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شرکتجتارتیپاسیفیک
IC. Pacific Trading Inc.
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 g gارسال ارز به ایران و برعکس Sharif Exchange

 g gتبدیلارزهایمعتبر
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ارز

■ انتقال ارز از متامی شهرهای کانادا به متامی شهرهای ایران
و سایر کشورها ،و برعکس در کوتاه ترین زمان
■ مشاوره ختصصی اولیه در امور مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
بدون کارمزد و اجنام خدمات تکمیلی بوسیله وکیل امور مهاجرت

259B Cote-Vertu

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

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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ایران درروزهای داغ انتخابات...

آن چهار مرد...

انتخابات
دومرحلهای
منیشود!
جهش چش��مگیر آرای میرحسین
موسوی در یک هفته اخیر ،احتمال
دو مرحلهای شدن انتخابات را کاهش
داده است.
به گزارش خبرن��گار «آینده» ،پس
از پایان پخش سخنان کاندیداهای
ریاس��تجمهوری ،ارزیاب��ی س��تاد
انتخاباتی میرحس��ین موس��وی و
کارشناس��ان مس��تقل ،از جه��ش
چش��مگیر آرای موس��وی حکایت
دارد و این جهش به حدی است که
نظرسنجی دستگاههای دولتی نیز
آن را تأیید میکند.
بنابر آخرین نظرسنجی صورت

عفو بین امللل :ایران پیشگام
اعدام مجرمان نوجوان 8 >> :

>> خاوران:
خوف مهاجمان از یادها!

CRA

انتصابات!...

سیروس

>> 4 :

یحیـیآبادی

جلـوههایآرمـانیدرشعـر
 ص12 :
ملـکالشعـرایبهـار

آژانس مالیات بر درآمد
کانادا با ثرومتندان
دوستی بیشتری دارد!

>> ص16 :

طنز
خرسندی

دکترانصاری
---پزشکی22: >> ...

>> کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور

صرافی  5ستاره

نکته های
فریدون
>> 31:

مهندسیننفت

مشاور امالک و مستغالت

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

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

نینوسگیورگیزنیا

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

* مسکونی و جتاری
* ارزیابی رایگان * تهیه وام مسکن
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, N D G

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

 ص10 :

شوخی شوخی

خلیج عربی!

2178 Ste-Catherine W.

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

GESTION FINANCIERE EXACTE

همایون خامتی

در مونتریال و South shore

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

حسین انصاری

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Agent Immobilier Affilie

فیروز همتیان

مدیریتمالی...

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Ninous Givargiznia, BSc.
مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
عضو دائمی کانون
مدیریت بازاریابی بین املللی

عجالتا ر.م.
---0ونکووریه!

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

RE/MAX

گرفت�ه در ده ش�هر ب�زرگ،
میرحسین موس�وی  ۳۸درصد
آرا و محم�ود احمدین�ژاد ۳۴
درصد را به دست آورده است.
در نظرس��نجی صداوسیما در هفته
گذش��ته نیز در تهران میرحس��ین
موس��وی با  ۴۷درصد و احمدینژاد
با  ۴۳درصد رتبه اول و دوم را کسب
کردهاند.
از سوی دیگر ،پس از موج گسترده
اس��تقبال از موسوی در اصفهان که
پسلرزههایی را در شهرهای اطراف و
حتی تهران به دنبال داشته ،استقبال
بیس��ابقه از میرحسین موسوی در
تبریز که مجموع استقبالکنندگان از
وی در فرودگاه ،مسیر حرکت ،گلزار
شهدا و ورزش��گاه را به حدود ۱۰۰
هزار نفر میرساند ،حرکت انفجاری
در مناطق ترکنشین ایران که حدود
یک چهارم کشور را تشکیل میدهد،
نشان میدهد.
گفته میشود پس از آغاز این جهش،

ستاد تبلیغاتی دکتر احمدینژاد که
تا روز جمعه گذش��ته ،اس��تراتژی
تهاجم��ی و افش��ارگری را برگزیده
بود ،تغییر راهبرد داده و بحث تغییر
فیلم تبلیغاتی وی که توسط برخی
رس��انهها مطرح ش��د نیز در همین
راستا بوده است.
لح��ن س��خنان ش��ب  28م��ی
رئیسجمهورنیزکهتغییرمحسوسی
با لحن دکت��ر احمدینژاد در هفته
گذشته پیدا کرده بود ،به خوبی این
چرخ��ش راهب��ردی در تبلیغات را
نشان میدهد.
بنابر پیشبینی کارشناسان ،با توجه
به جهش صورت گرفته ،در صورتی
که میرحس��ین موس��وی موفق به
کس��ب ده درصد دیگر از آرا طی دو
هفته باقیمانده شود ،انتخابات یک
مرحلهای شده و وی در دور نخست،
هفتمین رئیسجمهور ایران خواهد
>>
شد.

خدمات حسابداری ،مشاور مالی و مالیاتی
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص ،شرکت ها و مشاغل
بصورت کامپیوتری ،تنظیم Business Plan
تاسیس و ثبت شرکت و اخذ وام تجاری از بانک ها
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز

1006, De La Montagne, Suite 201,
افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
Montréal, Qc H3G 1Y7
دارنده منایندگی در دبی و با سابقه ایTél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
طوالنی در امر صادرات
Email: info@khazarexchange.com
Metro: Luciene l'Allier
www.khazarexchange.com
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ایران درروزهای داغ انتخابات...

منتقدان :دولت دروغ میگوید؛
امحدینژاد :تهمت میزنند!

ب��ا نزدیک ش��دن زم��ان برگزاری
انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم،
رفتهرفتهانتقادهاینامزدهایمنتقد
دولت از اقدامات دولت نهم پررنگتر
میشود.درمقابلمحموداحمدینژاد
نیز به دست کم گرفتن مردم متهم
میکند.
رقابتهایانتخاباتیدرروزپنجشنبه
 28می رنگی دیگر داشت ،یک طرف
رقی��ب را به دروغگویی متهم کرد و
طرف مقابل مخالف��ان را به یزید و
خوارج نهروان تشبیه کرد؛ در روزی
که رنگ و بوی مذهبی هم داشت.
روز پنجشنبه معصومه ابتکار ،معاون
رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان
محی��ط زیس��ت در دول��ت محمد
خاتمی ،در بن��در گز گفت« :دولت
نهم مدام آماره��ای غیرواقعی ارائه
میدهد و به مردم دروغ می گوید».
پیش از این میرحس��ین موس��وی
نیز در دیدار ب��ا گروهی از طالب و
روحانیون در استان آذربایجان شرقی
دولت را به دروغ گفتن متهم کرده
بود.
مه��دی کروب��ی ،نام��زد دیگ��ر
اصالحطلبان ،نیز شامگاه چهارشنبه
در بروجرد گفت« :هم اس�لام ،هم
ایران و هم جمهوریت آسیب دیده
است».
احمد قابل ،پژوهشگر مسایل دینی
در تهران ،در این مورد به رادیو فردا
میگوید« :اینکه دولت فعلی متهم
ب��ه دروغگویی میش��ود ،به خاطر

آمارهای غیرواقعی فراوانی است که
در صحنههای مختلف از زبان رئیس
دولت و حامیان آن ش��نیده ش��ده
است .متأسفانه در این دوران خیلی
هم پرگویی ش��ده و رئیس جمهور
درهیچ دورانی این همه حرف نزده
است».
وی میافزاید« :این همه از رش��د و
توسعه اقتصادی صحبت کردند ،اما
هیچ چیز در صحن��ه زندگی مردم
دی��ده نش��د و مردم ب��ه تدریج پی
بردند که این صحبتها پایه و اساس
درس��تی ندارد و واقعی نیست .من
کاری ب��ه دولت ن��دارم ،چون حتی
مقامهای باالت��ر از دولت هم دروغ
میگوین��د و گوی��ی دروغگویی در
جمهوری اس�لامی واجب است .به
عنوان مثال در مسایل اخیر غزه ،این
همهمجامعجهانیجنایاترامحکوم
میکردند اما باز هم مسئوالن ما هر
وقت سخنرانی میکنند میگویند
که مجامع جهانی همه خفه شدند و
هیچ اعتراضی نکردند».
محمود احمدینژاد در گفتوگوی
رادیویی خود در شامگاه چهارشنبه
 27می گفت:
«به بنده تهمتهای متعدد از جمله
دروغ ،دزدی و بیعقلی زدهاند.
آنها مردم را دست کم گرفتهاند».

