرت بی حد و حدود
زندان��ی نم��وده اند و بر ج��ان و مال و
ناموس و تاریخ ملتی چنگ میاندازند و
باید چگونگی و چرائی ترقندها را که بنام
قانون اساسی تحمیل نموده اند بخوبی
شناخت و با آن به مقابله برخاست .زیرا
این قانون اساس��ی جمهوری اسالمی و
مقررات ناشی از آن ،همچون خنجر دو
دمی ملت را از هر س��وی رو گردنش را
می برد.
نظر باینکه بررس��ی مختصر چند اصل
قانون اساسی جمهوری اسالمی را ارائه
دهی��م الزاما به لغت قانون اش��اره می
کنم.
«قانون یعنی ق��راردادی که در پارلمان
کشوری توس��ط اکثر نمایندگان مردم
در ش��رایط آزاد ،بدون اکراه و ش��ک و
ترس بعد از بحث و بررسی به آن ،رای
مواف��ق بدهند .به بیان دیگر هیچ طرح
و برنام��ه ای بدون بررس��ی در پارلمان
کشور و کسب رای اکثریت نمایندگان
مردم قانون نیس��ت .مگر قانون اساسی
جمهوری اسالمی و از این قبیل که در
هیچ مجلسی ،توسط نمایندگان مردم
بررسی و مطرح نشده است».
اکنون چند اصل باصطالح قانون اساسی
جمهوری اس�لامی که حق حاکمیت
ذاتی و مل��ی مردم را نق��ض و ملت را
صغیر و نصب قیم را مقرر داشته است
باتفاق بررسی می کنم:
اص��ل  92باصط�لاح قان��ون اساس��ی
جمهوری اسالمی می گوید:
«به منظور پاس��داری از احکام اس�لام
و قانون اساس��ی! از نظ��ر عدم مغایرت
مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی با
آنها ش��ورائی به نام "شورای نگهبان" با
ترکیب زیر تشکیل میشود:
 -1ش��ش نف��ر از فقهای
عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل
روز (به انتخاب مقام رهبری)
 -2ش��ش نف��ر حقوقدان،
در رشته های مختلف حقوقی ،از میان
حقوق دانان مسلمانی که بوسیله رئیس
قوه قضائیه به مجلس ش��ورای اسالمی
معرفی می ش��وند و بعد با رای مجلس
انتخاب می گردند».
دقت فرمایید در واقع کل اعضاء دوازده
نفری ش��ورای نگهبان ،شش نفر (فقط
آخوند نه متخصص علوم و دانش��مند)
توسط رهبر و ش��ش نفر دیگر آن هم
مس��لمان نه از ادی��ان و باورهای دیگر
توسط رئیس قوه قضائیه که خود باستناد
بند  6ردیف  2اصل  110از طرف رهبر
منصوب شده است انتخاب میشوند .در
واقع دوازده نفر اعضاء شورای نگهبان که
در حکم مجلس س��نا و حساس ترین
وظیف��ه را در جهت تعیین تکلیف کل
امور ملت برعهده دارند عمال به انتخاب
رهبر منصوب میشوند و مردم ایران هیچ
نقشی در انتخاب آنها و سرنوشت خود
ندارند و شاید اصال آنها را نمی شناسند!
 به اصل  93توجه فرمایید:«مجلس شورای اس�لامی بدون وجود

از خودمان...

شورای نگهبان اعتبار قانونی
ندارد»!
یعنی تمام ت�لاش و حضور
نماین��دگان م��ردم ،ب��دون
خواست و اراده یک نفر رهبر
و  12عضو انتصابی رهبر در
حیض
شوراینگهبان،دقیقااز ّ
انتفاع افتاده است و هیچ یک
از مواد مصوبه مجلس قابلیت
اجرائی ندارد!»
 اص��ل  98قانون اساس��یجمهوری اسالمی می گوید:
«تفس��یر قانون اساس��ی به
عهده ش��ورای نگهبان است
که با تصویب سه چهارم آنان
انجام میش��ود»
یعن��ی از 70
میلی��ون مردم
ایران احدی سواد
و شایس��تگی اظهار نظر
و مقابله را نداش��ته راه از
طرف شورای نگهبان و یا
در واقع رهبر بس��ته شده
اس��ت و م��ردم هیچگونه
دخالت و ابراز نظر در سرنوش��ت خود
ندارند و صغیر میباشند و قیم مقرر شده
است.
از هم��ه مهمتر در هی��چ کجای قانون
اساس��ی جمهوری اسالمی گفته نشده
اس��ت که اختی��ارات قانونی ش��ورای
نگهب��ان از طری��ق مجل��س تعیین و
تصویب خواهد شد و یا در هیچ کجای
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی اعالم
نشده است که مجلس شورای اسالمی
میتوان��د از اقدامات و ی��ا عدم تصویب
مصوبات مجلس وسیله شورای نگهبان
به مرجعی شکایت کند .یعنی مجلس با
نمایندگان ملت نه قدرت قانونی دارد و
نه اصال موثر است!
و اکن��ون قبل از بررس��ی اصول و تیتر
جمهوری اس�لامی که نامی اس��ت بی
مس��ما ،معنای جمهوری مرس��وم در
ّ
جهان امروز را بدانم «جمهوری در لغت
به معنی رژیم و یا طرز حکومتی است
که یک نفر از اهالی کشور با رای مخفی
و مس��تقیم مردم و برای مدت معینی
انتخاب میشود ،تا مسئولیت اداره کشور
را براس��اس قوانین و مق��ررات جاری و
تصویب شده از جانب مردم و یا مجلس
ملی آن ملت برعهده بگیرد (این شخص
رئیس جمهور است) و طبیعتا مسئول
هم��ه امور جاری ،هم��ه نهادها و همه
جریانات کشور میباشد».
پس باتفاق به اصل  113قانون اساسی
جمهوری اسالمی را بخوانیم:
«پس از مقام رهب��ری! رئیس جمهور
عالیترین مقام رس��می کش��ور است.
مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست
ق��وه مجری��ه را دارد بجز م��واردی که
مستقیما به رهبری مربوط میشود».
عنای�ت فرمایی�د رئیس جمهور
که در تمام کشورهای جمهوری با رای
مس��تقیم مردم انتخاب میش��ود ناظر
بر همه ارگانهای کش��ور است ولی در
جمهوری اسالمی رئیس جمهور درجه
دوم بوده و زیر نظر یکی از ارگان هایی
ک��ه اعضاء آن د اختیار رهبر هس��تند
تعیین میش��وند و بعد مردم من حیث
تشریفات به او رای می دهند و او ظاهرا
فقط رئیس قوه مجریه است ،یعنی حتی
نه یک نخست وزیر!
جهت آگاهی بیش��تر از مقام ریاس��ت
جمهوری در ای��ران به عناوین وظایف
و اختی��ارات رهب��ر طبق اص��ل 110
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی نگاه
میکنیم:
 -1تعیین سیاست های کلی نظام
جمهوری اسالمی ،پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام
 -2نظارت بر ُحسن اجرای سیاست
کلی نظام
 -3فرمان همه پرسی ،فقط در
اختیار رهبر است
 -4فرماندهی کل نیروهای مسلح
 -5اعالن جنگ و صلح و بسیج
نیروها
 -6نصب و عزل و قبول استعفا
(خیلی مهم است)
الف :فقهای شورای نگهبان
ب :عالیترین مقام قوه قضائیه
ج :رئی��س س��ازمان ص��دا و س��یمای
جمهوری اسالمی
د :رئیس ستاد مشترک
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Samson
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iranian star in
LHJMQ
(Québec junior
)hockey league
Drummondville
# 28
Birth date:
1989-02-03

ق :فرمانده��ان عالی نیروهای نظامی و
انتظامی
 -7حل اختالف و تنظیم قوای سه
گانه(مجریه-مقننه-قضائیه)
 -8امضاء حکم ریاس�ت جمهوری
پس از انتخاب!
 -9ع�زل رئی�س جمه�وری با نظر
گرفتن مصالح کشور!
-10عفووتخفیفمجازاتمحکومین
در حدود موازین اسالمی
دقت فرمایید با توجه به بند  6اصل 110
بجز شورای نگهبان ،که در واقع بازوی
قوی مقام رهبری هستند بقیه مقامات
تعریف شده جزئی از قوای اجرائی کشور
هستند که برحسب وظایف و تکلیف باید
زیر نظر و در اختیار رئیس جمهور باشد
تا بتواند همآهنگ با س��ایر ارگان های
اجرائی کشور بکار بپردازد.
در حالی که مقامی وقتی میداند عزل و
نصب و درجه و موقعیت او در اختیار و
به اراده رهبر است دیگر حاضر نخواهد
بود به س��ایر مراجع اصلی مملکت و از
جمله رئیس جمهور جوابی بدهد.
در تمامی دنیای متمدن قوای سه گانه
هر کشوری زیر نظر رئیس جمهور قرار
دارد که با رای مس��تقیم مردم انتخاب
میشود و مسئولیت اداره کشور برعهده
اش هس��ت اما در جمهوری اس�لامی
خود رئیس جمهور و کل ارگانهای هر
سه قوه زیر نظر شخص رهبر قرار دارند
و مق��ام رهبری در مقابل هیچ مرجعی
و مقامی مسئولیت ندارد و پاسخگوی
مردم نیست!!
همچنین در ردیف  8اصل  110قانون
اساسی جمهوری اسالمی موکدا نوشته
شده اس��ت که حکم رئیس جمهوری
وقت��ی اصالت دارد که به امضاء رهبری
رس��یده باشد ،یعنی اگر رئیس جمهور
امضاء مق��ام رهبری را بدس��ت نیاورد
کل آراء مردم باطل است! و وی رئیس
جمهورنیست!
در ردیف  9همان اصل آمده است رهبر
میتوان��د رئیس جمه��ور را عزل کند و
همه آرای مردم را ب��ه زباله دان بریزد.
مفهوم واقعی اینست که مردم و نماینده
منتخب م��ردم در زمینه امور کش��ور
هیچ حق��ی ندارند و فقط مقام رهبری
و یاران خاصه ایش��ان میتوانند رئیس
جمهور را به سیاستگاه خاصه بکشانند
و زیر شمشیر  2دم نگاه دارند و باز این
رهبر خودساخته است که ناظر بر اجرای
سیاست کلی است نه رئیس جمهور!
اینک با توجه به وضعیت خاص چنین
رئیس جمه��ور بی اختیار ک��ه قانون
اساسی جمهوری اسالمی برای متزلزل
نگاهداشتن فراهم کرده است آیا میتواند
ایران یک کشور جمهوری باشد و رئیس
جمهور مستقال کاری انجام دهد■ ...
--------------------

این هم مدرک افتخار دیگری از نسل آینده ایرانیان

سامسون مهبد،

یکی از درخشنده ترین ستاره های هاکی

Québec junior hockey league

هفته گذشته به همراه تیم "دراموند ویل"؛ جام
طالی کبک را به خود اختصاص داد.
از سامسون بعنوان «باریکن نمونه ماه» در حضور
جمع بزرگی یاد شد.
یادآوردنی است که والدین سامسون در سالیان
گذش�ته با مقاومت و پایداری و آمد و ش�دهای

وقت و بی وقت سامس�ون را حمایت و تشویق
کرده اند.
ش�کی نیست که فرزندان و رتبه موفقیت آنان،
مجموعه ای از فداکاری های والدین است و بدون
آنکه در چنین شرایطی از درجه اعتبار و موفقیت
سامسون بکاهیم ،فرصت را مغتنم می شماریم و
این موفقیت را به سامسون و والدین مفتخرش
آقای علی مهبد و سرکار زهره خامن گرامی

صمیمانه شادباش می گوئیم.
امیدواریم که نس�ل دوم ما بیش از همیش�ه در
جامعه کانادا بدرخش�د و همواره افتخار آفرین
باشد.

رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

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

با کیفیت
ا
س
ت
ث
ن
ا
ئ
ی
و بها
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
خانه ایــــران 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 است که خدمات ارائه
شده متناسب 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 .تلفنEmail: khanehiran@gmail.com )۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

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

 سال  15شماره  25  900اردیبهشت 1388

 6اشتباه
رایج
درباره
آنفلوآنزای
خوكینه

 )1مسلمانها چون گوشت خوك
نمیخورن�د ،آنفلوآنزای خوكی
نمیگیرند؟
 نه ،ربطی ندارد! راه اصلی انتقال اینبیماری ،تنفسی است (نه خوراكی)؛
یعنی میتواند با س��رفه و عطس��ه
منتق��ل ش��ود .این بیم��اری حتی
راحتت��ر از این حرفها هم منتقل
میشود.
كافی است دستمان با چیزی تماس
پیدا كند كه ویروس روی آن نشسته
ت آلودهمان را
باشد .آنوقت اگر دس 
به دهان ،بینی یا چش��ممان بزنیم،
ویروس منتقل میشود.

 )2عالئ�م آنفلوآن�زای خوكی،
وحشتناكاست؟
 اتفاقا عالئمش خفیف است :تب،سردرد ،س��رفه ،گلودرد ،خستگی،
كوفتگی بدن و آبری��زش بینی .اما
ج
طول میكشد و به درمانهای رای 
جواب نمیدهد.
 )3اگر واكس�ن آنفلوآنزا بزنیم،
در مقابل آنفلوآنزای خوكی هم
ایمنمیشویم؟
 اینطور نیست .ویروس آنفلوآنزایخوكی ،ویروس جدیدی اس��ت كه
از تلفیق سه نوع ویروس آنفلوآنزای
انس��انی ،مرغی و خوك��ی به وجود
آمده اس��ت .بنابراین واكس��نهای
مت��داول آنفلوآنزا زورش��ان به این
ویروس نمیرسد .تولید یك واكسن
موثر ب��رای این بیماری نیز طبیعتا
چند ماه طول میكشد.
 )4تا وقتی خطر آلودگی به این
وی�روس وج�ود دارد ،باید دور
تمامی سفرهای خارجی را خط
كشید؟
 البته اگر میخواهید به مكزیك یابقیه كشورهای مبتال بروید ،بهترین
توصیه این است كه نروید! ولی اگر
مجبورید به كش��وری در مجاورت
یكی از این كشورها سفر كنید ،این
دو توصیه را فراموش نكنید:
 )1شستشوی مكرر دستها و
 )2اس�تفاده از ماس�كهای
تنفسی.

___ ___ www.paivand.ca

درامتحانات،
چیبخوریم،

چیخنوریم؟
راهنمای تغذیه
دانشآموزان

بیماریهای پُر سر وصدای قبلی
(ایب�وال و آنفلوآن�زای مرغی و
«سارس») خطرناكتر
است؟
 ن��ه! آنفلوآنزای خوكیآنقدرها مرگبار نیست،
ولی بدیاش این است كه
 -1 باال كشیدن آب نمك از راه
از انسان به انسان سرایت بینی برای حفظ سالمتی مفید است و عالئم
می كند كه «سارس» با آلرژی و حساسیت را ازبین می برد.
همه وحشتی كه ایجاد شستشوی بینی ارزان ترین و ساده ترین روش
كرده ب��ود ،هرگز به آن برای تس��كین و رهایی از آلرژی و حساسیت
نرسید.
فصل��ی ،گرفتگی و احتقان و رهایی از خلط
با این حال« ،س��ارس» می باشد.
در حد فاصل سالهای
 2000ت��ا  2003بیش
 افراد س��یگاری چهار برابر بیش��تر
از  770نفر را كش��ت و از س��ایرین به خاطر عدم احساس آرامش در
بی��ش از  10براب��ر این خواب شبانه شكایت می كنند .این افراد اغلب
تعداد را هم مبتال كرد.
در شب دچار نشانه های ترك اعتیاد می شوند.
آنفلوآن��زای مرغ��ی هم همچنین افراد س��یگاری  1/5برابر بیشتر از
كه البد یادتان هس��ت؛ سایرین در معرض ناشنوایی هستند.
میلیونها مرغ را قربانی
كرد و جان  250انسان
 مصرف میوه ها و سبزیجات تازه به
را در  12كش��ور دنی��ا بدن كمك می كند كه آسپرین بسازد .دریافت
گرفت.
اسید بنزوئیك –ماده طبیعی موجود در میوه ها
و سبزیجات -باعث تولید اسید سالیسیلیك در
 )6خط�ر آنفلوآنزای بدن می شود كه از تركیبات كلیدی آسپرین
خوك�ی از خط�ر یك می باش��د و خاصیت ضد التهابی و تسكینی
آنفلوآنزای س�اده هم دارد.
كمتر است؟
 این هم یعنی افتادن از س��گ ها می توانند سرطان و قند
آن طرف بام!
خون پایین را تشخیص دهند .محققان مركز
میانگین سنی قربانیان تحقیقاتی سان آنسلمو قبال اعالم كرده بودند
آنفلوآن��زای خوك��ی در كه با تعلیم سگ و دادن الگوی تنفسی به او
مكزیك ،بی��ن  25تا  45می توان بیماران مبتال به سرطان سینه وریه
سال است؛ در حالی كه را تشخیص داد .استشمام كتون-ماده ای كه
آنفلوآنزای ساده معموال در نتیجه فرآینده��ای متابولیكی تولید می
كودكان ،س��المندان و ش��ود -موجود در ادرار و نف��س افراد دیابتی
بیمارانیراقربانیمیكند توسط سگ نیز روشی جدید برای تشخیص
كه دارای سیستم ایمنی بیماری آنها می باش��د .همچنین سگ قادر
ضعیف باش��ند .ضمن است با استش��مام رایحه های دیگر  ،گلوكز
این ك��ه ای��ن آنفلوآنزا پایین خون را نیز تشخیص دهد.
جدید است ،هنوز درمان
قطعی و واكسن موثری
 محققان دانشگاه هوستون اعالم
ن��دارد و همهگیریاش كرده اند كه احتمال ابتال به حمالت قلبی سه
در گوش��ه و كنار جهان روز بعد از ابتال به انفوالنزا و یا عفونت دستگاه
رو به افزایش است .پس تنفسی افزایش می یابد .خطر مرگ ناشی از
قطعا خطرناكت��ر از یك حمالت قلبی در زمان شیوع آنفوالنزا و عفونت
آنفلوآنزای ساده است ■.های دستگاه ریوی سه برابر می شود .با توجه
ب��ه این مس��ئله می توان گفت ك��ه دریافت
واكسن سرماخوردگی تا حد قابل توجهی به
پیشگیری از این نوع مرگ كمك می كند.