محمود احمدینژاد در ادامه اش��اره
کرد که تا کنون به تهمتها جواب
نداده است.
احمد قابل در م��ورد صحبت آقای

احمدین��ژاد گفت:
«آنها اگر میخواهند
بگویند دروغی وجود
ندارد بیایند از طرف
اف��راد موج��ه مورد
تواف��ق دو ط��رف
و بان��ک مرک��زی،
مدارک و اس��نادی
را بیاورن��د که ثابت
کند تم��ام ادعاهای
آنه��ا درس��ت بوده
اس��ت .این مس��ئله
آنقدر شور شده که
خ��ان ه��م فهمیده
و بزرگان خودش��ان
هم به دولت اعتماد
نکردند .شما ببینید
چرا جامعه مدرسین
حوزه ق��م یا جامعه
روحانیت مبارز تهران که همگی جزو
طیف راست بودند ،از دولت حمایت
نکردند؟»
در س��وی دیگ��ر ماج��را محم��ود
احمدین��ژاد پی��ش از ظه��ر روز
پنجش��نبه به می��دان ول��ی عصر
تهران رفت تا به اجتماع س��وگواری
هواداران��ش بپیون��دد .محم��ود
احمدینژاد متناس��ب با همین روز
و مجلس گفت« :اگ��ر عدهای مدام
شمشیرها و نیزههای تیز کرده خود
را ف��رود میآورند ،بدانند ملت ایران
پی��رو حضرت زهرا و امام حس��ین
است و ما سینه و گلوی خود را برای
نیزههای شما آماده کردهایم».
کمی پیشتر حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز در
اصفهان گفت« :صحنه عاشورا است
ولی این بار قرار نیست حسین شهید
ش��ود ،بلکه زمان هالکت یزیدها و
عمر سعدها است».
احمد قابل با طرح یک سؤال در این
زمینه میگوید« :اگ��ر مقصود این
آقایان رقبای انتخاباتی آنها اس��ت،
بای��د دید آیا ش��ورای نگهبان مورد
تأیید همین آقایان ،یزید و خوارج را
تأیید صالحیت کرده که این آقایان
داد و بیداد راه انداختهاند و آیا سپاه
عمر س��عد و یزید اکنون در صحنه
انتخابات حضور دارند؟ یعنی کسی از
فیلترشوراینگهبانباشخصیتهای
این چنینی رد شده است؟»

PAYVAND: Vol. 15  No.902  juin 01, 2009

حمیراقاسمنژاد روانکاو

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
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

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

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

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

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

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

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

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

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

تهیه وام مسکن

مسعود نصر

>> Cell.: (514) 571-6592

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

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

5plex in plateau
on Hotel de ville
street
1x6 1/2 + 4x4 1/2
Revenu:60 000$
asking:699 000$
Waterfront
2bdr. condo
in lasalle
1200 s.f.,
garage,
locker
279 000$

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

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

»»

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...

دفاع کروبی و موسوی از حقوق اقلیتها

مهدی کروبی و میرحسین موسوی
در سخنرانیهای انتخاباتی ،از حقوق
اقلیته��ای مذهب��ی و قومی دفاع
کردند.
آقای کروبی که به لرستان سفر کرده
اس��ت ،امروز چهارش��نبه در جمع
گروه��ی از م��ردم درود گفت که از
حقوق تم��ام اقلیتهای مذهبی در
ایران دفاع میکند.
دبیرکل حزب اعتماد ملی افزود که
تمام اقلیتها و اقوام در کش��ور باید
از حقوق شهروندی مساوی برخوردار
باشند.
آق��ای کروبی اظهار داش��ت که در
صورت پی��روزی در انتخابات ،تمام
اقلیته��ا و اق��وام از «آزادیه��ای

مشروع»بهرهمندخواهند
شد.
وی همچنین گفت« :من
آمدهام ک��ه بگویم ایران
،جمهوری اسالمی است
و متعل��ق ب��ه کل مردم
بوده ،نه عدهای خاصی».
میرحسین موسوی دیگر
نامزد انتخابات ریاس��ت
جمه��وری نهم که در به
آذربایج��ان غربی س��فر
کرده اس��ت نیز در جمع
گروهی از م��ردم مهاباد
گف��ت« :نگاه��ی ک��ه
قومیته��ا را یک تهدید
میبین��د ،نگرش غلطی
است».
آقای موس��وی افزود که
مخالف «نگاه امنیتی» به
قومیتها در ایران است.
این نامزد ریاس��ت جمهوری اظهار
داش��ت که در صورت پی��روزی در
انتخابات ،تالش خواهد کرد تا اصول
قانون اساسی در مورد قومیتها را به
اجرا گذارد.
موس��وی همچنین از کاهش تعداد
نش��ریات در کردستان انتقاد کرد و
آن را به «ضرر» مردم دانست.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی
دو نامزد اصالحطلب در دهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری هستند
که با محمود احمدینژاد و محسن
رضایی دو نامزد محافظهکار به رقابت
میپردازند.

کروبی و موسوی در سخنرانیهای
انتخاباتی خود بارها از برخوردهای
خش��ونتبار و تحدیده��ا علی��ه
اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران
انتقاد کردهاند.
براساس اعالم س��ازمانهای مدافع
حقوق بشر ،حقوق اقلیتهای دینی
و قومی در ایران به طور مستمر نقض
میشود.
بهائی��ان و مس��یحیان از جمل��ه
اقلیتهای دینی در ایران به ش��مار
میروند که گزارشها از تداوم «آزار
و اذیت» آنها حکایت دارد.
هف��ت تن از رهب��ران این جامعه از
سال گذشته تاکنون بازداشت و در
زندان به سر میبرند.
بهائیان در ایران از بس��یاری حقوق
اجتماعی محروم هستند.
دراوی��ش از دیگر جریانهای دینی
در ایران هس��تند که در س��الهای
اخی��ر ب��ا محدودیته��ای فراوانی
مواجه شدهاند .در سالهای اخیر سه
حسینیه دراویش گنابادی از سوی
نیروهای امنیتی تخریب شده است.
کرده��ا که که اکثریت آنها در غرب
ایران س��اکن هس��تند هم از جمله
اقلیتهای قومی به ش��مار میروند
که س��ازمانهای مدافع حقوق بشر
به فش��ارها علیه آنها بارها اعتراض
کردهاند.

سیروس
یحیی آبادی

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

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

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

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

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

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

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب
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•
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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
ال
ر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی قیم
ت
ها
ی
ر
قا
بت
ی
فروش بلیت کلیه شرکت های
موجود ما
ب
ص
ور
ت
ک
وپ
ن 25
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
به ایران
داده خواهد شد.

نسرین پارسا

d time:
n is for a limite

this promotio

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 849-7711

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

________________________________

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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من رای میدهم اما...