> خواندنی:

 )5آنفلوآن�زای خوك�ی از

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

20 PAYVAND: Vol. 15  No.900  Mai 15, 2009

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

چای و قهوه؛ كاهش متركز
یک متخصص تغذیه با انتقاد از باور
غلط افراد در استفاده از چای و قهوه
برای بیدار ماندن در هنگام امتحانات
می گوید:
«مواد كافئین دار مانند قهوه و چای
و حت��ی برخی كاكائوه��ا در كوتاه
مدت سبب بیداری و تمركز حواس
میش��وند ،اما خ��واص آن در مدت
چند دقیقه برعكس ش��ده و باعث
برهم خوردن تمركز و حتی كاهش
یادگیری و در نتیجه افزایش استرس
و اضطراب در فرد میشود».

آبمیوه صنعتی؛ استرس

«آبمیوههایصنعتیونوشیدنیهای
شیرین به این دلیل كه انرژی زیادی
را یك ج��ا تخلی��ه و آزاد میكنند،
استرسزاهستند».

آب و لبنیات؛
تسكینبخش

مصرف آب و لبنیات تسكین بخش
هس��تند و میتوانن��د در كاه��ش
اس��ترس دانش آموزان موثر باشند.
افراد بهتر اس��ت در موقع امتحان و
استرس ،از غذاهای سبك و غذاهایی
كه انرژیشان به مرور آزاد میشود،
استفاده كنند .غالت و موادی حاوی
كربوهیدراتهای پیچیده كه بیشتر
در نان سنگك و بربری یافت میشود
و مقدار فیبر آنها باالس��ت ،س��بب

خواب
كافی راهی
برای الغر
شدن

الغر ماندن ش��ما ممكن اس��ت تا
حدی به خواب شبانه شما بستگی
داشته باشد.
چطور ممكن اس��ت وزنت��ان را به
وسیله خوابیدن كم كنید؟
تحقیقات نش��ان می دهند كه بین
خواب مناسب شبانه و تناسب اندام
شما ارتباطی وجود دارد.
مطالع��ه ای كه روی بیش��تر از 68
هزار زن انجام شد ،نشان داد آنهایی
كه  7س��اعت در ش��ب خوابیدهاند،
نسبت به زنانی كه  5ساعت یا كمتر
خوابیدهاند ،وزنشان  2/5كیلوگرم
كمتر است.
مطالعات نش��ان دادهاند كه بستن
چش��مها ،بدن را تحریك میكند تا
هورمون س��یری به نام "لپتین" را
بیش��تر از هورمون گرسنگی به نام
"گرلین" تولید كند.

كاه��ش اس��ترس در افراد
میشود.

صبحان ه را حذف
نكنید

فصل

امتحانات

نزدیک
است

این متخصص تغذیه با تاكید
بر مصرف تم��ام وعدههای
غذایی به وی��ژه صبحانه در
ای��ام امتحان��ات اضافه كرد:
«در ایام امتحان��ات نباید وعدههای
غذای��ی را حذف ك��رد ،به خصوص
صبحانه كه در كنترل استرس نقشی
اساس��ی دارد ،زیرا در هنگام صبح،
میزان ترشح كورتیزول به بیشترین
حد خود می رسد و صبحانه سبب
كنترل استرس میشود».

چرب و شور ممنوع!

او در ادامه توصیه كرد دانشآموزان
از خوردن غذاهای چرب و ش��ور در
این ایام خودداری كنند ،زیرا غذاهای
چرب و ش��ور دیرتر هضم میشوند
و در ش��رایط اس��ترسزا مانند ایام
امتحانات ،با ایجاد اختالل در كاركرد
دستگاه گوارش سبب مسمومیت و
حالت تهوع در فرد میشود.
وی همچنی��ن با انتق��اد از گرایش
دانشآم��وزان و دانش��جویان در
فص��ل امتحانات به فس��تفودها و
غذاهای آماده كه استرسزا هستند،
گف��ت« :والدین باید س��عی كنند
س��اندویچهای خانگی و سالم را به
هم��راه آبمیوهه��ای طبیعی برای

دان��ش آم��وزان تهی��ه
كنند».

گردو ،پسته و
فندق

این متخص��ص تغذیه
مغزه��ای گیاه��ی ی��ا
آجی��ل را منابع خوبی
برای دریاف��ت انرژی و
كاهش استرس عنوان كرد و گفت:
«مغزهای گیاهی منابع خوبی از فیبر
و اسیدهای چرب ضروری ،از جمله
ام��گا  6و  3و بس��یاری امالح دیگر
هستند و چربی آنها بیضرر محسوب
میش��ود و حتی در صورت مصرف
معقول (یك ُمشت در روز) ،باعث از
بین رفتن و كاهش چربیهای مضر
بدن نیز میشوند».
او با اش��اره به دانش آموزانی كه در
ایام امتحانات پُرخ��وری می كنند
و اش��تهایی مضاعف پیدا میكنند،
گفت:
«استرس بحثی روحی و روانی است
كه افراد در قبال آن دو نوع واكنش
تهاجمی یا افسردگی نشان میدهند
و در حالت تهاجمی افراد برای آرام
كردن خود ،به كارهای زیادی از جمله
خوردن زیاد غذا روی میآورند .این
افراد به علت فرار از استرس ،شروع
به پُرخوری و بدخوری میكنند كه
این خود س��بب تش��دید و افزایش
اس��ترس در فرد شده و حتی وی را
در معرض چاق��ی و اضافه وزن قرار
میدهد».

به

عالوه خواب مناس��ب كمك میكند
تا اضطراب و افس��ردگی كم ش��ود.
اضطراب و افسردگی دو عاملی برای
پُرخوریهای هیجانی هس��تند ،و
خ��واب كافی گاهی میتواند این دو
عامل را كنترل كند.
حتی استراحت كافی میتواند روی
اخالق و قضاوت فرد موثر باشد.
اینكه فقط به رختخواب بروید (یعنی
نخوابید و در رختخواب بیدار بمانید)،
با اینكه واقعا قصد خوابیدن داشته
باشید  ،با هم فرق می كنند.
هزار و یك بهانه برای بیدار ماندن در
رختخواب وج��ود دارد ،مانند اینكه
من تا مطالعه نكنم ،خوابم نمیبرد.
نكات زی�ر را رعایت كنید تا به
شما كمك كند زودتر بخوابید:
 به جای اینكه منتظر شوید
تا چراغ ها خاموش ش��وند و سپس
بخوابید ،زمان بندی كنید و حداقل

هفت��های یك بار زودتر به رختخواب
بروید.
 با دوش گرفتن به خودتان
آرامش دهید تا خواب آرامی داشته
باشید.
 45 دقیق��ه قبل از خواب
یك غذای سبك كه بیش��تر از 200
كالری نداشته باشد ،میل كنید .این
غذا میتواند قبل از خواب ،س��طح
س��روتونین خون را باال ببرد و كمك
كند تا خواب راحتی داش��ته باشید
(سروتونین یك ناقل عصبی است كه
باعث ایجاد آرامش می شود).
این غذای س��بك می تواند ش��امل
یك قطعه نان سنگك یا بربری با یك
قاشق سوپخوری عسل ،یا یك لیوان
س��وپجو با یك چهارم لیوان سیب
خرد شده باشد.
با رعایت موارد باال ،می توانید انتظار
یك خواب شیرین را داشته باشید.

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

)Tel.: (514
996-2725

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

«اوتیت» میانی (چرک
ک��ردن گ��وش میانی)
بکند.
(کبک)

چهموقعبهپزشک

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.
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اس��ت بن��ام  Proteine Fel-d1که
توسط پوست تهیه می شود .همین
در آب دهان ،ادرار و اشک گربه دیده
می ش��ود .چون حی��وان برای تمیز
کردن خودش را می لیسد در نتیجه
در پشم او نیز این پروتئین دیده می
ش��ود که بتدریج هر جا که حیوان
برود مقداری از آن ریخته می شود.
باید توجه داشت که گربه نر به علت
داش��تن هورمون های مردانه آلرژن
بیشتری تولید می کنند.

>> نکته ها:
فریدون مودت

چندی پیش که مشغول مطالعه
نش��ریه محترم بازار بودم به سه
عنوان ب��ه ترتیب زی��ر برخورد
نمودم .الزم دیدم توضیحاتی به
اختصار به استحضار نویسندگان و
خوانندگان محترم برسانم.

مراجعهکنیم:
 وقت��ی که عوارض
اگر عکس العمل بر بیماری مقاوم است و مزاحم زندگی
اثر آلرژی باشد خود عادی می شود.
را بصورت زیر نمایان  وقت��ی که ع��وارض بیماری با
داروهای بدون نس��خه معالجه نمی
می سازد:
شود.
آلرژی به گلوتن
 وقتی که عوارض��ی ثانوی این
Gluten
 اگزما
داروها قابل تحمل نیست.
گلوتن پروتئینی است که در بعضی
 زخم های
سریال ها مانند انواع گندم و جو وجود
چرکی روی پوست
دارد .پ��س در نتیجه در نان ،خمیر
 تورم (خیز)
چشم درمان:
پیتزا و همین طور در س��س س��ویا
در لبها ،پلک
و س��رکه ،ماست ،سوپ ها ،غذاهای
و گلو
 بهترین درمان:
 خارش پوستی پیشگیری است باید کمتر در مقابل آماده برای مصرف و کنسروها وجود
آل��رژن ها قرار گرفت چ��ون امکان دارد.
یا در دهان و گلو
 اشکال در بلع از بین ب��ردن آنها بطور کامل وجود ذرت معموال مشکلی ایجاد نمی کند
و برنج خیلی به ندرت ممکن است
ندارد .مانند گرده گیاهان.
 استفراغ،
تولید ناراحتی کند به همین جهت
دردهای شکمی،
برای بیماران مبتال ب��ه Coeliaque
اسهال
داروها:
داروهای مختلفی وجود دارد بعضی تجویز می شود.
بررس�ی چن�د ها بصورت قرص و کپسول یا قطره و بیماری بیشتر ارثی است ولی عوامل
آل�رژی ک�ه زیاد پمپ های مخصوص بینی که بدون دیگری نیز دخالت می کنند مانند
دی�ده می ش�ود نس��خه تهیه می شود .پزشک شما مصرف سیگار و سیستم هورمون ها،
می تواند داروهای دیگری تجویز کند زایمان ،بیمار ممکن اس��ت سال ها
بطور خالصه:
نسبت به چیزی حساسیت نداشته
مانند:
باشد ولی یک دفعه آلرژی با شدت
 -1زکام بر اثر
 آنتی هیس�تامین ه�ا که از خودش را نشان بدهد (مثال مصرف
آلرژی
تولید هیستامین که تولید عوارض صابون یا پودر رختشوئی).
با آثاری مانند عطسه آل��رژی را می کن��د جلوگیری می بیماربایددسترسیبه Epipenداشته
های پیاپی ،آبریزش نماید )claritin, Allegra, Zyrtec( .و در صورت لزوم از آن استفاده کرده
و بالفاصل��ه به بیمارس��تان مراجعه
و خارش بین��ی ،آبریزش و تحریک
کند %75 .کسانی که یک بار شوک
چش��م ها که به آن زکام فصلی هم  داروها:
داروهای بازکننده بینی که معموال با آنافیالکتیک داش��ته اند می توانند
گفته می شود.
این س��مپتوم ها بر اثر حساس��یت آنتی هیستامین ها مصرف می شوند دوباره داشته باشند.
سیس��تم دفاعی بدن در مقابل یک و بصورت قرص یا شربت (Sudafed,
عامل خارجی است که به آن آلرژی  )Actifedو پم��پ های مخصوص درمان:
می گویند .این نوع زکام معموال در بینی ()Neo-synephrine
بین  5سالگی تا  20سالگی دیده می
هیچ درمانی امروزه وجود ندارد.
ش��ود و معموال  25درصد جوانها به  کورتیکو استروئیدهای بینی ولی بیمار می تواند به زندگی عادی با
آن مبتال می ش��وند که بین  10تا داروه��ای آنتی انفالماتوار هس��تند سالمتی ادامه بدهد ،در صورتی که از
 18درصد آنها در آمریکای ش��مالی ک��ه باعث قط��ع عک��س العمل در رژیم بدون گلوتن استفاده کند.
زندگی می کنند .این نوع زکام به دو مقابل الرژن می ش��وندFlonase,( .
صورت دیده می شود:
)Nasacort, Nasonex
عالئم آلرژی:
(گرده
ها
پولن
 زکام فصلی که بر اثرعالمت بخصوصی وجود ندارد.
های گیاهان) دیده می شود.
 آنت�ی دگرانوالن ه�ا ،مانند بعضی بیماران هی��چ گونه عالئمی
 زکام مق��اوم که بر اثر وجود الرژن  Cromolynو  Opticromبص��ورت ندارن��د در صورتی که عده ای دیگرهای دائمی در محیط زیست شخص قطره برای چشم یا پمپ برای بینی از وجود گاز ،تورم ش��کم ،اسهال و از
مبتال وجود دارد.
مخصوصا برای کودکان بکار می رود .دست دادن وزن به علت عدم جذب
مواد غذایی شکایت می کنند.
 درمان بی اثر کردن الرژن ها .سمپتوم های زیر ممکن است دیده
علل:
وقتی که علت الرژی بخوبی مشخص شوند:
علت واقعی آن هنوز مشخص نیست شد و داروها هم بی اثر شدند می توان اسهال ،یبوس��ت ،دردهای شکمی،
ولی عامل ارثی رل مهمی را بازی می از ایمونوتراپی  Iminunotherapieکه تم��ام عالئ��م کمب��ود ویتامین ها،
کند و شخصی که ژن ارثی دارد برای تزری��ق آلرژن به مدت  3تا  5س��ال کمبود آهن ،خستگی دائمی ،درد در
یک الرژن ساده می تواند عکس العمل طول می کش��د اس��تفاده کرد که استخوان ها ،استخوان های شکننده،
شدید بصورت زکام ،آسم ،اگزما ،زخم بیشتر روی آلرژی با پولن و آکارین احساس های غیرطبیعی در پوست
(مثل سوزش و قلقلک) ،تورم اعضاء.
های چرکی ش��ونده ،آلرژی به مواد موثر است.
همیشه خوش و شاد باشید.
غذائی و غیره نشان بدهد.
پولن ها همانطور که گفته شد عامل  جراحی:
زکام فصلی هستند و در کانادا  Herbاگر مش��کل بیمار بر اثر پولیپ های
 a Pouxباعث این بیماری می شود .بینی و یا ناهنجاری آناتومیک باشد
در کبک ای��ن گیاه ماه اوت گل می جراحی برای تخلیه س��ینوس های
دهد و باید قبل از گل دادن آن را از چرکی بهتری��ن درمان اس��ت زیرا
بین برد .البته نباید فراموش کرد از داروها جواب نمی دهند.
نیمه م��ارس تا آخر ژوئن درختان و
درمان بیماری ها با
درختچه ها از اواخر ماه می تا نیمه
 آلرژی به گربه
هیپنوتیـزم
اکتبر چمن ها ،علف ها ،گندم و جو آبری��زش از چش��م ،عطس��ه های
و ذرت و  Herb a Pouxاز نیمه ژوئیه متوال��ی ،آبریزش از بینی که ممکن
علی سلیمی
تا اکتبر تولید آلرژی می کنند.
اس��ت با خیز بینی همراه باشد این
این نوع زکام در نزد افراد حس��اس عالئم اذیت کننده و گاهی می تواند
514-979-2120
تولید س��ینوزیت و در بچه ها تولید خطرناک باش��د .علت آن پروتئینی

 اول:

بازهم نوروز در هیلتون
تحت عنوان یادداش��ت هائی از
خس��رو وزیری .اینجانب جناب
وزیری را از نزدیک نمی شناسم،
ولی هرازگاهی از خواندن نوشته
هایش��ان مس��تفیض میشوم و
اعتقاد دارم که آقای وزیری فردی
ب��ا احس��اس ،ایران دوس��ت و با
مایه می باش��ند .در شماره 224
اردیبهشت و خرداد نشریه محترم
ب��ازار حاکی از ش��عارهای وطن
خواهی و هموطن دوستی آقای
وزیری است که آن ها را نیز قبول
دارم .و اما قسمتی از نوشته های
ایشان باین شرح می فرمایند:
«پن��دار م��ن این اس��ت که چه
ایرادی دارد بروید ببینید مخالفین
ش��ما چه می گویند .با آن ها به
گفت و گو نشستن و بحث کردن
نه تنها عیب نیست که ُحسن هم
به حساب می آید .بگذارید دیگران
هم حرفشان را بزنند .گوش شنوا
و صبر سیاس��ی داش��ته باشید،
مبارزه پارلمانی کنید ،احساس را
با قضاوت قاطی نکنید».
جن��اب وزی��ری ممکن اس��ت
بفرمایند کدام گروه سیاسی بوده
اس��ت که در آن بحث و مناظره
کرده اند و عده ای آن را اشتباها
بجای جشن نوروز هتل هیلتون
گرفته اند؟!
قس��متی از نوشته های شما مرا
بیاد رندی های حافظ بزرگ می
اندازد .این ش��اعر نامی ایران در
عصر خ��ودش بارها در محیطی
ه��ر از ُرعب و ترس و دیکتاتوری
زندگی می کرده اس��ت .بنابراین
نمی توانسته به راحتی نظریات
خود را بیان کند ،لذا با نگاش��تن
جمالتی خوش آیند برای حاکم
وق��ت ،بطور مالی��م چند جمله
نظریات اصلی خ��ود را هم بیان
می کرده است.
بهرحال بنده در این مورد گفتنی
زی��اد دارم و مایل��م همانطور که
مرقوم فرموده اید شانس��ی باشد
ک��ه از نزدیک روبرو با هم تعادل
نظرنمائیم.

آلرژی

 آل��رژی ی��ک عکس العمل
بدن در مقابل عواملی است که همه
مردم را دچ��ار نمی کند .حدود 20
درصد مردم از آلرژی رنج می برند که
بصورت های مختلف خود را نش��ان
می دهند و به  3صورت دچار آلرژی
می شویم :پوستی ،تنفسی ،گوارشی
یعنی عامل تولید کنن��ده آلرژی از
طریق تماس با پوست ،یا تنفس و یا
خوردن وارد بدن می شوند.
 -1از راه پوست

تم��اس با گل ه��ا و گیاهان ،لباس،
پارچ��ه ه��ای مختلف ،رن��گ های
مصرف ش��ده برای پارچ��ه لباس،
صابون ها ،لوسیون ها ،عطرها ،مواد
شیمیائی ،فلزات ،داروهای (مالیدنی،
خوردنی ،تزریقی) ،آب دهان سگ و
گربه و غیره
 -2از راه تنفس

گ��رده گیاه��ان (پول��ن) ،کپک ها
(پوس��یدگی ها) ،هوای آل��وده ،دود
س��یگار ،بعضی مواد شیمیائی که با
تنفس وارد ریه شده ،پشم حیوانات،
پ��ر پرندگان ،گرد و خ��اک منزل و
آکارین ها
 -3از طریق گوارش

مواد غذائی ،موادی که به غذاها اضافه
می ش��ود (برای محافظت و یا طعم
و بوی غ��ذا) ،رنگ هائی که به مواد
غذائی اضافه می شود ،داروها.
عکس العم��ل ب��دن در مقابل این
عوامل همیش��ه آلرژی نیست بلکه
می تواند یک عکس العمل طبیعی
باشد مانند :خارش در تماس با فیبر
شیشه ،سوزش معده پس از مصرف
آسپیرین یا آبریزش و قرمزی چشم
و سرفه بر اثر دود سیگار

>> حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش
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Tax Solutions
___________
Income Tax Service

_______________
تنظیم اظهارنامه مالیاتی در خدمت
هموطنان و دانشجویان در مرکز
شهر
Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379

 دوم:

فـ َر َوهر...
َ

نوشته جناب آرین ،تحت عنوان
«فروهری که ما به گردن آویزان
می کنیم یعنی چه؟»
این نوشته فوق العاده زیبا ،روان
و آموزن��ده بود ،برای این مخلص
که تا ان��دازه ای ب��ا تاریخ کهن
وطن عزیزمان آشنائی دارم حدود
ش��صت الی هفتاد درصد مفید
واقع شد ،که به نوبه خود از جناب
آرین سپاسگزار و ممنون هستم

ARIANA
MOVING
آریانا مووینگ برای

اسباب کشی

و هرگونه محل ونقل بار
با نازلرتین قیمت

درخدمت مشا (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

و امیدوارم ایشان و سایر کسانی
که در مورد تاریخ کهن ایران عزیز
ما اطالعاتی دارند آن را به آگاهی
مردم برسانند.

 سوم:

چرا خاقانی؟!

نوشتهجناب
دکت��ر کاوه
س��عید ی ،
تحت عنوان
«نگاهی به
خاقان��ی و
اشعار او»
آق��ای دکتر
سعیدی را بعنوان پزشک و یک
فرد عالقمند به ادبیات فارس��ی
می شناسم و تعجب می کنم ،که
چرا ایش��ان بین آن همه شعرای
نامدار با شعرهای آزادی خواهانه و
فریادهای استقالل طلبی خاقانی
را انتخاب کرده اند .شکی نیست
که خاقانی از نظر هنر شعر گفتن
اگر ب��ی نظیر نباش��د کم نظیر
است.
ایشان به وزن و قافیه و بطور کلی
ش��عرهای عروضی تسلط کامل
داش��ته اند ،اما از نظر شخصیتی
به خص��وص در مقاب��ل بزرگان
بسیار ضعیف و متملق بوده است.
هرگز فریادی بر علیه ظلم و ستم
حکام وقت برنیاورده ،فقط برای
مدیحه سرائی و تملق و چاپلوسی
و گرفتن صله هنر شعری خود را
بکار گرفته است .آثار ایشان طبق
اظهار خودتان آقای دکتر (به غیر
از اشکال در فهم ،اشعار او ،قصاید
طوالنی او نیز بیش��تر در مدح و
یا در مرثیه س��روده شده اند و تا
اندازه ای هم خسته کننده است).
ایش��ان همیش��ه خود را از سایر
شعرا برتر و باالتر می دانسته که
این خود صفت بسیار ناپسندی
است.
به نظر مخلص احترام به بزرگان
علم و ادب گذشته و حال بر همه
ما واجب اس��ت ولی ،باید در نظر
داش��ته باشیم که در قرن بیست
و یکم همه افراد بشر با پیشرفت
تکنولوژی جدید به آس��انی می
توانند به خیلی از علوم گذش��ته
و حال دسترس��ی داشته باشند،
بنابر این تس��لط خاقانی به وزن
و قافیه ،یا به علت مش��کل بودن
اش��عار ایش��ان ،چند بار از طرف
اشخاص مختلف آثارش تعبیر و
تفسیر شده مورد عالقه توده های
مردم به خص��وص جوانان نمی
باش��د ،در صورتی که گفته های
ملی میهن��ی و فریادهای آزادی
خواهی و استقالل طلبی و وطن
خواهی ش��عرائی چون فردوسی،
ناصر خسرو ،ملک الشعرای بهار-
میرزاده عشقی نظامی گنجوی،
س��عدی ،حافظ و ...و ...هنوز هم
می توانند شور و حرکتی در همه
طبق��ات به وج��ود بیاورند برای
درهم کوبیدن محیط استبداد و
خفقان موثر باشند■ .
با احترام به همه نویسندگان و
خادمین ایران عزیز
فریدون مودت
(مونتریال)

شیمــا

خانم خدمتکار مجرب،
آماده پذیرایی از مهمانان
شما >> در منزل شما
 همچنین :آماده ارائه
خدمات آشپزی
(514) 658-2997
mai-15-09
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زنان...
منیکزنچپدستهستم!
برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

نمی دهد حتی اگر راست
آیدا احدیانی
دستهای نازنین از آن
استفاده هم نکنند.
من چپ دستم .همیشه بوده
برای همین یک چپ دست
ام .مادرزاد.چپ پا هم هستم.
خونسردهستم.
بچه که بودم همه می گفتند :
می توانید از اطرافیان
"حتمن باهوشی .داوینچی هم
راست دستم بپرسید من
چپ دست بوده" همه اصرار
هیچ وقت با راست دستها
داشتند که بگویند داوینچی و
دعوا نمی کنم .نمی گویم
مادام کوری چپ دست بوده اند.
شما راست دست هستید
دیر هم سکته می کنی .خیلی
و من چپ دست هستم.
زود به این موضوع فکر کردم خوب
حتی با اینکه در بازکن به نفع آنها طراحی
باقی دانشمندان و تاریخ آفرینان راست
دست بوده اند  .پس چرا ما چپ دستها با شده است .با خودم می گویم همه حقوق
انسانی ما برابر است بگذار در قوطی به
هوشیم .آنها که بیشتر از ما هستند؟
نفع آنها باز شود .من هیچ وقت از دست
راست دست ها گریه نکرده ام.
بعدها فهمیدم در ذهن خیلی از بزرگان
هیچ راست دستی برایم اینجا نظر نگذاشته
فامیل چپ دست بودن نوعی معلولیت
است" :که بکنمت آیدای چپ دست"
است .می خواستند من و خانواده ام را
دوست داری دست راست من را لیس
تسلی بدهند .که خوب اگر چپ دست
بزنی؟ دوست داری دست راست مرا تا ته
شده ناراحت نباش شاید ریشی بهم زد و
بکنی تو حلقت" هیچ وقت از دست راست
داوینچی شد.
دستها سرم را زیر مالفه پنهان نکرده ام و
نگریسته ام.
من داوینچی نشدم .دست بر قضا هیچ
دیروز به دعوت مجله شهروند شهر تورنتو
چیز دهن پرکنی هم نشدم .ولی قرار
در جلسه ای بودم که با تاخیر ( مانند
نبود چیزی هم بشوم .امروز پا به پای
همین نوشته من) برای هشت مارس
راست دستها کارمندی می کنم .قبض
تلفن می دهم .رانندگی می کنم .مهندس برگزار شده بود.
دور میزی بزرگ همه زنانی بودیم که
هستم .می رقصم .عاشق می شوم .گاهی
معرفی هر کداممان پنج دقیقه طول
هم با دست چپ لبی تر می کنم .تنها
کشید.
دستاوردم هم این است که می توانم با
همه وکیل و هنرمند و روزنامه نگار .یک
دربازکن راست دست ها قوطی لوبیا باز
میز لئوناردو داوینچی در دنیای راست
کنم.
دستها .جمع شده بودیم که روز هشت
مارس را به هم تبریک بگوییم .نه اینکه
سوال مهم :
عیدی باشد .اتفاق هنوز نیافتده است .ولی
می دانید چرا من چپ دست مانند یک
به عبارتی دیگر جمع شده بودیم هشت
راست دست به دستآوردهای باال رسیدم؟
مارس را به هم یاد آوری کنیم.
احساسات خانمی باال گرفت
چون هیچ قانونی بر علیه چپ دستان
نبود .هیچ راست دستی در خیابان دستش و گفت :
"ما زنها خیلی مهربانتریم".
را در خشتک من نکرد که بگوید :
زن جوانی که دوست من هم
"بخورمت چپولی ! "
است ناراحت شد و گفت " :
هیچ راست دستی مرا کتک نزد .ممنوع
با این فمینیست مشکل دارم
الخروج نکرد .حق کار و تحصیل چپ
چون می خواهد بگوید ما
دست ها دست راست دستها نبود.
بهتریم .چون این همه مشکل
هیچوقت مدیر عامل راست دستی در
در مملکت هست اینها سنگ
شرکت به من نگفت " :همه جات سفید
خودشان را به سینه می زنند.
است؟ چپ جون"
که من از حس عدم امنیت فردایش استعفا مشکالت دانشجویان برای
مردان و زنان برابر است"
بدهم .هیچ جای دنیا چپ دستی برای
راست دستها بردگی نمی کند .هیچ قانونی من و چند نفر دیگر گفتیم نه اینطور
نیست.آن خانم از بیان آن جمله منظوری
راست دستها را بر چپ دستها ارجحیت
نداشته است و صرفن
احساساتی شده همانطور که
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
عموی من چون من چپ
دست را معلول می دید می
گفت:
زمان :یکشنبه  7جون
"اشکال ندارد در عوض
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----سکته نمی کنی!"
به همه شما خوشامد میگوییم.
آن خانم هم با خودش فکر
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
کرده است "خوب درست

است که خیلی در
ما گذاشته اند ولی
در عوض ما مهربانتر
هستیم"
خیلی از ما ،از
"فمینیست"خطاب
شدن می ترسیم.
می ترسیم این
برچسب به ما (اگر
ما
زن هستیم) بچسبد و
دیگر نتوانیم شوهر کنیم .یا شوهرمان
از ما بترسد .مردها در مهمانی با ما چون
خشن هستیم حرف نزنند .مردم ما را مثل
تروریست نگاه کنند و بگویند:
"آیدا فمینیست شده .طفلک خانواده اش.
آنقدر پدر خوبی داشت".
اگر مرد هستیم می ترسیم که فمینیست
باشیم .می ترسیم "زن-ذلیل" خطاب
شویم.
می ترسیم از بر هم خوردن نظام خانواده
مان.
از ضعف هایمان .از ازدست دادن قدرتی که
بی هیچ دلیلی در دست ماست .استفاده
هم اگر نکنیم آنجا هست تا روزی اگر
خواستیم حال کسی را خوب بگیرم با یک
تمبر هزار ریالی فعالش کنیم.
من از فمینیست بودن نمی ترسم.
من چیز دیگری نمی توانم باشم .فمینست
بودن من اولین چیزی بوده که دکتر وقتی
مرا بدنیا آورده به جهان ابالغ کرده است.
حتی قبل از آنکه ایرانی باشم یا آیدا باشم.
دکتر گفته است " :دختر است" .نگفته
است" :دختر است .اشکال ندارد .خدا
صبرتان بدهد .داوینچی هم اولش دختر
بود ".برای دکتر من صرفن یک نوزاد سالم
سرخ بوده ام که واژن داشته ام.

من از
فمینیست
بودن
منی
ترسم.

اگر قرار است از حقوق
دانشجویان سندیکای شرکت
واحد "آذری ها" ،اقلیتهای
مذهبی و ...دفاع کنم ،اول باید
بعنوان یک انسان تعریف شوم.
این الزمه حضور برابر است.
من از حقوق همه آنها دفاع می
کنم ولی از انسان بودن خودم هم
دفاع می کنم .خودم در اولویت
است .من هنوز نیستم .می دانم
تا سالها هم نخواهم بود .شاید
قبل از آنکه باشم بمیرم .کسی را کتک
نمی خواهم بزنم .نمی خواهم حق طالق
را از مردها بگیرم بدهم به زنها .می خواهم
به هیچکس ندهم .می خواهم مرز بین
من و مردها بشود ،مرز بین من و راست
دستها .هیچ .کمرنگ .بی حصار .بی جبر.
بی اعمال زور .و شاید صرفن محدود به در
قوطی باز کن  .می خواهم همانقدر یادم
بیاید که "زن" هستم که یادم می آید که
چپ دست هستم .صرفن همین■ .
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پایاندادنبهانتخاب
میان«بد»و«بدتر»
مدرسهفمینیستی:

اسفندماه سال گذشته ،طیف های متنوع
فکری و گروه های فعال مطالبه محور در
جنبش زنان با پشت سر گذاردن جلسات
متعدد بحث و تبادل نظر ،س��رانجام به
توافق رس��یدند که با استفاده از فضای
انتخاباتی ،بار دیگر ـ این بار در س��طح
سیاس��ی و انتخاباتی ـ مطالبات خود را
در قالب دو خواسته ی مبنایی و روشن،
صورتبندی و اعالم نمایند.
توافق گروه های مختلف فکری در ائتالفی
جنین گس��ترده ،البته که با دش��واری
به دس��ت آمد ،در نتیجه ،اعالم عمومی
آن دو خواس��ته ی کلیدی در منظومه
مطالبات زنان ،تا اواخر فروردین امسال به
طول انجامید ،که سرانجام بیانیه ائتالف
موس��وم به «همگرایی جنبش زنان
برای طرح مطالب�ات در انتخابات»
منتشر شد .مدرسه فمینیستی به عنوان
یکی از گ��روه های ش��رکت کننده در
ائتالف همگرایی ،در کنار دیگر فعالیت
های عملی و روزمره ،از جمله وظایف و
تعهدات خود را انتش��ار نظرات موافق و
مخال��ف در مورد این ائتالف و مطالبات
مطرح ش��ده در آن ،می داند و امکانات
محدود رس��انه ای خود را به تمامی ،در
اختیار صاحبان قلم و اندیشه می گذارد.
در همی��ن زمینه ،مطلب کوتاه ولی
قابل تأمل آقای «مهدی الماسیان» ،که
در عین حال پاس��خی غیرمستقیم به
مقاله ی پیشتر منتش��ر شده ی خانم
س��میه پورقاسمی در س��ایت مدرسه،
است ،در زیر می خوانید:
>>>>>>>
مقاله «مطالبات زنان و دست های بسته
رییس جمهور» نوشته سمیه پورقاسمی،
نگاه انتق��ادی یکی از فع��االن جنبش
دانشجویی به نحوه تصمیم گیری و اعالم
موضع جنبش زنان در فضای انتخاباتی
دوره دهم ریاست جمهوری بود.
این چند سطر برای پاسخگویی نیست
بلکه تنها برای بیان عقیده ام از دیدگاهی
دیگ��ر در مورد «همگرایی جنبش زنان
برای ط��رح مطالب��ات در انتخابات» و

اش��اره بر نکاتی در رابطه با این ائتالف
می باشد.