شنبه  ۲۶اردیبهشت ۱۳۸۸

محمد ملکی

 6ماه پیش زمانی که بار دیگر هیزم
به تنور انتخابات ریاس��ت جمهوری
می ریختند ت��ا آن را گرم کنند ،در
مقاله ای با عنوان "خیمه شب بازی
تکراری" نوشته بودم:
"آیا  30س��ال ب��رای فراگیری یك
تجربه كافی نیست؟ درست است كه
می گویند ایرانی ها حافظه تاریخی
ضعیفی دارند ،اما ملتی كه با تاریخ و
در تاریخ  30ساله رژیم والیی زیسته
و با گوشت و پوست آنرا لمس كرده
و میكن��د آیا باز ه��م فریب خواهد
خورد و آیا دگربار عروسك این خیمه
ش��ب بازی كه هرازگاهی تكرار می
گردد ،خواهد شد؟ باور ندارم .اكثریت
مردم ایران آگاه و هشیارند و انتخاب
های اخیر انجام ش��ده ،ش��اهد این
مدعاست .چرا حاكمیت مجبور می
ش��ود انتخابات را با انواع فریبكاریها
و تقلب برگزار كند ،تا آنجا كه برای
كشاندن مردم به پای صندوقها ،فتوا
بر وجوب شركت آنها صادر كند و با
ایجاد ترس و وحشت جمعی را وادار
به اینكار نماید؟"
در آن یادداشت نوشتم با گرم شدن
تنور انتخابات ،ب��ار دیگر موجودات
زمستان خواب با احس��اس گرما از
خواب زمس��تانی بیدار میشوند و به
امید در دست گرفتن مجدد قدرت
و پوش��یدن لباس وزارت و وکالت و
سفارت و ...به وول وول می افتند؛ بی
آنکه به روی خود بیاورند در تمام این
 30سال آنها صاحبان قدرت و اداره
کنندگان مملکت بودند.
گفته بودم که در نظام والئی انتخابات
یک خیمه ش��ب بازی اس��ت .حال
برای آگاهی بیش��تر نسل جوان که
زیاد با این نمایش آشنا نیست ،الزم
اس��ت توضیح دهم که در این بازی،
خیمه شب باز در پشت صحنه خود
را پنهان میکند و تعدادی عروسک را
با نخی که به انگشتهای خود بسته
است آنگونه که میخواهد به حرکت
درمی آورد .با صدای خود حرفهائی
را در دهان عروس��ک ها میگذارد تا

هرچه او میخواه��د آنها بگویند و با
اراده ی کسی که پشت صحنه است
باال و پائیین بپرند و برقصند .البته که
این بازی بیشتر میتواند "بچه ها" را
سرگرم کند.

هموطنان؛
در این دوره انتخابات نمایشنامه ای
بس��یار خنده دار تر و سرگرم کننده
تر به روی صحنه آمده است .گاهی
حرفها و شعارهائی به گوش میرسد
که بیننده و شنونده چنین می پندارد
که هم��ه چیز عوض ش��ده و بازی
کنندگان ،بازیگران��ی دگرند و برای
نخستین بار به روی صحنه آمده اند.
فکر میکنم بس��یاری از خوانندگان
این نبش��ته ،کروبی واحمدی نژاد را
تا حدی میشناس��ند اما سبز علی(
محسن) رضائی و میرحسین موسوی
را کمتر .مطمئن باش��ید اینها همه
س��ر و ته یک کرباسند و همه بنیاد
گرایانی هس��تند دس��ت پرورده ی
بنیادگرای بزرگ .چون عروسک های
خیمه شب بازی نقش و لباس عوض
میکنند تا تماشاچی را فریب دهند.
اینها همان طور که خود اذعان دارند،
یک هدف را تعقیب میکنند و آنهم
حفظ نظام والیی و به صحنه نمایش
کشاندن تماش��اچیان بیشتر تا فردا
بگویند نمایش ما بس��یار جالب بود
و توانس��ت مشتری های زیاد جذب
کند.
پی��ش از ای��ن در مورد سردس��ته
اصالحات��ی ها" ،خاتم��ی" ،مطالبی
نوشته ام .حال میخواهم از دو چهره
ای بگویم که این بار وارد بازی شده
اند؛ از موسوی و رضایی .اینان چنان با
قیافه ای حق به جانب به صحنه آمده
اند که تو گویی در آن همه کش��تار،
چ��ه در جبهه های جن��گ ،چه در
زندان ها و چه در جای جای ایران و
جهان نقشی نداشته اند و در این همه
فقر و فحشا و دزدی و رشوه خواری
که جامعه را به این روز انداخته است
نه کوچکترین دخالتی داش��ته اند و
نه در این  30سال مسئولیتی تقبل
کرده اند.
باید از آقای موس��وی پرس��ید مگر
شما از  57تا  60عضو مرکزی حزب

جمه��وری اس�لامی که تم��ام امور
مملکترادردستگرفتوباهمکاری
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی هر
کاری خواستند کردند ،نبودید؟ مگر
شما سالها س��ردبیری روزنامه ارگان
حزب ( روزنامه جمهوری اسالمی) را
بر عهده نداشتید؟ مگر همین روزنامه
بزرگترین مشوق چماقداری و قلع و
قمع دگر اندیش��ان و تشویق حزب
اللهی ها برای حمل��ه به اجتماعات
مردم و منتقدین نبود؟ مگر روزنامه
ای که شما سردبیر آن بودید زمانی
که اعدام ها در زندانها ش��روع ش��د
برای ایجاد رعب و وحشت هر روز نام
تعدادی از آنها را منتشر نمیکرد؟

مگر در کابینهی آقای مهدوی کنی
( )60/6/11شما وزارت امور خارجه
را ب��ه عهده نداش��تید؟ مگ��ر از روز
 7آبان س��ال  60تا بازنگری قانون
اساسی و حذف سمت نخست وزیری
در مق��ام رئیس قوه مجریه کش��ور
نبودید؟ ش��نیدم در یکی از دانشگاه
ها در جواب دانشجویی که نظرتان را
در مورد جنایات دهه شصت و کشتار
هزاران نفر و از جمله دانشجویان در
زندان ها پرسیده بود گفته اید ":من
در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت
نمیکردم".

مگر وزی��ر اطالعات یک��ی از وزرای
دولت ش��ما نبود که بای��د در کار او
دخالت میکردید؟ مگر تمام کارهای
امنیتی کشور زیر نظر شورای عالی
دفاع ملی که نخس��ت وزیر یکی از
 7عضو آن است صورت نمیگرفت؟
چطور میشود شما از آنهمه جنایت
ها بی خبر باشید؟

;
;

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

اشخاص و شرکت ها

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
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
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

فتو شاپ

با  20سال سابقه

La Photoshop

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>
•
•

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

)Tel.: 514 692 TAXE (8293

NOTAIRE-NOTARY

 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,

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

&

{>> ادامه در صفحه}15 :

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered

میگویند شما نقاشی میکردید ،مگر

نه این اس��ت که یک هنرمند ،یک
نقاش ،یک موسیقی دان ،یک شاعر
در کار هنری اندیش��ه ه��ای درونی
خود را منعکس میکند؟ آیا شما که
شاهد بسیاری از وقایع جنگ  8ساله،
شکنجه ها و کشتارهای دهه شصت
از جمل��ه جنایت بی نظیر کش��تار
هزاران زندانی در س��ال  67بوده اید،
یک تابلو کش��یده ای��د که کبوتری
سپید با بالهای خونین افتاده بر کف
قفس نشان دهد؟ آیا یک تابلو از اعدام

حلظه های شیرین زندگی خود را

Cell.: (514) 573-9128
	•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

بیهوده خود را زرنگ و مردم را بی شعور
مپندارید .شما و دیگر همدستانتان
که امروز الف اصالحطلبی می زنید،
در جنایات دهه ش��صت بارها گفته

مگر جنابعالی وظایف نخست وزیر را
در قانون اساس��ی نخوانده بودید؟ از
جمله ماده یکصد و سی و چهارم را
که میگوید:
"ریاست هیات وزیران با نخست وزیر
اس��ت که بر کار وزیران نظارت دارد
و ب��ا اتخاذ تدابی��ر الزم به هماهنگ
ساختن تصمیم های دولت میپردازد
و ب��ا همکاری وزیران برنامه و خطی
مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا
میکند .نخست وزیر در برابر مجلس
مسئول اقدامات هیات وزیران است".