ابتدا باید در نظر داشت که جنبش زنان
همواره به دور از ادعاهای روشنفکری و
آرمانی ،بازتاب دهنده دردها و مشکالت
نیمی از جامعه بوده که به صرف داشتن
هویت زنانه ،از دس��ت یافتن به حقوق
کامل خود بازمانده اند ،این امر به یقین
موج��ب فراگی��ر ب��ودن و راهیابی این
جنبش به الیه های مختلف جامعه شده
است .همین و بس!
قضیه بس��یار س��اده مطرح می شود و
بسیار س��اده درک می شود .وقتی این
جنبش از خواس��ته های زن رنجدیده و
زحمت کش شالیکار و یا زن سرپرست
خانواده سخن می گوید که ایفاگر نقش
مردانه اس��ت اما با حقوق زنانه  ،وقتی از
زن خش��ونت دیده همین جامعه حرف
می زند که خواهان تک بودن در زندگی
زنانه اش است  ،وقتی از چیزی می گوید
که حتی ما مردها هم مادران و خواهران
و یا حتی زنان ناآشناهای هموطن مان را
درگیر این ظلم ها می بینیم  ،مگر می
شود که درک نکنیم؟!
اینجاس��ت که بای��د پذیرف��ت که این
«رسانه ها» نبودند که آن را به خانه های
ما آوردند بلکه همین سادگی و روشنی
خواس��ته های این جنبش بود که آن را
روان و عمیق ب��ه درون جامعه هدایت
کرد؟!
و اما ائتالف جنبش زنان برای طرح
خواسته های شان در انتخابات
همان گونه که اعالم ش��ده این ائتالف
هرگز قصد تشویق به شرکت در انتخابات
و یا حتی جلب نظر عمومی به س��وی
کاندی��دای خاصی را ندارد و متاس��فانه
گاهی پیش��داوری هاست که حکم می
کند و نظر می دهد.
روزی که ش��یرین عبادی اعالم کرد که
شخصا قصد شرکت در انتخابات را ندارد
چون آن را انتخاب��ات آزادی تلقی نمی
کن��د ،باز همین پیش��داوریها نتیجه بر
{>> ادامه در صفحه}23 :
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مدیریت مالی...
طبقه
متوسط
در آستانه
نابودی
حسین انصاری

بیچاره طبقه متوسط!

طبقه متوسط کیست؟
در اقتصاد مدرن ،طبق�ات متفاوت اجتماعی
را تنها با می�زان درآمد نمیتوان متمایز کرد.
میراث فرهنگی ،میزان تحصیل ،مقدار ذخیره،
میراث مالی از خانواده و چند عامل دیگر ،افراد
اجتماع را از هم جدا میکند.
عوامل دیگر به کنار (که بحث در آن مثنوی هفتاد
َمن است) اما از لحاظ مالی ،در تمامی آمریکا و اروپا،
چنانچه خانوادهای درآمدش از  2برابر سطح فقر (33
هزار دالر درآمد خالص سالیانه برای یک خانواده 4
نفری!) باشد ،طبقه متوسط محسوب میشود.
محک دیگر شناس��ائی طبقه متوسط این است که
میزان ذخائر مالی او ،یک بازنشستگی  20ساله را در
همان سطح متوسط  20سال قبل از بازنشستگی،
تضمینکند.
در فرهنگ ما کلمه فقیر ،به نوعی تعریف میشود
که از حقیقت دور است و در اصل ما کسی را فقیر
محسوب میکنیم که بیخانمان ( )Homelessباشد،
اما در فرهنگ کاپیتالیستی چنین نیست.
در کانادا لقب «بی خانمان» به خانواده های (4نفره)
اطالق می ش��ود که درآمدش��ان زیر 11هزار دالر
باشد.
طبقه فقیر در این فرهنگ از یک بافت شناخته شده
مالی و نظم نسبی و البته از امنیت مالی و اجتماعی
خاصی برخوردار است که بحث آن موضوع این مقاله
نیست.
در کان��ادا ،درآمدی بین  12هزار تا  32هزار دالر در
س��ال برای یک خانواده  4نفری زیر خط فقر است.
در آمریکا به علت کمبود امنیتهای پایه اجتماعی از
قبیل بهداشت مجانی و سیستم مددکاری اجتماعی،
و بازنشستگی پایه تضمین شده ،خط فقر حتی از
 32هزار دالر در سال نیز فراتر است.
بنابراین طبقه متوسط چنانچه تمام عوامل فرهنگی
و اجتماعی و میراثی دیگر را در برداش��ته باشد ،از
درآمدی ثابت ( 65هزار دالر به باال) و شغلی تضمین
ش��ده (که س��الیانه  2درصد بیش��تر از تورم رشد
کند) و ذخیرهای مس��اوی با  3سال درآمد سالیانه،
و بازنشستگی توام با درآمدی مساوی با  75درصد
درآمد س��الیانه قبل از بازنشس��تگی برای  20سال
تعریف میش��ود .بین  32تا  65هزار
سال محدوده خنثی است که باال
و پائین و تلفاتهای زیاد در آن
دیده میشود.
بسیار خوب.
ح��ال

که اکثر ما مهاجرین هنوز مجبوریم برای رس��یدن
به طبقه متوسط تالش کنیم ،چند نکته را در مورد
طبقه متوسط توضیح میدهم.
البت��ه تظاهر به تعلق به طبقه ثروتمند ،با درآمدی
کمتر از سطح فقر ،یکی از همان موارد فرهنگی است
که طبقات اجتماعی را متمای��ز میکند .محدوده
خطرناک مالی از زمانی شروع میشود که درآمد از
سطح فقر باالتر میرود اما فرهنگ فقر ،این درآمد را
مانند کرهای که روی آهن داغ باشد ،نابود میکند.
بارها و بارها دیدهام که درآمد افرادی به س��رعت از
سطح فقر باالتر میرود ولی با همان سرعت دوباره
به زیر سطح فقر میرسد.
معموالً برای ایجاد درآمد باالتر از س�طح فقر
میتوان چ�ارهای اندیش�ید ،اما فرهنگ فقر
هیوالیی اس�ت که مبارزه با او کار هر کس�ی
نیست و نیاز به یک انقالب نو دارد .یک انقالب
فردی که ش�اید بتوان تاثیر آن را س�الها بعد
دراجتماع دید!
آقا جان زندگی یک روز است!
بیخیال باش!
هرآنکه دندان دهد ،نان دهد!
ما بیمه حضرت ابوالفضل) هستیم!
ما آبرو داریم و نمیتوانیم از این س�طح پائین
تر زندگی کنیم! (از کی آبرو با میزان ولخرجی
تامینمیشود؟)...
و دیگر عقایدی ش��بیه اینها ،از عوامل فرهنگ فقر
هستند که از بهبود شرایط فردی و اجتماعی طبقه
فقیر جلوگیری میکنند .تظاهر ،دروغ ،حس��ادت،
تهمت ،بداندیش��ی ،س��تیزهجویی ...نی��ز از جمله
ارزشهای اجتماعی فقر هستند!
بسیار خوب .حاال که هزار دشمن جدید برای خود
ساختم و لعنت و اعتراض جناب سردبیر و اصحاب
جناب س��ردبیر را برای خود خریدم ،به ادامه بحث
میپردازم.
اص� ً
لا قصد نداش��تم وارد این محدوده ش��وم ولی
م��ن درد دارم و درد دیگ��ران را هم دیدهام و گاهی
بیاختیار قلمم به بیراهه کشیده میشود.
پوزش میخواهم .به اصل مطلب بر میگردم.
گفتم که از س��ال  2009دنیا عوض شد و ِسیری را
پیش گرفت که بیش از پنجاه سال است که کسی
در آن ِسیر قدم نزده است.
طبقه متوسط بار  2طبقه فقیر و طبقه ثروتمند را
به دوش میکشد .تقریباً تمام پیشبینیها ،راهحلها،
محرکهای اقتصادی ،نوس��انات بهره و غیره به این
دلیل است که طبق متوس��ط ،با عطشی که برای
ورود به طبقه ثروتمند دارد ،وارد عمل شود و چرخ
اقتصاد را به حرکت درآورد.
بهتر بگویم ،آنان که هنوز به طبقه متوسط نرسیدهاند
و در مح��دوده بین  32هزار و  65هزار دالر زندگی
میکنند ،عطش��ی بیشتر برای رس��یدن به طبقه
متوسط دارند و تحریکات اقتصادی ،تعداد بیشتری
از این طبقه را قربانی میکند و دوباره آنان را به طبقه
فقیربازمیگرداند.
س��الهای  1985و  2000یکی از شکوفاترین دوران
اقتص��ادی در آمریکا و کان��ادا و اروپا بود .در همین
دوران ،طبقه متوس��ط و قبل از متوس��ط ،بیشتر و
بیشتر ناپدید شدند .درصد بزرگی از طبقه متوسط
به فقر کشیده شد و تعداد کمی به طبقه ثروتمند
صعود کردند.
در  40س��ال گذشته ،رشد درآمد متوسط مردم در
آمریکا -کانادا و اروپا فقط  10درصد بوده است (با در
نظر گرفتن تورم).
اقتصادی
فاصل��ه بی��ن طبق��ات
همچنان
جامعه

وسیعترمیشود.
در ظاهر درآمد طبقه متوسط بسیار بیشتر از والدین
او در س��الهای  1970به نظر میرسد اما وقتی که
تورم را در نظر بگیریم ،در اصل درآمد یک فرد 50
س��اله امروز ،ماهیانه  800دالر کمتراز والدین او در
دهه  70اس��ت .در همین حال ب��اری را که حمل
میکند 800 ،برابر بزرگتر است!
یکی از دالیل اصلی رشد درآمد خانوادههای امروز،
ورود خانمها به صحنه کار اس��ت اما ساعات کاری
خانوادههای امروز  60درصد بیش��تر از دهه هفتاد
است.
شاید بپرسید ،این دهه درآمد اضافی ،و ساعات کاری
زیاد ،چگونه طبقه متوسط ( 65هزار به باال) و طبقه
قبل از متوس��ط ( 32تا  65هزار) را به سوی طبقه
فقیر (کمتر از  32هزار دالر) سوق میدهد؟
ق��رض بیحس��اب و کت��اب ،تظاه��ر ب��ه تجمل
غیرض��روری ،قربانی تحریکات اقتص��ادی دولتی،
زیادهروی در قرض و بیاهمیتی ذخیره ،زندگی برای
امروز و فراموشی آینده ،دوری از حقایق و بیعالقگی
به تحصیل و آگاهی ،حرکت به دنبال قافله بیمقصد
و غیره .در کانادا طبقه متوسط شرایط بهتری دارد و
مانند آمریکا رو به نابودی نیست .علتش هم همان
بهداش��ت رایگان و مقدار امنی��ت ناچیز اجتماعی
(قبل یا بعد از بازنشس��تگی) و مزایای دولت فدرال
( )G.I.Sکه همان Guaranteed Income Security
میباشد.
اما در کانادا نیز طبقه متوسط همان مسیری را پیش
گرفته که  10سال پیش در آمریکا شروع شد.
این خبر خوبی نیست.
اینکه کانادائیان برای ادامه زندگی خود وابس��تگی
شدیدی به دولت دارند ،از بیامنیتی خبر میدهد نه
امنیت اجتماعی! شاید از لحاظ سیاسی نوعی امنیت
باشد اما از لحاظ مالی ،نمیتوان آن را امنیت فردی
نامید.
دولت چاقوی عمیق خود و دستهای چسبناکش را
به جیب مردم فرو کرده اس��ت و کافی است که یا
چاقو را بچرخاند یا دستهایش را عمیق تر فرو کند.
خبر بدتر اینکه نوک این چاقو بیشتر و بیشتر طبقه
متوسط را هدف گرفته است.
در کانادا طبقه فقیر ،ش�رایط فکری و روحی
بسیار مناسبتر و جنگ اعصابی بسیار کمتر از
طبقه متوسط دارد.
نه نگران نرخ بهره است و نه نرخ تورم ،نه تحریکات
اقتصادی و نه گسترش اعتبار و نه رکود بازار سهام
و غیره.
برای طبقه ثروتمند نیز چند درصد بیشتر یا کمتر،
یک مستخدم بیشتر یا کمتر ،و  4اتومبیل به جای
 5اتومبیل ،آنچنان تفاوتی ایجاد نمیکند که نگران
باشد!
این طبقه متوسط اس��ت که با هر موج کوچک یا
ب��زرگ تحت تاثیر ق��رار میگی��رد .وکیل مجانی،
دندانپزش��ک مجانی ،داروی مجانی ،معافیت های
کامل مالیاتی ،درآمد تضمین شده و وفق داده شده
با تورم ،گماش��تگان دولتی برای جنگ با کارفرما،
اتحادیههای کارگری ،سیستم ایجاد شغلهای پایه...
همه و همه در خدمت طبقه فقیر هستند اما طبقه
متوس��ط هیچ بهرهمندی از این همه سرویسهای
رای��گان ندارد .این هیچ! خبر بدتر اینکه ،این طبقه
متوس��ط است که مخارج این همه دست و دلبازی
دولتی را با  50درصد مالیات خود میپردازد.
طبقه ثروتمند مانند طبقه فقیر ،از یک سیس��تم
معافیت مالیاتی برخوردار است که هرگز به میزان
طبقه متوسط مالیات نمیپردازد و اگر هم بپردازد
آنها را به س��وی خود باز خواهد گرداند .بطور مثال
یک مستخدم اضافی استخدام میکند و تمام مخارج
او را از درآمد خود کسر میکند و مالیات خود را به
خدمت خود میگیرد! طبقه فقیر وکیل
مجانی میگیرد تا کارفرمای طبقه
متوسط را تحت
تعقیب قانونی
ق��رار دهد و
ب��ه ریش او
بخندد.
بیچاره

طبقه متوسط!
بیدلیل نیست که نسل طبقه متوسط رو به نابودی
است.
عمر هر دولت کانادا  8سال است و متاسفانه دولت،
نماین��ده  15تا  20درصد مردم اس��ت ک��ه او را به
قدرت رساندهاند.
هی��چ برنامه طوالن��ی مدت برای بهب��ودی طبقه
متوسط از حد شعار فراتر نمیرود .تمام برنامهریزی
ما بر این اصل است که فقیر ،فقیر بماند و ثروتمند،
ثروتمندتر شود و طبقه متوسط بیچاره همچنان به
بیگاری با اعمال ش��اقه و یدک کشیدن یوغ طبقه
فقیر و ثروتمند ،در زندانی بنام «گزارش اعتباری»
( )Credit Reportمحبوس بماند.
طبقه فقی��ر به گزارش اعتباری اهمیت نمیدهد و
طبقه ثروتمند نیز نیازی به آن ندارد اما طبقه متوسط
چنانچه خدای ناکرده به ویروس خوکی مبتال شود
و یک روز پرداخت وامش به تاخیر بیفتد 5 ،امتیاز
از دست میدهد و  18درصد جریمه میشود! و یک
سال به س��یاه چال بانکی محکوم میشود! بیچاره
طبقهمتوسط!
که بین خود و همس��رش هفتهای  100ساعت کار
طاقتفرسا میکند و محکوم است که  50ساعت آن
را تقدیم طبقه فقیر و ثروتمند کند.
ما نیز میرویم تا مانند جهان س��وم که فقط طبقه
فقیر (خیلی فقیر) و طبقه ثروتمند (خیلی ثروتمند)
را در سیستم اجتماعی خود تقویت میکند به همان
جا بازگردیم که  30س��ال پیش به امید بهروزی و
ش��ادکامی ش��اخههایمان را جدا کردی��م و به این
مملکت آوردیم ...بازگردیم و با دولت همزبان شویم
که :مرگ بر طبقه متوسط!
مطمئناً بس��یاری از شما نیز در این فصل مالیات و
برداشت محصول دولتی با من همزبان هستید.
چه باید کرد؟
طبقه متوس��ط ،تنها از طریق استفاده از بازار آزاد و
اقتصاد آزاد ،یوغ اقتصادی فقیر و ثروتمند را از گردن
خود باز خواهد کرد.
جهانی شدن اقتصاد ،رقابتهای شدیدتر ایجاد کرده
است که برای مقابله با آن نیاز به تحصیل و آگاهی
داری��م .باید فرزندان خود را ب��رای تحصیل و ادامه
تحصیل تشویق کنیم و در این سیر خود سرمشقی
موفق برای آنان باشیم.
تجمالت عمر یک شبه دارند و ضرر چند ساله
بازگشت به سوی خط فقر!
بایستی سیستم ( )20-30-50برنامهریزی مالی
را به زندگی خود بازگردانیم و تعارف به کنار ،هنوز
مهاجر ایرانی را ندیدهام که این سیستم را رعایت
کند.