اسفندیارباهری
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

ن��ه آقای موس��وی .مپندارید که در
ش��هر کور و کرها و بیخردان زندگی
میکنید .شما با همه آن جنایتها و
کشتارها و شکنجهها موافق بودید،
آنه��ا را تایید میکردید و هیچ عذاب
وجدانی هم نمیگرفتید .حال و آینده
ه��م در برابر چنین اعمالی نخواهید
ایستاد.

اید ما اطاعت از مرادمان میکردیم و
این کارها اقتضای آن زمان بود و ما
هیچکاره بودیم .چه تضمینی وجود
دارد که چند س��ال دیگر همانگونه
که خاتمی گف��ت ،نگویید من یک
تدارکاتچی بودم؟ ش��ما نه در آن ده
س��ال و نه در آن بیس��ت سالی که
در خواب زمس��تانی بودید ،هرگز به
جنایاتی که در ده��ه اول انقالب در
زمان رهبری آقای خمینی و نخست
وزیری شما روی داد اشاره نکردید.

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 Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
g + car: ex
)(Langulier
am area
$90.00
2 hrs Drivin
g + car: ex
(Longeueil
am area
) $85.00
2 hrs Drivin
g + car - ex
(Henry Bo
am area
urassa) $80
.00

& (514) 621-3456
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Plamondon

5

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

دعوت برای مقابله با کودتای بدون خونریزی
_______________
حدود  ۵۰نفر از فعاالن سیاسی
ای�ران هش�دار دادهان�د ک�ه
تالش�هایی در حال اجراست تا
آراء سازماندهیش�ده تندروها
بتوان�د سرنوش�ت انتخاب�ات
ریاس�تجمهوری را در دور
نخست به نفع احمدینژاد تمام
کند.
__________________
خراب��ات :حدود  ۵۰نف��ر از فعاالن
سیاس��ی ایران هش��دار دادهاند که
تالش��هایی در حال اجراست تا آراء
سازماندهیش��ده تندروه��ا بتواند
سرنوشت انتخابات ریاستجمهوری
را در دور نخست به نفع احمدینژاد
تمام کند.
مطالب��ی نیز در م��ورد برنامهریزی
برخی تندروها برای مادامالعمر کردن
دوران ریاس��تجمهوری ش��نیده
شده اس��ت که در مجموع فضایی
کودتاگونه را تداعی میکند.

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

به نام خدا
ملّت شریف ایران
کش��ور در شرایط سخت و حساس
تاریخی خویش یکبار دیگر فرزندان
پاکنهاد خود را به یاری میخواند.
بررس��ی اوضاع اقصادی ،سیاس��ی،
اجتماع��ی و فرهنگ��ی از جه��ات
ن کننده است .حقوق
مختلف نگرا 
اساس��ی ملت ،آزادیهای عمومی و
خصوصی ش��هروندان ،ح��ق آزادی
بیان و قلم و مطبوعات بهعنوان رکن
چهارم دموکراسی و دیدهبان حقوق
ش��هروندان در براب��ر حکومت ،در
وضعیت تجاوز قرار دارد.

در چنین شرایطی ضروریست سریعاً موجود و ایجاد آمادگی برای توسعه
برای مقابله قانونی با این نگرانیها ،و رسیدن به ایرانی پیشرفته ،آزاد و
تجاوزها و نیز تالش��هایی که اخیراً آباد بردارند.
به منظور یکس��ره کردن سرنوشت _______________
انتخابات پیشرو در دور اول و به نفع  ۷خرداد ۸۸
تندرویهای چهارساله اخیر صورت حمید احراری /طاهر احمدزاده/
پذیرفته ،اقدامی همگانی انجام شود .باب�ک احم�دی /ابوالفض�ل
مدنیترین و کمهزینهترین اقدامی ب�ازرگان  /پروی�ن بختیارنژاد/
که کنشگران دموکراس��یخواه در محمد بستهنگار /محمدحسین
کوتاه مدت میتوانن��د انجام دهند بنیاس�دی /به�زاد به�زادی/
تش��ویق مردم به باال بردن میلیونی محمد بهزادی /مسعود بهنود/
آراء مخالفان بنیادگرایی است ،تا آراء حبیبالل�ه پیم�ان /مس�عود
سازماندهیشدهی تندروها نتواند در پدرام /مصطفی تنها /غالمعباس
دور اول انتخاب��ات نصف بعالوه یک توس�لی /محم�د توس�لی /
مجی�د اّ
تولی�ی /رض�ا تهرانی/
رأیها را از آن خود کند.
بنابراین تمامی تالش اندیشهورزان علی حکم�ت /علیرضا رجایی/
و مصلح��ان جامعه آن اس��ت که با تقی رحمانی /حس�ین رفیعی/
رفت��اری مدن��ی و ضم��ن پرهیز از عبدالعلی رضای�ی /رضا رئیس
هرگونه خشونت  ،در جهت پاسداری طوسی/محمدرضازهدی/احمد
از ح��ق آزادی بی��ان و مطبوعات ،زیدآب�ادی /ع ّزتالله س�حابی/
به منظور تالش ب��رای اصالح امور نس�رین س�توده /س�یدمحمد
اقتصادی و معیشتی جامعه ،با تأکید سیفزاده /عیس�ی سحرخیز/
بر رعایت حقوق بشر و برای توسعه حسین شاهحسینی /ماشاءالله
همه جانبه کشور مشارکتی بسیار ش�مسالواعظین /احم�د صدر
هاش�م
حاجس�یدجوادی/
گسترده را پی گیرند.
اینک گاه آن فرا رس��یده اس��ت که صباغی�ان /عب�اس صفاییفر/
گامی فرا پیش نهیم و فلک را سقف کیوان صمیمی /اعظم طالقانی/
رض�ا علیجان�ی /محم�ود
بشکافیم و "موجی" نو دراندازیم.
عمران�ی /حس�ین قاضی�ان/
بر این اساس ،ما امضاکنندگان نظامالدی�ن قه�اری /مرتض�ی
این بیانیه به منظورخروج از وضعیت کاظمی�ان /محس�ن کدی�ور/
بسیارنگرانکنندهی چهارسال اخیر ،نرگ�س محمدی /بدرالس�ادات
هممیهن��ان خویش را ب��ه حضور مفی�دی /وحی�د می�رزاده/
مثبت در انتخابات ریاست جمهوری س�عید مدن�ی /مین�و مرتاضی
ف��را میخوانی��م و انتظ��ار داریم با لنگ�رودی /محمودنک�وروح/
رأی خوی��ش به یک��ی از نامزدهای ناصرهاش�می /حس�ن یوسفی
اصالحطل��ب ممک��ن (کروب��ی یا اش�کوری /میرمحمود یگانلی/
موس��وی) گامی برای تغییر فضای ابراهیم یزدی
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جهان...

"بحران اقتصادی
وضعیت حقوق
بشر را بدتر کرده
است"

سازمان عفو بین الملل در تازه ترین
گزارش ساالنه خود هشدار داده که
بحران اقتصادی باعث ش��ده است
که وضعیت حقوق بشر در جهان به
مراتب بدتر شود.
این سازمان در گزارش سال 2009
خ��ود تاکید کرده اس��ت که بحران
اقتصادی نه تنها توج��ه را از موارد
نقض حقوق بشر در دنیا کاسته بلکه
مش��کالت جدیدی را نیز به وجود
آورده است.
بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل،
افزای��ش قیم��ت ها به معن��ای آن

اس��ت که میلیون ها نفر در آفریقا
و آس��یا برای فراهم کردن اساس��ی
ترین مایحتاج روزانه خود دس��ت و
پا می زنند و هرگونه اعتراض آنها با
سرکوب شدید مواجه می شود.
این گزارش می افزاید درگیری های
سیاسی به آن معناس��ت که مردم
جمهوری دموکراتی��ک کنگو ،کره
ش��مالی ،نواز غزه و دارفور به شدت
زجر می کشند.
مبب ساعتی

در این گزارش چهارصد صفحه ای
ک��ه از مجموع  157کش��ور جمع
آوری ش��ده ،آمده اس��ت که تالش
برای احیای اقتصاد جهان ،وضعیت
حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده
است.
به گفته این سازمان این فقیرترین
مردم جهان هس��تند که بار بحران
اقتصادی را به دوش می کش��ند و

میلیون ها نفر با عدم امنیت و هتک
آبرو مواجه هستند .کارگران مهاجر
در چی��ن ،بومی��ان آمریکای التین
و بعضی از کش��ورهای آفریقایی به
ش��دت تحت تاثیر قرار گرفته اند و
اگر نسبت به وضعیت خود اعتراض
کنند ،با خشونت مواجه می شوند.
آیرین خان ،دبیر کل س��ازمان عفو
بین الملل گف��ت ":مجموعه ای از
مشکالت اجتماعی ،مالی و سیاسی
از وضعی��ت حقوق بش��ر یک بمب
ساعتی س��اخته است که هر لحظه
ممکن است منفجر شود".
وی اضاف��ه ک��رد " :اگ��ر دولت ها
نتوانند با نقض حقوق بش��ر که فقر
را تش��دید می کند مبارزه کنند و
نتوانند به درگیری های مس��لحانه
که موجب خشونت بیشتر می شود
خاتمه دهند ،احیای اوضاع اقتصادی
نه تداوم خواهد داش��ت و نه ممکن
خواهد بود".

•

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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www.skylawn.net

ایران :حقوق بشر...

عفو بنی امللل :ایران پیشگام
اعدام جمرمان نوجوان
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین
گزارش ساالنه خود از ایران به عنوان
یکی از پیش��گامان اجرای مجازات
اعدام نام برده است.
در ای��ن گ��زارش آمده ای��ران تنها
کشوری است که به اعدام مجرمان
نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸
سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم
ش��ده اند و همچنین اجرای حکم
سنگسار ادامه می دهد.
س��ازمان عفو بین الملل در گزارش
ساالنه خود که روز پنجشنبه  ۲۸ماه
مه منتشر شد ،اعالم کرد از ابتدای
س��ال  ۲۰۰۹میالدی ت��ا پایان ماه
آوریل ،این سازمان دست کم ۱۳۹
مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده
که دو مورد از آن متهمانی بوده اند
ک��ه در زمان ارت��کاب جرم کمتر از
 ۱۸سال سن داشته اند .البته مقام
های ایران می گویند تا کنون هیچ
نوجوانی را اعدام نکرده اند و این افراد
بعد از  ۱۸سالگی اعدام شده اند.
این در حالی است که تا ماه آوریل در
عربستان سعودی 28 ،مورد اعدام به
ثبت رسیده است.
دروری دایک ،مس��ئول بخش ایران
در سازمان عفو بین الملل ،در گفت
و گو با بی بی س��ی فارسی با اشاره
به اع��دام دل آرا دارابی که در زمان
ارتکاب جرم کمتر از  ۱۸س��ال سن
داش��ت ،می گوید ایران در رابطه با
اع��دام نوجوانانی که زیر س��ن ۱۸
س��الگی مرتکب جرم شده اند ،یک
کشور استثنایی است.
آقای دایک می گوید" :در این مورد
مقام های ایران می دانند که فکر یا
ایده قصاص نفس ،تحت قوانین بین
المللی وجود ن��دارد .چرا که جامعه

بین الملل معتقد است که این دولت
است که جان را می گیرد .در حالی
که دولت موظف اس��ت قراردادهای
بی��ن المللی را که امض��ا کرده اجرا
کند .بنابراین ما می توانیم بگوییم بر
اساس قوانین بین الملل در رابطه با
حقوق بشر ،ایران تنها کشوری است
که متاسفانه در سال جاری میالدی
دو نف��ر را که در زمان جرم کمتر از
 ۱۸سال سن داشته اند ،اعدام کرده
است".
دروری دای��ک حض��ور پ��ر رن��گ
فعاالن حقوق بشر در ایران به ویژه
فعاالن آزادی های مدنی را مثبت و
امیدوارکننده ارزیابی می کند.

تاثیر بحران اقتصادی
سامان ضیا ظریفی ،یکی از مسئوالن
ایرانی سازمان عفو بین الملل ،معتقد
اس��ت بح��ران اقتصادی در س��ال
گذش��ته ،بر وضعیت جهانی حقوق
بشر تاثیر گذاشته است.
آقای ضیا ظریفی در گفتگو با بی بی
سی فارسی گفت":بحران اقتصادی
هم زمان بود با بحران حقوق بش��ر،
که سال هاست ادامه دارد .ما انتظار
داری��م رهبران جهان��ی که در حال
حاضر با بحران اقتص��ادی رو به رو
هستند و می خواهند سرمایه گذاری
اقتصادی کنند ،در عین حال برای
حقوق م��ردم هم س��رمایه گذاری
کنند .باید مردم آزادی بیان داشته
و در تصمیم گیری دولت در زندگی
شان نقش داشته باشند".
او همچنین می گوید وضعیت حقوق
بش��ر در افغانس��تان از جنبه های
مختلف از جمله آزادی بیان ،آزادی

فعالیت سیاسی ،خشونت علیه زنان،
بدتر شده است.
س��امان ضیا ظریفی می گوید آمار
س��االنه کشته ش��دگان در مناطق
جنگ زده در س��ال  ۲۰۰۸از زمان
سقوط طالبان بی سابقه بوده و می
افزای��د " :تقریبا  ۶۰درصد کش��ته
شدگان توسط طالبان کشته شدند.
البته حم�لات نیروهای خارجی به
ویژه نیروهای آمریکایی باعث کشته
شدن تعداد زیادی از شهروندان شد
که از لحاظ سیاسی هم تاثیر بسیار
منفی داشت".
آقای ضیا ظریفی در ادامه سخنانش
در ب��اره وضعی��ت حقوق بش��ر در
تاجیکس��تان ب��ه تاثی��ر قحط��ی،
خشکسالی و زمس��تان بسیار سرد
و ارس��ال مع��ادل  ۱۰میلیون دالر
مواد غذایی از س��وی س��ازمان ملل
متحد اشاره می کند و معتقد است
مشکالت اصلی تاجیکستان فعال در
محور اقتصادی و ارس��ال مایحتاج
اولیه مردم به این کشور می چرخد.
او همچنین می گوی��د":در بعضی
موارد ،به عنوان مثال قانونی به وجود
آمد که فعالیت مذاهب غیر اسالمی را
محدود کرد .این قانون بی دلیلی بود
که متاسفانه روی فعالیت مسیحیان
نیز تاثیر منفی گذاشت .از سوی دیگر
قوه قضائیه تاجیکستان در رابطه با
خشونت علیه زنان تا کنون از خود
ضعف نشان داده است".
عفو بین الملل یک سازمان جهانی
با بیش از دو میلیون نفر در بیش از
 ۱۵۰کشور دنیا است که برای پایان
دادن به نقض حقوق بشر مبارزه می
کند■ .