 50درص��د مخارج اجب��اری 30 ،درصد تفریحی و
غیر اجباری 20 ،درصد ذخیره! و اگر الزم باشد این
فرمول را به ( )30-30-40تغییر دهیم.
لذتهای فوری را به تعویق بیاندازیم و تعریف جدیدی
از لذت (مانند لذت ذخیره ،لذت امنیت مالی ،لذت
مدیریت مالی) برای خود داشته باشیم.
با جهانی شدن اقتصاد ،موقعیتهای زیادی در دست
است .بایستی برای بهرهبرداری از آن رو به تحصیل
و آگاهی بیاوریم.
یادآنروزهابخیرکهطبقهمتوسطجایگاهامنی
در جامعه داشت .شغلی تضمین شده ،سقفی
باالی س�ر ،آخر هفته با خانواده ،پانسیونهای
بازنشستگی خصوصی دست و دلباز و تضمین
شده  ...که همه و همه این روزها تبدیل به رویا
ش�ده و با وسیع شدن طبقه فقیر و ثروتمند،
طبقه متوسط آنچنان در منگنه قرار گرفته که
بهتر است الکها را آویزان کند و به طبقه فقیر
بپیوندد.
نابودی طبقه متوس��ط از  10س��ال پیش ش��روع
ش��ده و تا  10سال دیگر پروسه دردناک خود را به
پایان خواهد رس��اند .وقتی دولتها در یک سیستم
کاپیتالیستی مجبور به تحت کنترل گرفتن بانکها
و موسس��ات خصوصی میشوند ،اقتصاد آزاد و بازار
آزاد ،کارآیی خود را از دس��ت میدهد و اقتصاد به
خوبی و آزادی دولت خواه��د بود! اوباما به کنار ،او
شاید  8سال میهمان جهان باشد ...نگاهی به آقای
هارپر و جانشین های احتمالی و اصحاب او بیاندازیم
و قدری فکر کنیم.
با این همه وابستگی که به دولت و سران دولت پیدا
کردهایم ،آینده ما تحت کنترل چه افرادی درآمده
است؟
چارهای نیست .باید کنترل را به دست خود بگیریم
و مقصد آینده را خود تامین کنیم و هیچ راهحلی
جز تحصی��ل و آگاهی و البته کلم��ه جادویی
«قناعت» به نظرم نمیرسد.
در پای��ان ...آماده و آگاه و قان��ع باش تا کامروا
باشی.
خوش قول و خوش حساب باشید
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این س�تون به هیچ وجه توصیه
خری�د ی�ا ف�روش ای�ن وج�وه
(س�بد س�هام) نمیباشد خرید
س�بد س�هام همراه با ریس�ک
اس�ت و توصیه خرید برای یک
ف�رد لزوم ًا در م�ورد همه صادق
نیست .قبل از خرید سبد سهام،
بایس�تی مخارج ،ریسک مدت
س�رمایهگذاری و قدرت تحمل
ریسک توسط مشاور بررسی و به
اطالع خریدار برسد .رشد سابق،
تضمین رشد آینده نیست.
ش��اید هنوز گوش س��رمایهگذاران
در این بخش (س��بد س��هام) از آن
همه تبلیغات و س��ر و صدا و قول و
قرارهایی ک��ه در فوریه  2009بلند
بود ،زنگ بزند.
و ش��اید هم هنوز هیجان نوسانات و
نگران��ی رکود اقتصادی از بین نرفته
باش��د .بنابراین این روزها کس��ی به
شنیدن کلمه  RSPو یا سبد سهام
مشتاقنیست.
در ه��ر ص��ورت با ریس��ک رنجش
خوانندگان این ستون مطالب مهمی
را یادآور میشوم که از لحاظ زمانی
بسیار حساس می باشد.
اگ��ر قصد خرید مق��دار مجاز RSP
برای س��ال  2009را دارید که البته
تا پای��ان فوریه  2010فرصت خرید
خواهید داش��ت ،اما توصیه میکنم
که اگر امکان خرید آن را دارید بهتر
است هر چه زودتر دست بکار شوید.
این عمل از  3جهت مفید است.
 -1چنانچه  10سالی
به بازنشستگی مانده باشد ،الزم است
که هر چه زودتر مقدار مجاز را واریز
کنیم تا زمان بیش��تری برای رش��د
معاف از مالیات بدست آید .گاه یک
س��ال بهره مرکب اضافی ،رشد یک
سبد را به مقدار قابل توجهی افزایش
میدهد.
 -2در ح��ال حاض��ر
بازار سهام بسیار ارزان است و احتمال
م��یرود که همین س��بد ت��ا فوریه
 ،2010ت��ا حدود  8درصد گرانتر به
فروش برس��د ،هر چند که در چند
هفته گذش��ته رش��د قابل توجهی
داشته است.
البته احتماالًدر فوریه 2009تا آخرین
لحظه صب��ر کردید زی��را موجودی
نقدی در دس��ت نبود و اکنون راجع
به همه چیز آمادگی ش��نیدن دارید
جزخرید زودرس !RSP
اما بیاد داشته باشید که وامهای بسیار
ارزان در دس��ت است که بهرهای در
حدود  2درصد در بر دارند و اگر بازار
به عمق خود رسیده باشد ،حتی با در
نظر گرفتن به��ره وام ،هنوز از لحاظ
برنامهری��زی موقعیت خوبی اس��ت
(سرمایهگذاری با اس��تفاده از وام از
ریسک باالتری برخوردار است)
حتما اگر از وام اجتناب کنید ،روش

سونی
برای اولین
بار پس از
 14سال زیان
داد

بسیار مقبول همیشگی همان شروع
خرید  RSPبرای س��ال آینده بطور
مستمر یا ماهیانه اس��ت .این روش
 Dollar Cost Averageن��ام دارد
ک��ه روش��ی قدیمی و اثبات ش��ده
اس��ت و میانگین ارزش سبد سهام
که رفته رفته خریده شده ،خریدار را
از نزولهای ناگهانی بازار مبری نگه
میدارد.
 -3چنانچ��ه بط��ور
مثال مق��دار  300دالر در ماه RSP
خرید کنی��د ،میتوانی��د از کارفرما
بخواهید تا مالیاتی را که از هر چک
حقوقی کم میکند ،بعد از کسر 300
دالر از حقوق شما محاسبه کند که
حدوداً بی��ن  100ت��ا  130دالر به
هر چک حقوق ش��ما اضافه خواهد
ش��د .از این طری��ق از مزایای خرید
 RSPبطور ماهیانه (بجای سالیانه)
برخوردار خواهید ش��دnot BAD( .
)for planning early

این روزها چگونه در
سبد سهام سرمایه
گذاری کنیم؟

در حال حاضر بیش از  2000س��بد
متفاوت در دسترس است .هر سبد
مدی��ری دارد و ه��دف خاص��ی را
دنبال میکند که س��رمایهگذاران با
توجه به اشتهای ریسک خود در آن
سرمایهگذاری میکنند .آنچه را که
ما در این س��تون توصیه میکنیم،
سبدهایی است که هم مدیر سبد و
هم موسسه مربوطه ،و هم دیسیپلین
مدیر ،کارنامه درخش��انی دارد .چند
سبد را توصیه می کنم.
1- CI Canadian investment fund

مدیریت سبد سهام
Equity

ای��ن س��بد که توس��ط موسس��ه
 DESJARDINSمدیریت میشود،
مخلوطی از  2سبد قبلی است و در 5
سال گذشته برای خود و نام و شهرت
خوبی کسب کرده است .هم اکنون از
لحاظ مدیریت و رشد سرمایه در رده
اول ،در کنار  2سبد فوق قرار گرفته
است.
4- Phillips, Hager North
Dividend Income

این س��بد تمرکزش به ایجاد درآمد
است .سهامهای موجود در این سبد
متعلق به شرکتهایی است که ماهیانه
یا س��الیانه ،مقداری از س��ود خود را
( )Dividendبا س��هامداران شریک
میشود .این سبد سابقه طوالنی دارد
و هم اکنون به علت رکود بازار سهام
در رده پنج��م قرار گرفته ولی ارزش
این س��بد به مقدار قابل مالحظهای
نزول ک��رده که به قیم��ت ارزان در
اختیار عموم قرار گرفته است.

چگونه از بازار به نفع
خود استفاده کنیم؟

اینسبدسابقهایبسیارمحافظهکارانه
دارد .سهامهای موجود در آن متعلق
به شرکتهای باسابقه و پایدار میباشد.
بخشهای س��رمایه گذاری این سبد
متعل��ق به بخ��ش مال��ی (بانکها و
شرکتهای بیمه) .بخش معادن (نفت
و استخراج و حفاری) و بخش تولید
فرآوردههای مورد نی��از روزانه مردم
میباشد.
در  10س��ال گذشته ،بطور متوسط
سالیانه نزدیک  7درصد رشد داشته
ک��ه در ش��رایط ام��روزی کارنام��ه
درخشانی است .فراموش نفرمائید که
این رش��د بعد از رکود بازار اخیر به
ثبت رسیده است.

داشتم بافت تش��کیالتی سبدی را
که توصی��ه ک��ردم (CI Canadian
 )Investment fundمطالعه میکردم.
دریافتم که بیدلیل نیست که مدیر
این س��بد یکی از موفقترین مدیران
خرید سهام است .سهامهایی که در
چند ماه پیش به این س��بد افزوده
ش��ده ،تمامی متعلق به شرکتهایی
اس��ت که به علت رکود اقتصادی به
ارزش کم و ارزان خریداری ش��ده و
همه آنها پروژهای را برای  5سال آینده
ارائه دادهاند که با استفاده از بهره نازل
روز ،و پشتیبانیهای دولتی ،و جدید
کردن سیس��تم تکنولوژی از آینده
درخشانی برخوردار خواهند بود.
یادمان باش��د که بازار سهام ریسک
دارد و هر فرد (سرمایهگذار) اشتهای
محدودی ب��رای ریس��ک دارد (که
میبایستی با مشاور باتجربه در میان
گذاشته شود) و اصل همیشگی بازار
سهام :سرمایهگذاری برای بلند مدت
است ( 5تا  10سال).
هرچند قصد توصیه مستقیم خرید
س��بد س��هام را ندارم اما این س��بد
چه برای سرمایهگذار محافظهکار و

گزارش س��االنه شرکت سونی نشان
می دهد که این شرکت برای اولین
بار طی  ۱۴س��ال گذشته زیان داده
اس��ت .این ض��رر مالی بی س��ابقه،
معادل ح��دود  ۹۹میلیارد ین ژاپن
(یک میلیارد و  ۴۰میلیون دالر) در
پی افت شدید فروش محصوالت این
شرکت ثبت شده است.
این در حالی است که شرکت سونی
در سال گذشته مالی ،سودی معادل
 ۳۷۰میلیارد ین ( سه میلیارد و ۹۰۰
میلیارد دالر) ثبت کرده بود.
بحران مالی جهانی و افزایش ارزش

ی��ن ،واحد پول ژاپن ،از دالیل اصلی
زیان س��االنه شرکت س��ونی عنوان
شده است.
افزایش ارزش ین باعث شده است که
سود حاصل از فروش خارجی کاهش
پیدا کند .بنابر آخرین گزارش ساالنه
س��ونی ،فروش جهانی این ش��رکت
حدود  ۱۳درصد کاهش یافته است.
پیش از این اعالم شده بود که سونی
 ۸هزار نفر از  ۱۸۵هزار کارمند خود
را اخراج و  ۱۰درصد از کارخانه های
خود را تعطیل می کند.
زیان ساالنه س��ونی با وجود این که

2- HARBOUR fund

این سبد بیش از  10سال عمر دارد و
در  10سال گذشته مدیر این سبد3 ،
بار بعنوان بهترین مدیر سال شناخته
شده اس��ت ( )Gerald Colemanو
البته این مدیر حدود  40سال در این
زمینه تجربه دارد.
3- Northwest Canadian

چه سرمایهگذار مهاجم  -2ایجاد شغل

مناسب اس��ت .آنچه که
باید محاس��به شود این
اس��ت که چند درصد از
کل س��رمایه و یا ذخائر
بازنشستگی را بایستی به
اینسبدسوقدادکهالبته
رابطه مستقیم با اشتهای
ریسک س��رمایهگذار و
اهداف س��رمایهگذاری
(بازنشس��تگی؟ -رشد؟-
اخ��ذ درآم��د؟ -حفظ و
مراقبت سرمایه؟ و غیره)
او دارد.

MUTUAL FUNDS… CORNER

Cell.: 514-804-5756

دیدگاه امروز
ما از آینده
بازار

به احتمال زیاد (بس��یار
زیاد) ،بازار س��هام سال
 2009را در وضعی��ت
بهتری از ش��روع س��ال
به اتمام خواهد رس��اند.
این پیشبینی با در نظر
گرفتن این اصل اس��ت
که در  8هفته گذش��ته
بازار س��هام رشد خوبی داشته است
(حدود  20درصد از شروع ماه مارس
تاکنون)اما همانطورکهچند ماهپیش
توضیح دادیم (اول فوریه این رشد را
پیشبینی کردیم) ،این عکسالعملی
به محبوبیت آق��ای اوباما و تصویب
محرکهای اقتصادی (ضمانتهای
دولتی به موسس��ات مالی) ،و نزول
نرخ بهرههاس��ت .آنچه مسلم است
تمام این اصول در بازس��ازی اقتصاد
موثر هستند اما عامل اصلی  3نکته
متفاوت دیگر اس��ت که رابطهای با
محرکها ندارد:

 -1دسترسی به اعتبار
که هنوز ش��روع نش��ده و بانکها به
زحمت زیاد اعتبار را در اختیار عموم
قرار میدهند .بانکها بایستی از قدرت
بازپرداخت وام مطمئن باشند تا اعتبار
را در اختی��ار عموم ق��رار دهند که
همانطور که میدانید چنین اطمینان
خاطری در دست نیست.

در  ۱۴سال گذشته بی سابقه بوده،
اما از پیش بینی قبلی این ش��رکت
امیدوارکننده تر بود .سونی تخمین
زده بود که زیان س��االنه آن به ۱۵۰
میلیارد ین ( یک میلیارد و پانصد و
هفتاد میلیون دالر) برسد.
هم زمان با انتش��ار گزارش س��االنه
شرکت سونی ،سهام این شرکت در
پایان روز  12می  ۸/۶ ،درصد کاهش
یافت.
افزای��ش ارزش ی��ن ،کاب��وس
صادرکنن��دگان ژاپنیتاکن��ون چند
شرکت ژاپنی اعالم کرده اند به دلیل

فقط از ژانوی��ه  2008تاکنون بیش
از هف��ت میلیون ش��غل در آمریکا
و ی��ک میلیون ش��غل در کان��ادا از
دست رفته اس��ت .این خود یکی از
دالیل خشکی بانکهاس��ت .بدون
تضمین شغلی ،تضمین بازپرداخت
وجود ندارد .هم اکنون با مش��کالت
صنعت اتوموبیلسازی و ورشکستگی
کرایس��لر ،دهها هزار شغل دیگر در
خطر است .این شغلها فقط مربوط
به ماشین سازی نیست بلکه شغلهای
مربوط به آنها نیز از دست خواهد رفت
(فروش و تعمیر و تولید لوازم یدکی،
تعمیرگاههای جزء ،نمایندگیهای
اتوموبیل و غیره)
نتیجتاً دیدگاه ما این اس��ت که بازار
دوباره یک رکود موقت خواهد داشت
اما ب��ا جایگزین��ی برنامههای ایجاد
ش��غل و فشارهای دولتی به بانکها و
نازل نگاه داش��تن بهرهها ،دیر یا زود
اعتبار و انبساط اعتبار به حال عادی
بازخواهد گش��ت و بازار احساساتی
سهام نیز عکس العمل مثبت نشان
خواهد داد.

 -3بازار امالک

حدود  80درصد س��رمایه بانکها در
امالک سرمایهگذاری شده است .در
 8ماه گذش��ته ،در حدود  50درصد
این سرمایه یا به علت رکود اقتصادی
و ی��ا به علت قص��ور در پرداخت وام
مسکن ،و یا به علت ورشکستگیهای
بیش از حد نرمال محو ش��ده است.
بیدلیل نیس��ت ک��ه بانکها جرئت
تمدید و یا عمومیت دادن به اعتبار
را ندارند.
بازار امالک چه جهتی را پیش گرفته
و در چند سال آینده چه دیدگاهی از
امالک (مسکونی ،تفریحی ،تجاری)
انتظ��ار م��یرود؟ در ش��ماره آینده
بازدی��دی عمیقتر از ام�لاک را ارائه
خواه��م داد که از حوصله این مقاله
خارج اس��ت .آنچه مسلم است بازار
فعلی امالک ،بازار خریدار است اما کو
خریداری که به میزان کافی امنیت
مالی بلندمدت داشته باشد؟ مسلماً
تعدادشان کم اس��ت که خود بخود
تاثی��ر منفی در ارزش ام�لاک و در
تصویر بزرگتر ،در اقتصادی عمومی
مملکت خواهد داشت .ممکن است
افزایش ارزش ین و در پی آن کاهش
س��ود صادرات ،متحم��ل زیان های
سنگین شده اند.
روز  11می ،هیتاچی زیان ساالنه این
ش��رکت را  ۷۸۷میلیارد ین (هشت
میلیارد و هش��تصد میلی��ون دالر)
اعالم کرد .ثبت چنین زیانی از سوی
یک تولید کننده ژاپنی در تاریخ این
کشور بی سابقه بوده است.
در می��ان محص��والت س��ونی ،این
ش��رکت به طور مشخص به کاهش
فروش بازی کامپیوتری پلی استیشن
 ۲اش��اره کرده اس��ت .این ش��رکت

بعضی مناط��ق از لحاظ ارزش��ی و
تعداد خرید و فروش بهتر باشند اما
تصویر کلی بازار است که یا اقتصاد را
بس��ط می دهد و یا آن را به انقباض
میکشاند.
خبر خوب اینکه این روزها اخبار بد
بازار امالک ،با چند چاشنی شیرینی
و اخبار مثبت پراکنده همراه است.