Resto Bar Rotisserie
Portugalia

بارسلونا تاج
قهرمانی
اروپا را بر سر
گذاشت

تالش منچستر یونایتد برای بدل شدن به اولین
باشگاهی که عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپ��ا را حفظ می کند با پیروزی بارس��لونا در
بازی چهارشنبه ش��ب در ورزشگاه رم نقش بر
آب شد.
امیدهای سر الکس فرگوسن برای تکرار موفقیت
سال گذشته مقابل چلسی به خاطر بازی خوب
حریفی که از نبوغ لیونل مسی آرژانتینی الهام
می گرفت هرگز به جایی نرسید.
یونایتد بازی را که در گرمای نفس گیر انجام می
ش��د طوری شروع کرد که گویی قصد پیروزی
دارد و در ده دقیق��ه اول ی��ک رش��ته فرصت
های اولیه را  -با کمک کریس��تانو رونالدو
 علیه کاتاالن هایی که عصبی به نظرمی رسیدند خلق کرد.
اماپسازگلدقیقهدهمساموئل
ات��و که پس از گذر او از نمانیا
در
ویدی��چ وارد دروازه ادوین ون
سار شد شرایط تغییر کرد.
خط میانی بارسلونا متشکل
از جفت بی رقیب اینیستا
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و خ��اوی با پاس های بی نق��ص ،یونایتد را از
فرصت های بیشتر محروم کرد.
پیش از آنکه مس��ی با ضربه سری خارق العاده
پی��روزی را درحالی که تنها  20دقیقه از بازی
باقی مانده بود قطعی کند ،خاوی با یک ضربه
آزاد به تیرک دروازه یونایتد کوبید و ضربه تیه
ری آنری را نیز ون در سار مهار کرد.
مس��ی ریزنقش با پروازی بلن��د توپ جناحی
خاوی را راهی تور دروازه کرد و در همین لحظه
جادویی امیدهای یونایتد برای هرگونه بازگشت
به بازی دود شد و به هوا رفت.
رویارویی میان مس��ی و رونالدو به عنوان یک
بخش تماش��ایی از این بازی معرفی شده بود،
اما این مسابقه تنها یک برنده داشت و آن بازی
ساز بارسلونا بود که در سراسر مسابقه حریف را
مرعوب کرد.
رونالدو که آش��کارا کالفه به نظر می رس��ید و
همی��ن حال به گرفتن کارت زرد منجر ش��د،
هرگز از دویدن باز نایس��تاد اما امش��ب ش��ب
رونالدو یا شب یونایتد نبود.
بارسلونا و یونایتد هر دو در رقابتهای باشگاهی
این فصل قهرمان کشور خود شده بودند.

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

Tel.:514-567-4789
نویسندهکانادایی
برنده جایزه
«من بوکر»

الیس مونرو ،نویس��نده
 ۷۷ساله کانادایی که به
«ملکه داس��تان کوتاه»
مش��هور اس��ت ،جایزه
بینالمللی «من بوکر» را
دریافت کرد.
ارزش نقدی این جایزه
که از معتبرترین جوایز
ادبی بریتانیاس��ت۶۰ ،
هزار پوند است.
ماری��و بارگاس یوس��ا،
نویسندهپرویی؛پترکری،
نویسنده استرالیایی ،وی
اس نایپل نویسنده هندیتبار بریتانیایی
و جیمز کلمن ،نویسنده اسکاتلندی و
برنده جایزه بوکر ،از رقبای خانم مونرو
برای دریافت این جایزه بودند.
جین اسمایلی ،رماننویس آمریکایی و از
داوران بوکر که خود یک بار برنده جایزه
بوکر بوده ،قضاوت درباره انتخاب بهترین
نویسنده از میان یک لیست  ۱۴نفره که
هر کدام از نویسندگان برجسته کشور
خود هس��تند ،را کاری چالش برانگیز
خواند و در دفاع از خانم مونرو ،آثار او را
دقیق و اندیشمندانه دانست.
الی��س مون��رو که بیش��تر ب��ه خاطر

داستانهای کوتاهش معروف است،
در کارهایش بر زندگی روزمره مردم
شهرهای کوچک و دورافتاده کانادا
به ویژه جنوب اونتاریو تمرکز کرده
اس��ت .برخی از منتقدان ادبی او را
چخ��وف زم��ان ما
دانستهاند.
جی��ن اس��مایلی
در ستایش از کار
الیس مونرو گفت:
«وی در  ۳۰صفحه
از داس��تانهای
کوتاه��ش ،کاری
ک��رده اس��ت
ک��ه برخ��ی از
رماننویسه��ای
ه��م
ب��زرگ
نمیتوانن��د در
ر ما نها یش��ا ن
بکنند».
مورن��و در س��ال  ۱۹۶۸با مجموعه
داستان «رقص س��ایههای شاد» به
شهرت رسید.
این جایزه روز  ۲۵ژوئن طی مراسمی
در کالج ترینیتی دوبلین ،به نویسنده
اهدا خواهد شد.
تعدادی از داس��تانهای کوتاه الیس
مونرو در ایران نیز ترجمه و منتش��ر
شدهاست.
س��ال  ۱۳۸۶انتش��ارات نیلوفر در
تهران ،مجموعهای از داستانهای او
را با ترجمه مژده دقیقی منتشر کرد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

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

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

آنان هانری -پل روس��و ،بی گدار به آب
زده و اوراق��ی را خری��ده اند که در ایران
به آنها اوراق بهادار می گویند .این اوراق
انواع گوناگون دارند .بعضی از آنها خالی
از خطرند و شاید درآمد کمتری داشته

حبرانصندوقسرپده
وسرمایهگذاریکبک

در شماره یکم ماه مه پیوند ،مقاله ای به
قلم آق��ای دکتر فریدون بابائی ،در مورد
تاریخچه ،اهداف ،نتایج عملکرد و بحران
اخیر صندوق س��پرده و سرمایه گذاری
کبک درج شده است.
بنابر این خوانندگان پیوند از کم و کیف
جری��ان این صندوق باخبرند .همچنین
از اینکه با تمام حس��ن نیت بنیانگذاران
آن و به رغم موفقیت های آن در مدتی
بیش از  40سال و باالخره با داشتن 155
میلیارد دالر ذخیره چرا این صندوق دچار
بحران گشته و از ارزش ذخیره های آن
 40میلیارد دالر کاسته شده است آگاهی
دارند و نیازی به تکرار آن نیست.
تنها نکته قابل یادآوری اینست که افزون
بر دالیل دیگر بحران ،مسئوالن و در راس

باشند .بعضی ها آسیب پذیرند و ممکن
است در مدت کوتاهتری درآمد بیشتری
بیاورند ،اما از اعتبار کمتری برخوردارند.
مسئوالن صندوق سپرده کبک ،به هوس
سود سرشار در مدت کوتاه ،مقدار زیادی
از این اوراق بهادار (؟) را خریده اند.
اکنون با کم ش��دن ارزش آنها ،صندوق
دچار بحران ش��ده است .گویا مسئوالن
س��ابق و فعلی این صندوق مصداق این
ضرب المثل ترکی باش��ند که می گوید:
«ه��وس زیاد خ��وردن انس��ان را از کم
خوردن هم محروم می کند».
در هر حال ،آنچه فعال مطرح است موضوع
رسیدگییککمیتهازنمایندگانمجلس
ملی کبک اس��ت که در آن رئیس سابق
این صندوق آقای هانری -پل روسو ،باید
به س��واالت اعضای این کمیته پاسخگو
باشد.
خانم س��ونی کوزینو ،مطلب��ی با عنوان
«مردی و اش��تباهاتش» درباره جلس��ه
این کمیته تحقیقی نوشته که در شماره
بیستم ماه مه الپرس چاپ شده است.
به نوشته خانم کوزینو ،آقای هانری روسو،
با لباس شیک اتو کشیده به رنگ سربی،
 20دقیقه قبل از حضور اعضاء کمیته ،در
محل حاضر شده و با یک قیافه جدی در
جای خود استقرار یافته بود .این شخص
 60ساله که قبل از پاسخ دادن به بارانی
از سواالت داوطلبانه سوگند یاد کرده بود،
امی��دوار بود که قضاوت تاری��خ را درباره

خود تغییر دهد .او ضم��ن جواب دادن
به س��واالت ،خرید اوراق بهادار یاد شده
را یک اش��تباه نامید و گفت این موضوع
همواره فکر او را به خود مش��غول داشته
است.
خانم کوزینو در ادامه می نویسد:
«در حالی که نمایندگان س�واالت
دقیق خود را به طرز مودبانه ای به
ترتیب مطرح می کردند ،با اینحال،
امیر خدیر مس�ئول صن�دوق را
«سلطان»ی نامید که خود را باالتر
از هر کس�ی می داند و نه کسی در
مقابل مستمعین س�ر براه و مطیع
اتاق بازرگانی مونترال .نماینده مرسیه
خطاب به روسو می گوید:
«تکبر رفتار تحقیرآمیز ش��ما پوششی
برای بزدلی اس��ت ،چرا که شما استعفا
کردید!»
در اینجا رئیس کمیته اخطار انضباطی
می دهد.
این لحن گفتار آق��ای دکتر امیر خدیر
مورد گفتگوهائی هم شده است.
کاریکاتوریس��ت الپرس ،آقای «شاپلو»،
هم با بهره گیری از این درگیری لفظی،
تصویری کشیده اس��ت که در آن آقای
روس��و ،با جمجمه باریکتر از فک پائین
و با چشمان از حدقه درآمده نشان داده
شده است که با ذکر عباراتی تالش می
کند خود را از این مخمصه برهاند .امیر
خدیر هم در هیئت یک جوان ش��وریده
مدل کمونیست های اواسط قرن بیستم،
در حالی که نشان داس و چکش (نشان
اتحاد جماهیر شوروی سابق) را با زمینه
س��رخ بر س��ینه دارد و با کراوات آویزان
و موهای ژولیده ،روس��و را به س��لطان
قدر قدرت تش��بیه کرده و به لیبرالیسم
اقتصادی هم متهم نموده و به او یادآوری
م��ی کند ک��ه در مجلس خلق��ی مورد
مواخذه قرار دارد.
{>> ادامه در صفحه}10 :

درکمیتهحتقیقی«اولیفانت»چهمیگذرد؟
برایان
مالرونی
در بند شرایبر

ویلیام جانس��ون ،در
گازت  22م��اه م��ه،
نوش��ته اس��ت تمام
حرفهایقبلیمالرونی
دالل��ت بر ای��ن دارد
که وی می خواست
جری��ان این پ��ول را
کارل هاینز ش��رایبر یک دالل
مخفی نگهدارد .ولی
تج��اری آلمان��ی تبار اس��ت
باالخره وی پذیرفت
که ش��هروندی کان��ادا را هم
که چنین پولی را در
داراس��ت .او ب��ه اتهام تخلفات
برابر خدماتی که برای
مالیاتی ،تقلب و ارتشا از سوی
ش��رایبر انجام داده،
دادگستری آلمان تحت تعقیب
دریافت کرده است.
اس��ت .پلیس آلم��ان از دولت
ولی نه قرارداد انجام
کان��ادا تقاضای اس��ترداد او را
آن خدمات در دست
کرده اس��ت .دادگاه های کانادا،
آژانس
اس��ت و نه نوع و محل و
از جمل��ه دادگاه عالی ،بعد از یک
تاریخ آنها معلوم است.
سلسله اعتراضات شرایبر ،حکم به مالیات بر
درآمد کانادا به هرح��ال ،هنگامی که
اخراج او داده اند.
او می پذیرد چنین پولی
اما قرائن نش��ان می دهد که وی
زرن��گ تر از آنس��ت ک��ه به این با ثرومتندان را گرفت��ه اس��ت ،در آن
صورت درآمد به حساب
سادگی تسلیم شود.
دوستی
می آید و مشمول مالیات
قبال هم مطلب��ی در این مورد در
بیشتری
بر درآمد فدرال و ایالتی
همین ستون درج شده است.
می شود ،که می بایستی
گوناگ��ون
ش��رایبر از راهه��ای
دارد!
همان موق��ع دریافت آن
کوشیده اس��ت که اخراج خود را
را اظهار نموده و مالیات
منتفی کرده یا اقال آن را تا جائی
آن را می پرداخت ،که چنین هم نکرده
که بتواند به تاخیر بیندازد.
از جمله این تدابیر(!) یکی هم اینست که است.
او ادعا کرده بود در س��ال های  1993و در س��ال  1999در اثر تهدید ش��رایبر،
 1994در دو یا سه نوبت و در سه محل مالرون��ی مجبور به تنظی��م اظهار نامه
مختلف ،مبلغ  225000دالر با اسکناس مالیاتی در این مورد می ش��ود .در سال
ه��ای  1000دالری ب��ه برایان مالرونی 2000 ،با اداره مالیات بر درآمد کانادا به
نخست وزیر اسبق کانادا ،پرداخته است .توافق می رسند و مالیات نصف آن مبلغ
مالرونی ابت��دا دریافت چنی��ن پولی را را می پردازد.
کتمان کرده و حتی س��خنگوی خود را همه این جریانات در کمیته تحقیقی که
ریاس��ت آن را قاضی جفری اولیفانت به
هم در جریان امر قرار نداده بود.

عهده دارد بررسی می شوند.
درب��اره اینکه چرا نصف مالیات پرداخت
شده ،در سر مقاله  21ماه مه گازت آمده
است:
«تکان دهنده ترین خبر عبارتس��ت از
رابطه بین مالرون��ی و آژانس مالیات بر
درآمد کان��ادا ( .)CRAظاه��ر  RCAبا
مالیات دهندگان ثروتمند کانادا دوستی
بیشتری دارد».
نویسنده بعد از اشاره به ماجرای مالیات
ده��ی (یا ندهی) مالرون��ی ،به طنز می
نویسد:
«اغلب مالیات دهندگان کانادائی خود را
در ای��ن ماجرا مغبون خواهند یافت .اگر
یک��ی از ماها روزی پیش��نهاد کنیم که
نصف مالیات بر درآمد خود را بپردازیم،
ما را از اتاق بیرون خواهند کرد».
بقول نویس��نده مقاله ،به نظر می رسد
که در کانادا اش��خاص کمی مالیات می
پردازن��د ،حتی قاضی اولیفان��ت هم از
سخاوت  CRAدرباره مالرونی و شرایبر
شگفت زده و گفت:
«معامله خوبی است».
و از مالرونی پرسید آیا شما با آن موافقت
کردید؟
مالرونی با اش��اره به وکیل مالیاتی خود،
ویلفرید له فه بور ،گفت:
«باالخره او وکیل خوبی است».
یک��ی از خوانندگان گازت ه��م در نامه
کوتاهی در همان روزنامه می نویسد:
«شرایبر باید خیلی خوشحال باشد .زیرا
با سرمایه گذاری روی مالرونی ،توانسته
است اقال  8س��ال از زندان بگریزد و در
ات��اوا براحتی زندگی کند .با احتس��اب
 225000دالر ،ه��ر س��ال زن��دان را به
 30000دالر خریده است».

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

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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ترم تابستانی
کالس های رایگان فرانسوی

از ونکوور...
شوخی شوخی

خلیج
عربی!