به کدام بخش
اقتصادی توجه داشته
باشیم؟

بطور کلی بخش ان��رژی ،چه انرژی
نفتی ،چ��ه خورش��یدی ،چه تهیه
سوخت متفاوت و غیره ،هم در سال
 2009و هم تا  2س��ال آینده رشد
خوبی خواهد داشت.
همچنی��ن کمپانیه��ای کوچکتر
تولیدی و س��رویس دهنده ،نیز در
مس��یر بازس��ازی اقتصادی از رشد
خوبی برخوردار خواهند بود.
در خ��ارج از کان��ادا ،کش��ورهای در
حال رشد (برزیل ،اسپانیا ،بنگالدش،
نیوزیلند ،هند) نیز پس از آنکه اقتصاد
جهانی مس��یر رک��ود را طی کند و
بسوی س��ازندگی جهت عوض کند
(پایان  ،)2009از رش��د چشمگیری
برخوردار خواهند بود.
در س��طح جهانی 2 ،س��بد دیگر را
معرف��ی میکنم که توجه س��رمایه
گذاران مهاجم که تحمل ریس��ک
باالت��ری دارن��د و مح��دوده زمانی
باالتری برای سرمایه گذاری در نظر
دارند را به آن جلب میکنم.
1- AGF Emerging Market
2- Dynamic Far East
Value Fund

از مش��اور خود در مورد این سبدها
توضیحبخواهید.
در پای��ان ،چنانچه تا پای��ان 2009
و اوای��ل  ،2010وقای��ع غیرمنتظره
جهانی مانند جنگ و یا اپیدمی و یا
وقایع طبیعی (زلزله ،سونامی و غیره)
پیش نیاید اقتصاد جهانی و بازار سهام
و ایجاد شغل بطور کلی رو به ترمیم و
بهبودی خواهد بود.
تا شماره آینده که بررسی جامعی از
بازار امالک را ارائه خواهم داد.
آماده و آگاه باشید
ع�لاوه بر ب��ازی ه��ای کامپیوتری،
از تولیدکنندگان ب��زرگ تلویزیون،
پخش کننده های دیجیتال و همین
طور دوربین های دیجیتال است.
کاهشقدرتخریدمصرفکنندگان،
مانند آن چه سال گذشته در آمریکا
و دیگر کش��ورهای توسعه یافته رخ
داد ،به س��رعت بر ب��ازار محصوالت
الکترونیک تاثیر می گذارد■ .
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فریاد و
پچپچه...

کافه دلتنگی...
مورخه  5آوریل
در صفحه  28ش��ماره  896نشریه پیوند ّ
 2009مطلبی درج ش��ده بود تحت عنوان «سیزده بدر و
رقص عربی» به قلم شخصی بنام اردوان بیداربخت که پس از
مبالغی تعارفات و تبلیغات درباره فوائد پاسداشت یادگار های
زیبای نیاکان پاک ایران زمین و س��پاس فراوان از زحمات
مس��ئوالن برگزاری آن مراس��م یعنی انجمن دوستداران
زردشت و بعد هم طرح این مطلب که چرا رقص های زیبای
ایرانی در این گونه مراسم نباشد؟ که رقص عربی آن هم از
آن نوع اش!؟ و اینکه مگر عرب ها در جشن هایشان از رقص
وضعیت این کار
ایرانی استفاده می کنند که ما هم در هر ّ
را می کنیم؟و با این کار هر بیننده و رهگذری تلّقی منفی
نس��بت به ما ایرانیان و جشن هایمان پیدا می کند! و سر
انجام هم کار مجری آن رقص را«کافه ای!» نامیده بود!
من از این آقای محترم سوال می کنم که
اوالً آیا ایشان اصوالً رقص را حال از هر نوع اش چه عربی و
چه عجمی و یا نوع غربی اش به عنوان هنر می شناسند؟ یا
خیر و اگر جواب مثبت است چه فرقی است بین انواع آن؟
و ثانیاً می دانند که دختری که این رقص زیبا را اجرا کرد
کیست؟ و چه کاره است؟
و ثالثاً آنچه ایشان یادگارهای زیبای نیاکان پاک ایران زمین
می نامند کدام مقوالت هستند؟ و مگر نه این که آنچه ما
ملّت به قول ایش��ان در طول  1400س��ال از دست اعراب
توسط بعضی از بهترین فرزندان میهن ما
کشیده ایم همواره ّ
با رقص و موسیقی و مقوالتی از این دست به مبارزه طلبیده
نشده است؟
جن��اب اردوان خان بیدار بخت آن دختر خانم و بچه هائی
همانند او از بد حادثه و پس از آنچه در بهمن  57بر میهن
ما رفت به اتفاق پدر و مادر و سایر عزیزانشان ناچار به ترک
کش��ور و سکونت و زندگی در جای جای این دنیای بزرگ
شده اند و علیرغم همه مشکالت با محیط جدید خو گرفتند
هم درس خواندند و هم با کوله باری از خاطراتی که از میهن
فعالیت های اجتماعی مشغول
داش��ته و دارند به نوعی از ّ
ش��دند و اکثرا در همه این رشته ها موفق هم بوده اند! که
همین خانم دکتر جوان یکی از بهترین نمونه هاست.
به جای تش��ویق این گونه فرزندان پ��ر تالش میهن مان
روا نیس��ت که با چنان جمالتی این نازنین��ان را بیازاریم،
دلسردش��ان کنیم و از شرکت در اجتماعات مان بیزارشان
نمائیم!؟ آنهم ما که در آنچه بر میهنمان رفت و سرگردانی
فرزندانمان چندان بی تقصیر هم نبوده ایم؟
کیوان اقتصادی (براسارد)

قابل توجه هیئت
مدیره خانه ایران

ضم��ن آرزوی موفقی��ت ب��ه (ب��رای)
هموطنانی که در جهت ایجاد سرپناه
و یک کامیونیتی متحد و همبس��ته و
فعال با همه عقاید و باورها ،نظر به اینکه

کافه دلتنگی
یک یادآوری تکراری

ت�لاش ما در این صفح��ه ،بازتاب
ح��رف و حدیث مخاطب��ان این
نشریه ،یعنی بدنه اصلی («اکثریت
خاموش») جامعه ایرانیان مونتریال
اس��ت؛ حرفهای��ی که بیش��تر در
محافل بی نام و نشان (گاه در سطح
غیب��ت و درد دل های خصوصی)
گفته  /شنیده میشود و ...گم می
شود .تالش می کنیم ،این حرفها
از تاریکی به روش��نی بیاید ،رفته
رفته شکل گفتمانی متین و درخور
عرضه به خود بگیرد.
کار ساده ای نیست ،آنچه شما در
این صفحه می بییند و دیده اید،
اعتراف می کنیم ،نمونه کوچک و
«شسته»ای است از حجمی بسیار
بزرگ.
ما با این که کهی��ر میزنیم ،بارها
الو ،آقا این کافه دلتنگی شما همه اش
شده ،حرف های منفی و انتقاد ،شما را
به خدا ،یعنی تو جامعه ما هیچ حرف
مثبت و شاد پیدا نمی شه؟!
----------نوشته پاس��خگویی و شفافیت آقای
انصاری و گزارش مالی مدرسه دهخدا
را میخواندم ،واقعا آفرین ،چه س��نت
خوبی ،چه خوب اس��ت همه ی آنها
ک��ه کاره��ای غیرانتفاع��ی میکنند،
فاندریزینگ می کنن��د ،کمک مالی
میگیرند ،گزارش بدهند ،این سنت در
این کشور خیلی استفاده میشود.
-------------

صدای تازه بازار

خبر خ��وب دیگر ،آقا چق��در خوب
است ،بازار هم رفته رفته در صداهای
کامیونیتی شرکت میکند ،همه اش
کات اند پیس��ت نیست .من به خانم
صدریا تبریک می گویم ،امیدوارم این
کارها (تالش نویسندگان بازار) ادامه
پیدا کند و در بازار هم راجع به مسائل
جاری جامعه ایرانیان حرف زده شود.

(برای) استفاده از تیتر خانه ایران و ثبت
رسمی در کشور کانادا موافقت سفارت
جمهوری اسالمی ضروری است،
«یعن��ی موافق��ت س��فارت جمهوری
اسالمی با اسامی و اعضای هیئت مدیره
خانه ایران که مخالف ،نظامی ،ساواکی،
درب��اری ،فدائی ،کمونیس��ت ،مجاهد،
بهائی و یهودی و مس��یحی نباشند و
فقط پرچم جمهوری اسالمی را بدوش

بین خودمان
مباند!!
مبادا بهش
بگی؟!
مجبور میشویم ،وسط گود سوت
بکش��یم ،اخطار بدهیم« ،رفیوز»
کنیم ،ریش گ��رو بگذاریم ،مرگ
من ،جان تو ،استدعا کنیم دوستان
در «بی��ان» (و نه لزوما نگاهِ) خود
تجدید نظر کنند ،محکمه پسند
حکم صادر کنن��د ،از برخوردهای
هیس��تریک دوری کنن��د ،جانب
آرامش و انصاف را از دست ندهند
و...
گاه نوش��تاری برای درج به «کافه
دلتنگی» می رسد ،که با «خواب»
(قالی) این صفحه همراه نیس��ت.
بح��ث ه��ای نظ��ری ،فلس��فی،
آکادمی��ک ،ایدئولوژی��ک و  ...این
گونه نوشتارها (هرچند ارزشمند)
جایی در این بخش ندارد.
ما ارزیابی دقیقی از نوع مخاطبان
پیوند داریم .تالش ما ،کش��اندن
مس��ائل «نزدی��ک» و درخ��ور
اهمیت کامیونیتی( ،موضوعاتی با
من با اش��تیاق نوش��ته زیبای دکتر
شادمان ،سلطان قلب ها و هم مطلب
بسیار ارزشمند آقای دکتر ودیعی را در
شماره پیش پیوند خواندم ...راستش
کمی به فکر افتادم و س��وال سختی
برایم پیش آمد ...یعنی مرحوم شادمان
به هر قیمتی می خواس��ت همه او را
دوست داشته باشند ،یعنی اصال مهم
نبود طرف کیست و چه میکند ،من
بارها دکتر را دیده بودم و همیشه حس
می کردم او مرا خیلی دوست دارد ،اما
حاال احساس میکنم هر کس او را می
دید این احساس را پیدا میکرد...
دل) او
یکی از دوستداران (اینک دو ِ
-------------------

موضوع فلوی خوکی

 ...رس��انه ها فقط می خواهند ترس
ایج��اد کنند ،ای��ن اطالعاتی که می
دهند کامل نیس��ت ،مثال می گویند
چند نفر از فلوی خوکی مرده اند ،اما
نمی گویند روزان��ه چند نفر از فلوی
عادی می میرند ،در شهر  20میلیونی
مکزیک این تعداد تلفات فلوی خوکی

بگیرن��د و هرچند گاه هم ب��ه ام القراء
اسالمی مسافرت کنند و یا میزبان و یا
مهمان کارمندان سفارت در این شهر
در کنار پرچم جمهوری اسالمی با آرم
س��یک های هند باش��ند و همچنین
موافق��ت جمه��وری اس�لامی جهت
اس��تفاده از تیتر خانه ایران براس��اس
اساسنامه خانه ایران که طبیعتا مخالف
مصلحت نظام نخواهد بود ،می باشد».

ب خود را
شرا
ه بیاورید!
همرا
B
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مطرحی��ت روز) به زبانی
آسان یاب تر است.
و میدانیم تا این هدف راه درازی در
پیش است .اما استقبال شما نشان
می دهد جای این صفحه در پیوند
و در کامیونیتی خالی بوده است.
به ما کمک کنید.
 دیگ��ر این ک��ه در پیوند بخشمستقل شعر و داستان وجود ندارد.
ش��عرها معموال در البالی مطالب
درج می شوند.
لطفا از ارس��ال کتاب شعر ،تزهای
فوق لیس��انس ،مقاالت پژوهشی
آکادمیک و ...خودداری کنید.
و آخ��ر این که مطلبی را که برای
ما می فرستید ،برای نشریات دیگر
نفرستید.
عجالتا م .ر.
------------------اصال عجیب نیست...
من هر وقت اپیدمی های این چنینی
پی��ش می آی��د از خودم می پرس��م
این «پانی��ک» ایجاد ک��ردن به نفع
کیس��ت ...خوب معلوم است کمپانی
های داروسازی میلیاردرتر می شوند،
تی وی و روزنامه ها بیشتر فروش می
کنند و ما مصرف کننده های وحشت
زده زیان می کنیم ،همیش��ه رس��م
همین بوده...

آرشیو مجله سکسی در پیوند
الو ،آقا خیلی ببخشید مزاحم میشوم،
من ش��ماره  38سپید س��یاه (مجله
سکس��ی معروف تورنتو) را در آرشیو
ندارم .خودش��ان هم ندارند! به خیلی
مصدع
ها زنگ زدم! هیچکس نداردّ .
شدم شاید شما داشته باشید ،شنیدم
سردبیر پیوند اهل دل و بخیه است...
-------------------پیوند... :اعوذ برب الناس،
ملك الناس ،اله الناس ،من
شرالوسواسالخناس!

استدعا میش��ود جهت جلب همکاری
عمومی ،چگونگی ثبت رس��می خانه
ای��ران در مونت��رال (ثبت ش��ده یا نه-
تاریخ -اعضاء و )...توضیحات الزم داده
شود.
با سپاس قبلی –

احمد مصطفی لو

پاسخی شتابزده به نامه آقای امحد مصطفی لو

سردبیر محترم نشریه پیوند

امروز چهارشنبه  13مه دفترخانه ایران
نمابری که در آن این مرکز بعنوان گیرنده
محسوب شده است از هموطن یادشده
باال دریافت نموده که با نگرش به محتوای
آن که تماما بی پایه و بدون ارایه هرگونه
مدرک و دلیلی است و احتماال از تصورات
فردی سرچشمه میگیرد لیکن در عین
حال شاید به دلیل عدم آگاهی و یا عدم
توانای��ی هموطن��ان در تایید یا تکذیب
محتوای یاد شده این احتمال وجود آید
که شک و ُشبهه در افکار همگانی بوجود
آورد لذا ،خواهشمند است پاسخ زیر در
کنار و در همان صفحه که مقاله ایشان به
چاپ خواهد رسید درج گردد.
در عین حال مصمم میباشیم یکبار برای
همیش��ه و به منظور ریشه کن نمودن
عادت ناپسند تهمت ناروا زدن و پراکندن
شایعات بی پایه که باعث خدشه دار شدن
ش��خصیت افراد و دلسردی فعاالن امور
اجتماعی میگردد ،این مورد را با رعایت
تم��ام جوانب و از طریق قانونی پیگیری
نمایی��م و بهمین دلیل تمام راهکارهای
قانونی از بعدازظهر امروز مورد مشاوره و
بررسی قرار گرفته است.
ارس��ال و پخش این مقاله توس��ط آقای
مصطفی لو در این زمان ،یعنی درس��ت

سه روز قبل از تشکیل چهارمین مجمع
عمومی سالیانه خانه ایران مرکز فرهنگی
ایرانیان مونت��رال و فراخوان عمومی به
ش��رکت ایرانی��ان در آن گردهمآیی به
گونه ای موذیانه و با قصد ایجاد شکاف و
چنددستگی بوده و با طرح این سواالت
بی اس��اس در پی جلوگیری از موفقیت
پروژه ای هس��تند ک��ه از درون جامعه
جوشیده و یا پشتکار عده ای عاشق آرام
آرام راه موفقیت را طی میکند.
به خود می بالیم در طی دو سال بیش از
یکصد عضو زیر این نام جمع شده اند و
هر روز که از فعالیت ما میگذرد آنها که
شاهد حسن نیت و پاکی این خدمتگزاران
هس��تند به ما می پیوندند و بدون شک
اجازه داده نخواهد ش��د ب��ا این حرکات
آقای مصطفی لو و یا همفکران ش��بیه
ایشان این هدف و حرکت اجتماعی کند
شود و یا از بین رود.
م��ن خود الاق��ل در یک ی��ا دو فرصت،
ساختمان و زیربنای اداری و قانونی خانه
ایران را برای آقای مصطفی لو شرح داده
ام و از سویی تمام سوابق قانونی ایجاد و
نحوه ثبت بارها تکثیر و توزیع گردیده.
در اطالعیه های خود متذکر ش��ده ایم
برای صرفه جویی در هزینه ها نس��خه
الکترونیکی اساس��نامه و م��دارک ثبت
به آدرس ایمیلی متقاضیان ارس��ال می

گردد و بسیاری که عالقه مند واقعی به
کامیونیتی ایرانی مونترال و مس��ایل آن
بوده اند از این روش استفاده نموده اند.
بارها گفته ایم و با عمل نیز ثابت کرده ایم
خواستار پیشرفت و اعتالی کامیونیتی
خود هس��تیم و دس��ت یاری هر فرد با
ه��ر مرام و عقیده و مذهب و بی مذهب
و مس��لک ....را که بخواه��د ما و جامعه
کوچکم��ان را در این مس��یر یاری دهد
فشرده و میگیریم اما گویا آقای مصطفی
لو و مش��ابه ایشان پس از س��الیان دراز
اقامت در ابن گوش��ه گیتی ،هنوز نه به
مفهوم آزادی و دموکراسی پی برده اند و
نه کار اجتماعی و گروهی را درک میکنند؛
هنوز در الک بسته گذشته خویشند و با
کمال تاسف نمی بینند و یا نمی خواهند
ببینند دنیا با چه سرعت غیرقابل تصوری
در حرکت رو به جلو است.
ام��ا در یک مورد و ب��دون تامل به آقای
مصطفی لو یادآور میگردم تا اگر فراموش
ک��رده اند یادش��ان آید ما در کش��وری
آزاد بنام کانادا زندگی میکنیم و بعنوان
شهروندان آن از تمام آزادیهای پیش بینی
شده در قانون میتوانیم برخوردار باشیم
اما این آزادی ها با خود مسئولیت هائی
را نی��ز به همراه دارد ک��ه تخطی از آنها
برای هر فرد عاقل و بالغ عواقبی قانونی
را ب��ه هم��راه خواهد داش��ت و از جمله

Talk of the Town...
حرف و حدیث شهر...

این مس��ئولیتها احترام به افکار و عقاید
و خواس��تهای قانونی دیگران و دوری از
تهمت زدن بدنام کردن و شایعه و دروغ
پراکنی است.
ش�نبه  16م�ی بین س�اعت  5تا 8
بعدازظهر در ساختمان هال دانشگاه
کنکوردی�ا مجمع عمومی س�الیانه
خانه ایران برگزار خواهد شد.
و امیدواری��م عالقمن��دان کامیونیتی با
شرکت در آن ضمن آشنائی بیشتر به این
حرکت آزادانه و دموکراتیک بار بیشتری
دهند .از آقای مصطفی لو و هر ش��خص
و س��ازمان و گروه دیگری نیز که سوالی
ش��کی ش��بهه ای  ...دارند و خود را قادر
میبینن��د در تبادل نظ��ری متمدنانه و
دموکراتیک و دور از هیاهو شرکت نمایند
دع��وت میکنم در این اجتم��اع ایرانیان
عالقمند شرکت کنند.

با احترام

حسینصمیمی،
عضو و سرپرست
هیات مدیره خانه ایران در مونترال

Allo

•
•

>> برای ما بنویسیداما...
کوتاه زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از  200تا کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ،
سپسایمیلکنید.

بنام خداوند جان و خرد

در پاسخ به نامه «وحیدعزیزم»

(کسی را که دین و آئین نیست ،جوانمردی و مروت نیست).

امید اس��ت این سرباز «صفر» علی اصغر را ببخشی که نمی
تواند آنطور که در فهم و شعور شما ،گنجانده بشود ،بنویسد.
این علی اصغر تحصیالت عالیه همچون تو را ندارد .این مقاله
ها برای اشخاصی که در سطح دانشگاهی ،که مثل تو فکر می
کنند ،نمی نویس��د .تو از اینکه نمی توانی طنز مقاله را فهم
کنی ،و خیر و شر را تشخیص دهی او را ببخش .به گفته ی:
گابریل گارسیا مارکز نویسنده کتاب صد سال تنهائی« ،کسی
را که بخواب رفته ،می ش��ود بیدارش کرد ولی کسی را که
خودش را بخواب زده نمی شود ،بیدار کرد».
گمان می رود از زندان اوین خیلی وحش��ت داری! خودت را
زیاد نترسان .اگر تو شبها کابوس اوین داری ،من که در این
مورد گناهی ندارم .بی مورد می ترسی.
نوشته بودی آقای رحیمیان کار درستی می کند که میگذارد
علی اصغر خودش را خالی کند ،تا شاید علی اصغرها را بیشتر
بشناس��ی« .وحید عزیزم» در سراس��ر ایران و آسیا و اروپا و
آمریکا و آمریکای شمالی عاشقان حسین (ع) بیدارند .پیروان
راه ح��ق ،زنده به آنند که آرام نگیرند ،که آرامش ش��ان راه
حسین است.
حال شما «وحید عزیزم» می خواهی
عل��ی اصغرها را شناس��ایی کنی .من دکتر احمدی
سرباز «صفر» فکر نمی کنم عمر تو و
نسل فردای تو قد بدهد تا مابقی علی نژاد  4سال
دیگر در
اصغرها را شناسایی کنند .خودت را زیاد
ناراحت نکن ،زیرا تیم عملیاتی مخوفی مست ریاست
وجود دارد که هر صبح که از خانه بیرون
می روی و کجا می روی و با کسانی که جمهوری باقی
مالقات میکنی و هر ساعتی که به منزل خواهد ماند تا
برمیگردی و چه ساعتی به خواب ناز که افرادی چون
میروی و چه س��اعتی بیدار می
شوی ،تو را بیشتر
حتی تع��داد نفس هائی که فرو میری
و برون میدهی و آخرین نفسی که می به یاد اوین
رود و برنم��ی گردد را و ...هم یقینا می
اندازد!
دانند (خداوند متعال).
پس بهتر میباشد بترس��ی از انفرادی
ترین و تاریک ترین و وحشتناک ترین زندان انفرادی زیرزمین
(نه اوین!؛ قبرستان) .آنجا نه دیگر مالقات کننده ای داری و نه
به مالقات کسی می توانی بروی و نه راه فرار داری .آنجا منزل،
رویاء توست و مرگ پشت سر توست.
تو فکر خودت باش ،که دانه کشی
زآن ،شکنجه گران اوین ناخوشی
من نیازارم ،آن موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است
چگونه می ش��ود کسی که  cuteو ملیح می باشد ،تو را بیاد
شکنجه گران اوین اندازد .چگونه با نگاه و تفکر جاهالنه این
گونه قضاوت نادرست میکنی .اگر نمی دانی بپرس ،زیرا برای
فهمیدن باید پرسید ،نه به قصد جدال ،زیرا نادانی که چیزی
می آموزد همانند داناست و دانایی که پا از دایره انصاف بیرون
می نهد.
وحید عزیزم ،اگر ورق برگردد و هر حکومتی چه در ایران و چه
در جهان راس کار بیاد و برود ،دین محمد (ص) اسالم پایدار
خواهد ماند ،حتی بعد از خارج ش��دن زمین از مدار هستی.
تازه ،بعد از آن نیز صدای دین حق در سراسر کهکشان ها به
گوش همگان خواهد رسید و علی اصغرها به لطف و مرحمت
پروردگار خط شان عوض نگردد.
انشاءاله.
وحید عزیزم ،تندخوئی ،به گونه ای دیوانگی است زیرا تند خو
از گفته ی خود پشیمان است و اگر پشیمان نشود دیوانگیش
حتی اس��ت .پس سعی می کنم اگر جهانی باشد و من نیز
باش��م ،مقاله ها را در س��طح فهم فکری نو پائین بیاورم تا
فهم کنی.
پیشنهاد دارم بیشتر مجله «هفته» را بخوانی ،زیرا «هفته» را
بهتر از دوهفته نامه می فهمی.
در وصف کس��ی که داوری می��ان مردم را به عهده میگیرد،
دشمن ترین مردم در نزد خدا دو کس باشند:
یکی آنکه خداوند او را به حال خود رها کرده ،پس از راه راست
منحرف گشته است.
دیگری ،کس��ی است که کوله بار نادانی بر پشت گرفته و در
میان جماعت نادانان امت در تکاپوس��ت .در ظلمت فتنه و
فساد جوالن دهد و همانند کوردالن راه اصالح را نمی بیند.
جمعی که به ظاهر آدمی از او را دانشمند خوانند و حال آنکه
در او دانشی نیست.
(فکر کج نیکو نگردد ،آنکه بنیادش کج است)
«وحید عزیزم» ،با اجازه شما دکتر احمدی نژاد چهار سال
دیگر در سمت ریاست جمهوری باقی خواهد ماند تا افرادی
چون تو را بیشتر به یاد اوین اندازد.

از طرف علی اصغر محمدی
و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق
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بازگشت همه به سوی اوست

یادبـود
در نهایت اندوه و تاسف

درگذشت همسر ،برادر ،پدر و عزیزمان

زنده یاد امیرهوشنگ میرفتاحی
را در ایران به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی
-----------------------------در روز یکشنبه  24ماه می 2009
از ساعت  4تا  6بعدازظهر
--------------------------------در محل:
Kane & Fetterly:
)5301 Decarie blvd (X:Isabella
Tel.: (514) 481-5301

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

از طرف راضیه رضوی،جوادامیرفتاحی،
کاوه و نیما میرفتاحی
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همــدردی
خانواده محترم صمیم فیروز ساالری
مادر گرامی ،برادران عزیز :امساعیل ابراهیم محمد

خواهران ارجمند :بیتا و شیوا نواده گان نازنین کیان ،نوید
درگذشت همسر ،پدر عزیز و پدربزرگ و بزرگ خاندان شما را در
مونتریال صمیمانه تسلیت گفته ،برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی
بقای عمر ،تندرستی و بهروزی داریم.
_____________________

داور کیوانپور ،پوریا ولی محجوب

پیام سپاسگزاری
بدین گونه از همه دوستان و آشنایان گرامی ،بویژه از دکتر ریموند رضایی،
دکتر کسرا جالیر ،دکتر کاوه سعیدی ،دکتر حمید شاکرزاده ،آقای یوسف
تیزهوش ،آقای فرشاد فضلی ،کارکنان و مدیریت سوپراخوان ،مدیریت و
همکارانم در تلویزیون نمای ایران مونتریال ،که در دوران آسیب دیدگی
پایم مرا یاری بسیار داده اند ،از ته دل سپاسگزاری می کنم.

رضا هومن

------------------------------------------514-824-1140
تلفن اطالعات:

همــدردی
عاطفه ،حمید و عطای عزیز

خانواده های محترم سعادت نیاکی ،ابطحی

همــدردی
خانواده های محترم میرفتاحی ورضوی

درگذشت تاسف انگیز شادروان هوشنگ میرفتاحی ،آموزگار پیشین
مدرسه دهخدا را از طرف تمامی خانواده ها و یاران شما در مدرسه
دهخدا به شما عزیزان تسلیت می گوییم و برایتان آرامش آرزومندیم.

هیات مدیره مدرسه دهخدا

درگذشت آقای محمد رضا سعادت نیاکی
را به شما و خانواده تان و همچنین عموم آزادیخواهان تسلیت می گوییم.

یادش گرامی باد

_________________________

فیروزهمتیان و خانواده

تسلیت

بازگشت همگان به سوی اوست
اوست که از میان جانوران ،جانوری از نوع بشر را از «رحم» زمین ،از دو عنصر آب و خاک خلق کرد،
سپس ما را از آبی بی ارزش در جهان «رحم» زن به مدت نه ماه و نه روز و نه ساعت به زیباترین شکل
ممکن کامل و عاقل حیاط بخشید .آنگاه زن را به درد زایمان انداخت که تاب و تحمل فرزند را در خود
نکرد ،و بدین گونه ،فرزند آدم گریان به این جهان هس��تی پا گذارد تا بیاموزد چگونه زیس��تن را و راه
چگونه مردن را.
از خاک آمده ایم و به خاک بازگشت خواهیم کرد

هوشنگ میرفتاحی به مادرش بازگشت

بازگش�ت مرحوم هوشنگ امیرفتاحی را به سرکار علیه خانم راضیه رضوی و دوست و همکار
آقای جوادمیرفتاحی تسلیت گفته ،و از خداوند متعال آرزوی صبر و شکیبائی برای بازماندگان
آن مرحوم دارم.
زندگی دست خوش تقدیر است ،آن سان که گاه تدبیر سبب مرگ میشود.

از طرف علی اصغر محمدی و گروهی از همکاران تاکسی مونترال

همــدردی
سرکار خامن دکتر راضیه رضوی
جواد ،کاوه و نیما میرفتاحی

درگذشت جانسوز هوشنگ عزیز را تسلیت نموده،
در غم تان شریکم.

جواد داوری

همــدردی

سرکار خامن فرح هاشم زاده
عزیزان مهربان بیتا ،امساعیل ،ابراهیم
با نهایت اندوه ،درگذشت همسر و پدرگرامی تان

شادروان جمشید صمیم فیروز ساالری
را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

از طرف حمید صابری و خانواده

28

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  25  900اردیبهشت 1388

بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<

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

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

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

اگربه ایران
می رویـد:
 قابل توجه مسافرین
عازم ایران
در برابر حمل چمدان ،پول
دریافتکنید
برای جزئیات بیشتر با ایمیل
زیر تماس بگیرید.
maripironet@yahoo.com

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

514-768-9485

متـرجم

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

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

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

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:

www.youtube.com/user/rose1950S

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

تدریسفیزیکوشیمی
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

سفربهاوتاوا

خانم خدمتکار مجرب،
آماده پذیرایی از مهمانان
شما >> در منزل شما
 همچنین :آماده ارائه
خدمات آشپزی
(514) 658-2997

شیرینیپری
با کیفیت عالی ،بهای
مناسب در خدمت
هموطنان گرامی

>> انواع خشک و تر
>> خامه ای ،رولت،
>> زولبیا و بامیه،
>> حلوا و...
ساعات متاس ،همه روزه:
از ساعت 4بعدازظهر

(514) 994-9264

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

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

فرو

485-0739
993-0739
BabaiPjan09

R & F

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

استخدام

پوپک:از15می

514-624-5609
514-889-3243

ترجمه رمسی

سوپراخــوان

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

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

)(514
)(514

کیترینگ

سفارتجمهوریاسالمی

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک

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
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

a
c
.
d
n
a
v
i
a
www.p
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

From Iran,
Afghanistan.
Tel.514-223-5589
)(Sergei

سرویس منظم به

شهریاربخشی

TV channels

mai-15-09

Embassy Transport
و یا هر سفارت دیگری
رفت از مونتریال:
هر سه شنبه و چهارشنبه
راس ساعت  8صبح:
Lionel Groulx Metro
برگشت از اوتاوا همان روز:
راس ساعت  2بعدازظهر به
Lionel Groulx Metro
Tel.: 514-730-7427

Free to Air

استخـدام
به یک نفر خانم CASHIER
برای کار در کافی شاپ
در ناحیه اولدمونتریال
بصورت نیمه یا تمام وقت
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-293-1251
می1و15

استخـدام
>> رستوران عموجمال<<
---------------به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران فورا
نیازمندیم.
Tel.: 514-484-8072
نوامبر  15سودمند

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.

azmay01

متیـزکردن

شیمــا

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309

 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

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

House keeping
company R&F
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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
کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

سالن آرایش

درمان بیماری ها با

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
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

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

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

___ ___ www.paivand.ca

<< استخــدام >>
به یک کمک آشپز

برای کار در رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.
(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

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:
>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

 520دالر ماه
(514) 842-2904
pirooz mar01

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

لطفا متقاضیان جدی
متاس بگیرند.

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

زنان...

{>> ادامه از صفحه}23 :

اعالم تحریم انتخابات از سوی زنان
را داد و امروز همان پیشداورها مسیر
را برمی گردند و به تناقض می رسند!
نکته دیگر این که ما رو به سوی تازه
ها نداریم و از پیمودن راه جدید برای
رس��یدن به مقصد یا می هراسیم یا
نا امیدیم.
همیشه در فضای انتخاباتی با دو نوع
شیوه واکنش روبرو بوده ایم  :یا رای
دادن به کاندیدایی که به هرحال بی
علت و با علت در نظر گرفته ش��ده،

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

ی��ا نشس��تن و در ناامیدی به
س��ر بردن به هزار و یک دلیل
دیگر.
اما فراموش می کنیم که باید راه را باز
کرد و چاره ای اندیشید .سال ها دم
از آزادی بیان و عقیده زدیم و دریغ از
تالش جدی برای برداشتن موانع.
س��ال ها در طبق اخالص فقط رای
دادیم و ادای فریضه کردیم،
س��ال ها تحری��م کردیم و ژس��ت
کارشناسانه به خود گرفتیم و با این
قبیل رویکردها نه تنها درجا زدیم و
حتی گاهی به عقب هم رانده شدیم
بی آن که هرگ��ز به خود اجازه فکر
کردن به راه دیگری را بدهیم.
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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

اما امروز این زنان هستند که قدم در
ای��ن راه نهاده ان��د و با تکیه بر اصل
«مطالبه محوری» ب��ه ایده انتخاب
بین «بد» و «بدتر» پایان می دهند
و صریح و واضح وارد این عرصه می
شوند؛
در کن��ار ای��ن ک��ه از همین فضای
انتخاباتیبرایبیانخواستههایشان
بهره می برند؛ مطرح کردن خواسته
هایی که قبل و بعد از انتخابات ،بهای
بیش��تری را برای ابرازش پرداخته و
می پردازند.
همچنین زنان به هم��ت وحدت و
انسجام گروه ها و طیف های مختلف
به لحاظ ایدئولوژی و حتی سیاسی،

با پیگیری و پافش��اری بر مطالبات
خود پس از انتخابات ،سعی بر تثبیت
هویت مدنی خود دارند و این هم تازه
ای دیگرس��ت چرا که در ایران مان
همیشه فعالیت ها و تکاپوها پس از
سپری ش��دن ایام انتخابات کمرنگ
و یا حتی متوقف می ش��د و همین
دس��ت کاندیداها را برای س��ردادن
شعارهای عاری از نقص و وعده های
رویایی باز گذاشته بود .اینجاست که
بده��ا به کنار می روند و به خوب ها
رای داده می شود .خوبی که مشخصا
پاس��خگوی پرس��ش های آگاهانه
زن��ان و اعالم مش��خص موضع اش
باشد ،و چنانچه خوبی درمیان نبود

514-318-6373

گزارش برگزاری مسابقه
انتخاب سفره هفت سین
منونه در مونترآل
مرکز فرهنگی روم��ی (مولوی)یکی از مراکز
فرهنگی متعل��ق به ایرانیان ش��هر مونترآل
امسال در ابتکاری جالب ،مسابقه ای زیبا و دید
نی را به مناس��بت فرا رسیدن نوروز باستانی
ایرانیان در فضای مجازی (اینترنت) طراحی وبا
همیاری کم نظیر مراکز فرهنگی و اجتماعی،
تجاری و خصوصی ایرانی شهر مونترآل اجرا
کرد .این مسابقه با عنوان
"هفت سین من ،هفت سین تو ،هفت سین
ما و هفت پرسش"

از دو قسمت تشکیل شده بود ،یک قسمت مربوط به ارسال عکس های
سفره هفت سین،و قسمت دیگر مربوط به ارسال پاسخ نامه مربوط به هفت
سئوال طرح شده در مورد سفره هفت سین بود ،به نحوی که هر شرکت
کننده برای ش��رکت در مسابقه می بایس��تی عالوه بر ارسال  ۷عکس از
زوایای مختلف از مراحل مختلف تدارک و چیدن سفره هفتسین خویش
از طریق پست الکترونیکی(ایمیل) یا از طریق وبگاه مسابقه ،بدرستی نیز به
هفت سوال در زمینه سفره هفتسین که در مجله "هفته" و دوهفته نامه
"پیوند" چاپ و بروی وبگاه مسابقه هم درج شده بود پاسخ دهد.
مسابقه در سه مرحله اجرا شد مرحله نخست که شامل ارسال عکس های
س��فره هفت سین به همراه پاسخ نامه سئواالت (قابل دسترسی در وبگاه
مسابقه) از روز اول تا پنجم فروردین (به علت درخواست هم وطنان عزیز تا
هفتم فروردین تمدید شد) انجام شد.
پس از دریافت عکس ها و پاسخ نامه های اشاره شده توسط مرکز برگزاری
مسابقه ،بررس��ی های اولیه انجام شد و سپس آثار ارسالی به مسابقه که
شرایط شرکت در مسابقه را داشتند به منظور کسب نظر بازدیدکنندگان
وبگاه مسابقه از تاریخ هفتم تا سیزدهم فروردین بر روی وبگاه مسابقه قرار
گرفتند.
مر حله بعدی مسابقه مشخص کردن سفره های هفت سین نمونه بود،
که با مشخص شدن ده سفره هفت سین نمونه که بیشترین امتیاز را در
وبگاه مسابقه کسب کرده بودند آغاز وبا ارائه آنها به هیات داوران منتخب
و برگزیدن سه سفره هفت سین نمونه نخست توسط هیات مذکوربه پایان
رسید .جوایز مسابقه یادشده در روز یکشنبه سیزدهم اردیبهشت (سوم ماه
 می  )2009طی مراسم ویژه ای که به همین مناسبت در محل دانشگاهکنکوردیا وبا حضور شرکت کنندگان ،برگزارکنندگان و همیاران مسابقه
برگزارگردید به نفرات اول تا دهم مسابقه اهداءشد.
در این مراسم آقای دکتر مختاری مدیرمرکز فرهنگی رومی ضمن معرفی
مجدد این مرکز برای حاضران ،اصلی ترین هدف مرکز فرهنگی رومی را
فعالیت در حوزه فرهنگ وهنر ایران اعالم کردند.
وی دربخش دیگری از صحبت های خود ضمن ارائه گزارشی از برگزاری
مسابقه انتخاب سفره هفت سین نمونه ضمن تشکر و قدردانی از تمامی
شرکت کنندگان ،همیاران وسایر هم وطنانی که به هر نحوی در برگزاری
خوب و پر شور این مسابقه نقش داشتند گفتند :هرکسی که ایرانی باشد و
عشق به فرهنگ و سنن سرزمینمان ایران عزیز را در دل داشته باشد فارغ
از همه دیگر اعتقادات و گرایشات میتواند در فعالیت
های این مرکز ش��رکت نماید .وی در ادامه برنامه س��ال آینده این مرکز
را عالوه بر برگزاری مسابقه هفت
سین در ابعاد وس��یعتر ،برگزاری
جشن نوروز ایرانی در مونترآل اعالم
کرد و گفت در صورت همراهی و
همیاری س��ایر مراکز فرهنگی و
اجتماعی ایرانی ،مرک��ز رومی به
عنوان پیشنهاددهنده حاضر است
مبلغ 10000دالر کانادا به برگزاری
این جش��ن کمک نماید .در ادامه
مراس��م جوایز نفرات برتردر میان
تش��ویق حضار به آنان اهداء شد و
پذیرایی از شرکت کنندگان پایان
آریانا مووینگ برای
بخش این مراسم بود.
به
مربوط
وجزئیات
کلیه اطالعات
اسباب کشی
برگزاری مسابقه که از سوی مرکز
و هرگونه محل ونقل بار
فرهنگی رومی ارائه شده است
در سایت:
با نازلرتین قیمت

ARIANA
MOVING

www.haftsin.ca

بینید.

درخدمت مشا (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

جاه��ای خالی در صف روز انتخابات
پر نخواهند شد.
از س��ویی دیگر ،ائتالف «همگرایی
جنب��ش زنان» با چنین انس��جام ,
همبستگیودرکمتقابلازمشکالت
مشترک از سوی زنانی با خط های
فکری مختلف ،شیوه دموکراتیک و
گفتمان منطقی را به عنوان الگویی
عینی و قابل استناد ،به همگان نشان
می دهد.
و حاال چرا رئیس جمهور ؟!
رییس جمهور قانونگزار نیس��ت که

توانایی تغییر قوانین را داشته باشد اما
باید توجه داشت که به عنوان مجری
قوانین می تواند با آماده سازی بستر
جامعه به سوی تنگناهای بیشتر و یا
مدنیت و فض��ای باز  ,لزوم پیدایش
قوانین و الزامات متناس��ب را فراهم
آورد.
و اینجا نقطه ی آغاز است .آغازی بر
اصل «مطالبه محوری» ،و قرار نیست
که نقطه پایان آن هم تنها به انتخابات
ریاست جمهوری باشد ...
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بازار امالک...

آمارخریدوفروشامال کمسکونیدرکالنشهرمونرتال*
آوریل 2009

آمار نش�ان میدهد
که خری�داران وقت
بیش�تری ص�رف
انتخاب خانه جدید

می نماید که زمان حال،
زمان خوبی برای فروش
نیز می باش��د ب��ه این
دلیل که ب��ازار امالک
در حال افزایش فعالیت
می باشد و قیمتها هم
بس��ته به ن��وع ملک یا
ثاب��ت هس��تند و یا در
حال افزایش ،و کاهشی
درآنها دیده نشده است.
>>>در م��اه آوری��ل  ،2009خرید
و فروش خانه ه��ای تک واحدی 3
 ،%کاندومینی��وم  % 7و خان��ه های
درآم��دزا  % 11 ،2-5plexکاه��ش
نسبت به آوریل  2008داشتند.
>>> از لح��اظ جغرافیائی ،منطقه
 south shoreکمترین میزان کاهش
تع��داد معام�لات( )% 1را ازخ��ود
برجای گذاشت.
در حالی ک��ه  ،% 3 north shoreو
الوال  % 7و vaudreuil-soulange
 % 9و جزیره مونترال  % 10کاهش
نشان دادند.
در تاریخ  30آوری��ل  ،2009تعداد
امالک در معرض فروش در سیستم
 % 11 MLSافزایش نس��بت به
مدت مشابه سال قبل داشت.
______________

آوریل امسال ،بهترین ماه از نظر تعداد
معامالت از ابتدای سال بود.
خری��د و فروش در کالن ش��هر
مونت��رال (با تنه��ا  % 6کاهش "
حاال زمان
نسبت به آوریل سال  )2008در خ
وبی برای
حال افزایش می باشد.
کاه��ش در ماه فر
و
ش
ا
س
(این می��زان
ت!"
خود می کنند.
ژانویه امسال  % 37بود).
>> متوسط قیمت کاندومینیوم  ( 5م��د ت متوس��ط فروش
 %افزایش داش��ت ولی قیمت خانه یک خانه تک واحدی در ماه آوریل
های تک واحدی ( )single familyسال گذشته  67روز بود ولی آوریل
هیچ تغییری نسبت به آوریل  2008امس��ال این رقم به  80روزافزایش
یافت).
نشان نداده است.
بنا به نظر آقای میشل بوسژور ،رئیس >> از نظر ق>>یمت،کاندومینیوم
هیئت اجرایی س��ازمان مش��اوران بیش��ترین افزایش را با  % 5داشت
ام�لاک مونترال ب��زرگ ،این روزها و به قیمت  191800دالر رس��ید،
موقع مناس��بی برای خرید امالک قیمت متوس��ط خانه های درآمد زا
( )2-5plexتنها  %1افزایش پیدا کرد
میباشد.
نرخ بهره بان��ک در پایین ترین حد و خانه های تک واحــــدی single
خود در نیم قرن اخیربوده اس��ت و  familyبا متوسط قیمت 230500
تعداد خانه ه��ای در معرض فروش دالر ،تفاوت چندانی نسبت با آوریل
نیز زیاد می باش��د که به خریداران  2008نداشته است.
آق��ای بوس��ژور همچن��ان اضاف��ه
قدرت انتخاب بیشتری می دهد.

*برگرفته شده از سایت مشاورین امالک
مونترال بزرگ
>> امیر سام با سالها تجربه در ساخت
و ف��روش ام�لاک ،از ژانوی��ه  2004در
مونترال به عنوان مش��اور رسمی امالک
مشغول به فعالیت می باشد.و هم اکنون
مشغول به گذراندن دوره بروکری Real
Estate Broker Program Chartered
در کال��ج ام�لاک کب��ک College de
 L`immobilier Du Quebecمیباشد.

www.amirsam.ca
@Email: amir.sam
century21.ca

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
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همدرد با دوست...

شروین ...
من درد تو را ز دست آسان ندهم...
rush of quiet birds circled
tight
I am the softer star that
shines at night
Do not stand at my
grave and cry
I am not there, I did not
die
This is not an ending
but a transition, a new
beginning.
In this process called
death, the clothing is discarded and the soul goes
on to its nest experience,
in the universal enfoldment.
As we know, Shervin had
many questions concerning life and death. He is
now free to check those
things out for himself. It
is too bad he is not able
to communicate his finding to us.
We are gathered here,
in this precious moment
in time, in the name
of all the family and
friends, one more time
to bless this loved one
and to light his path with
our love and wish him
well on his way into his
experience in living as a
living soul continuing on
his pathway of life
Flakes of water, on the
water cease
Soul of the body, melt
and sleeps like these
Atoms to atoms, weariness to rest
Ashes to ashes, hopes
and fears to peace
!And so it is

Lily Samimi
)(Montreal

گروه دستان و همایون شجریان
 6جون  2009درمونتریال

تاثیرپذیری ایران...
{>> ادامه از صفحه}5 :
مخالف رابطه با آمریكا را تقویت كند.
ولی آزادی سریع صابری نشان داد كه
این تاكتیك موفقیت چندانی نداشته
است و بلكه ممكن است نتیجه كامال
به عكس عمل كند.
ب��ه این ترتی��ب ،اق��دام كودتاگرانه
مخالف��ان رابط��ه ب��ا آمری��كا در
گروگانگی��ری ركس��انا صابری ،به
رغم نمایش قدرت خود در محكوم
كردن او به هش��ت س��ال زندان ،به
صورت مفتضحانهای شكست خورده
اس��ت ،و اینان به سرعت مجبور به

عقبنشینی ش��دهاند .اینان در این
عقبنش��ینی البته هزینه سنگینی
نیز از جیب نظام خود پرداختهاند ،به
این معنا كه فساد و پوشالی بودن قوه
قضائیه ایران را برای جهانیان برمال
كردهاند .جاسوس��ی اتهام كوچكی
نیس��ت (در قوانین ای��ران برای آن
مجازات اعدام پیش بینی شده و افراد
زیادی ت��ا به حال به این اتهام اعدام
ش��دهاند) .در مورد خانم صابری هم
ظاهرا اتهام و شواهد آن چنان قوی
بوده كه او را به هش��ت س��ال زندان
محك��وم كردهان��د .از این رو چگونه
میش��ود كه در فاصله كوتاهی كه
اتفاقا همزمان با اعتراضات بینالمللی

و به خصوص از سوی آمریكا بوده این
محكومیت به زندان دوساله تعلیقی
تبدی��ل میش��ود و بالفاصله خانم
صاب��ری به آغوش خان��واده خود باز
میگردد؟ آیا مرتكبان این طرح بدیع
و دستگاه عریض و طویل قوه قضائیه
به این اندیش��یده بودند كه ممكن
است مجبور ش��وند به این فضاحت
عقبنشینی كنند ،و در این صورت
برای پاسخگویی به افكار جهانی چه
ی میتوانند داشته باشند؟ و یا
سخن 
قدرت چنان ارزش مطلقی دارد كه
میتوان هر چی��زی و حتا پته نظام
خود را در صحنه جهانی به خاطر آن
بر روی آب انداخت؟

در ه��ر ص��ورت ،آن چه ك��ه مردم
ایران در مورد جمهوری اس�لامی و
به خصوص قوه قضائیه آن میدانند
اكنون برای جهانیان نیز تا حد زیادی
روش��ن شده اس��ت :كه قوه قضائیه
این نظام یك نهاد كامال سیاس��ی و
سیاس��تزده اس��ت و احكام صادره
ی زی��ادی ندارد.
از آن اعتب��ار قضای 
عالوه بر این ،جمهوری اس�لامی به
رغم ادعاهای غالظ و ش��داد خود به
جهانیان نشان داده است كه شدیدا
از فش��ارهای خارجی و به خصوص
«دش��من» دیرین خود آمریكا تأثیر
میپذیرد و در زیر این فشارها قد خم
میكند .سرعت آزادی صابری نشانه
بارزی از شدت این تأثیرپذیری است.
واقعه دستگیری و محكومیت ،و بعدا

body, and our consciousness that is birth less
and deathless, for it is
a part of the one life an
individualized expression of God. It has not
been given and then
taken away, but rather it
has always been and will
always be. The body
is only the vehicle that
houses the soul for a time
and is set aside at the
time of transition, so that
the soul can take up another finer, more perfect,
freer vehicle.
This is a service of love,
beauty and peace. May
the words spoken and
the unspoken meditations of love for Shervin
in our hearts serve as a
fitting tribute to him as
a symbol of our love for
Shervin and our hearts
reach out in love to
enfold those members of
Salami family left behind
to mourn this, their loved
one.
This is a presence that
is here right where we
are. There is no place we
can go where we can be
separate from it. Every
where we are it is
Do not stand at my
grave and weep
I am not there, I do not
sleep,
I am a thousand winds
that blow,
I am the diamond glints
on snow
I am the sunlight on
ripened grain
I am the gentle autumn
rain
When you awaken in the
morning hush,
I am the swift up lifting

آزادی نامنتظره خانم صابری در بعد
ی آن یك درام تلخ و اسفناك بوده
شخص 
است ،ولی در بعد سیاسی آن بیانگر
یك تحول عظیم در رابطه جمهوری
اسالمی ایران با آمریكا بشمار میرود.
امروز گرچه با رفع خطر حمله نظامی
آمریكا نفوذ این كشور بر جمهوری
اس�لامی از طری��ق ق��درت نظامی
منتفی شده است ،ولی نفوذ سیاسی
آن بر این نظام بیش از هر زمان دیگر
به چشم میخورد .جمهوری اسالمی
ی حكومت اوباما
در برابر تعرض سیاس 
به شدت در حال عقبنشینی است و
روز به روز در برابر فشارهای سیاسی
آمریكا ضربهپذیرتر میشود...

.....
We have come together today with a common
purpose, to pay tribute to
a loved one, a son who
has gone before us.
At a time such as this,
there is something else
we have in common,
and that is the desire to
understand more clearly
what this thing which
we call death is, so that
we can be at peace with
what has taken place in
the experience of our
beloved Sherwin.
Perhaps the word death,
which implies ending
should be eliminated
from our vocabulary and
replaced with transition,
which is the experience
we call death really is a
change to a new form,
a new life, actually a
rebirth.
The word transition is often used to describe what
happens when one lays
aside his earthy vessel
and embarks on a new
experience of life.
Because we are physical living in a physical
world, we tend to believe
that there is nothing more
to us than the physical
body which is all that we
can see with our physical
eyes.
We forget, or don’t realize, that there is more
to us than that. There
is that: which looks out
through physical eyes,
hears through physical
ears, and touches with
physical hands. There is
a part of us that is real,
our soul which uses the
senses of the physical

شیرینیپری

با کیفیت عالی ،بهای
مناسب در خدمت
هموطنان گرامی

>> انواع خشک و تر
>> خامه ای ،رولت،
>> زولبیا و بامیه،
>> حلوا و...
ساعات متاس ،همه روزه:
از ساعت 4بعدازظهر

(514) 994-9264
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از کلیه پیشه وران و صاحبان مشاغل
دعوت میشود برای حمایت از این
تورمننت با ما متاس بگیرند.

ی4/ 99 :
ز

>> دی

ده19/ 99 :
بی
>> کباب کو جه  +نان
و سیخ گو
د
 6سیخ +

for take
out only

> چلو:هر
>
for take
out only

رس2/ 99 :
پ

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

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

Mai 15, 2009

&

kVol. 15 k No.900 k

راهنمای
اینترنتی

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

ساده و کارآ ،ارزان...

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

a
c
.
d
n
a
v
i
www.pa

QUEBEC

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

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

___________________

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

گروه دستان و همایون شجریان
_______________________
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
_______________________

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

 6جون  2009درمونتریال

دکتر ریموند رضایی

Parvaneh ZANDI

Tel.: (450) 676-9550

مشاغل
ایرانیان

3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

پروانه زندی

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:
12,774 Boul Gouin,

Tel.: 514-683-8686

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: 514-684-8460

______________________
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

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

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

>> $699

>> $799

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

ی و باروتی گالبی
چای قلم
ل هندوستان رسید
محصو

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید (4کیلویی)

.99

12

برجن مرغوب.99
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

10

(سفید) 4کیلویی .99

12