رامین مهجوری

هفته ای دست کم دو سه بار از سوی
دست کم دو سه نفر ایمیل می آمد
که طومار امضا کنید نام خلیج ما را
درستبنویسند.
یک بار مجله «نشنال جیوگرافیک»
خبط کرده بود و بار دیگر «گوگل»
بود که خوابنما شده ،سرخود خلیج
فارس را خلیج عربی نامیده بود.
هر کسی ای میلی در این رابطه می
گرفت برای ده صد تن از دوستان هم
می فرستاد و دوستان مشترک هم از
چندین سو مورد هجوم ایمیلی قرار
می گرفتند (می گیرند).
ب��ا این که به اهمی��ت موضوع آگاه
هس��تم و ه��ردو بُعد احساس��ی و
منطقی داستان به خوبی قابل درک
است ،شوری که مردم در برخورد با
عربی نامیدن خلیج نشان می دادند
برایم شگفت آور بود .با این که ایمیل
خشک و خالی و بی روح است رگ
گردن فرس��تاده که از شدت خشم
برآمده بود البالی خطوط پیدا بود.
عرب��ی نامی��دن خلیج ب��ه قدری
نامانوس و عجیب بود که از دید من
بیشتر مسخره بود و به یک شوخی
بی مزه ش��بیه تا موضوعی جدی و
خشمبرانگیز.

شوخی شوخی!

البت��ه همه می دانیم که همیش��ه
شوخی شوخی ست که بعد جدی
می شود.
شوخی شوخی بحرین را داد رفت؛
شوخی شوخی انقالب شد؛
حجاب شوخی شوخی زوری شد؛
شوخی شوخی جنگ شد؛
ش��وخی ش��وخی بود که سر از این
سوی دنیا درآوردیم؛
زبانمان شوخی ش��وخی نیم عربی
شد،
ناغافل دیدی شوخی شوخی
خلیج هم عربی شد و عربی
ماند!
صبح ها که پس��رم را به مدرسه
می رس��انم در ماشین بیشتر رادیو
گوش م��ی کنم و خیلی خبرها به
ویژه خبرهای داخلی را از این راه می
گیرم.
دوش��نبه صبح سحر در راه بودیم و
رادیو روشن .س��اعت  ۸بود و رادیو
روی موج  ۱۱۳۰که ایس��تگاه تمام

امیر خدیر...
{>> ادامه از صفحه}9 :
الزم به یادآوری است ،با توجه به
عکسی که از دکتر خدیر و روسو
در روزنام��ه ها به چاپ رس��یده
اس��ت ،امیر لباس کامال مرتبی
دارد.
(توضیح :پیوند در هفته گذشته
تالش فراوان ک��رد تا اجازه درج
کاریکاتور آقای شاپلو را از الپرس
اخ��ذ کن��د .اما به گفت��ه روابط
عمومی این روزنامه ،به دلیل سفر
آقای شاپلو ،این امر ممکن نیست.
ش��اید این کاریکاتور بیادماندنی
را در ش��ماره آینده پیوند به نظر
خوانندگانبرسانیم).
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خبری ونکوور اس��ت .در یک دقیقه
ابتدایی شروع اخبار معموال به طور
تلگراف��ی تیتر خبره��ا را به عنوان
س��رفصل یا اهم خبرها می خوانند
و بعد ش��روع م��ی کنند یکی یکی
خواندن.
در همی��ن س��رفصل خبره��ا بود
که گوش��م برای اولین ب��ار به طور
زن��ده با نام م��ن درآوردی و دردآور
خلیجعربی آشنا شد.
خبر ،اقتصادی بود و درباره ی شرکت
بمباردیه...
گوشم حسابی تیز شد.
ی��ک کم بُراق ش��دم و ب��ی اختیار
ناسزایی به زبان شیرین انگلیسی و با
صدای بلند بر لبانم جاری شد.
پس��رم که ع��ادت به دی��دن هیچ
گون��ه واکنش عصبی از س��وی من
ندارد حیرت زده جویا شد .توضیح
دادم که ه��ر از گاهی یکی خودش
را لوس می کن��د و خلیج فارس را
عربی .هنوز توضیحم تمام نشده بود
که دوباره س��رفصل تکرار ...این بار
خون تا نیمه ه��ای صورتم دوید .از
واکنش متابولیسم بدنم به این ماجرا
ِ
شگفت زده شده بودم .بدتر از این ها
به خودم گفته اند ککم نگزیده .چرا
یک هو تب کردم.
در راه بازگش��ت به خان��ه بودم که
کل خب��ر را با تکرار نام خلیج عربی
خواندند.
کار از شوخی گذشت.

قضیه ناموسی شد.

تنم داغ شده بود ،چشمم کوررنگ؛
همه چیز را سرخ می دیدم.
گوگل و نشنال جغرافیک و این ها
را نمی دانم اما رادیو ش��هر خودمان
دیگر قرار نبود نامهربانی کند.
شوخی ش��وخی با ونکووری ها هم
ش��وخی؟ دیدم طاقت نم��ی آورم
تا جمعه صبر کن��م روزنامه درآید
یا یکش��نبه ش��ود از رادیو شبانه
(فارسی زبان ونکوور) چاره کنم.
تلفن شان را گرفتم.
دختر جوانی گوش��ی را برداش��ت
و حالم را جویا ش��د .از حال خرابم
گفتم .گفتم س��ه بار گفتید :خلیج
عرب��ی ،اما نداری��م چنین خلیجی،
یافت می نشود جسته ایم ما.
پرسید کی ،کدام دقیقه ،کجا؟
نشانی دادم .خبرهای خوانده شده در
نیم ساعت گذشته را روی مانیتوری
که روبرویش نشسته بود جلو عقب
کرد و س��پس گفت گوش��ی را نگه
دارم تا با رییسش گفتگو کنم.
رییسش آمد .به رییسش گفتم که
هستم و برای چه زنگ زده ام .دوباره
با ذکر جزییات و هنگام دقیق پخش
خبر ماجرا را بازگو کردم و خاطرنشان
که ایرانیان نسبت به این قضیه بسیار
حساس اند و خالصه خاطر خلیج را
خدشه دار نکنید.

در ادام��ه
جلس��ه ی��اد
شده ،هانری
پل روس��و به
از خود گذشتگی هایی اشاره می
کند که جهت خدمت به منافع
عمومی کبک انجام داده است.
از جمل��ه می گوید هنگام قبول
مدیری��ت صن��دوق س��پرده در
سال  ،2002تمام اوراق سرمایه
گذاری خود را بدون برنامه ریزی
مالی برای خود فروخته است تا
بعدها مورد سوءظن قرار نگیرد .او
می پرسد اکنون که پاداش ترک
خدمت به او تعلق می گیرد ،چرا
باید آن را رد کند؟
نویس��نده در بخ��ش دیگ��ری
از مقاله می نویس��د کس��ی در
درس��تکاری روسو تردید ندارد و
حاضرند قبول کنند هنگامی که

ابتدا نه گذاش��ت نه برداش��ت یک
ضرب زد زیرش.
انکار که :نه ،من خودم خبر را خواندم
و نگفتم خلیج عربی ،گفتم مناطق
عربی خلیج .بردبارانه گفتم عزیزم،
ِ
جانم ،کر که نیستم ،پارسال هم که
نبود؛ همین چند دقیقه پیش اتفاق
افتاد؛ دوباره نوش��ته و خوانده تان را
مرور بفرمایید .ظاهرا خیلی س��ریع
م��رور کرد و بعد جمله ای گفت که
برگردان فارسی آن می شود چیزی
مانند:
خوب حاال منظور؟
گفتم :هااااا!
ِ
جای ایرانی ها و
به
حساسیت
جدا از
ِ
مسوولیت شما در برابر این حساسیت
ملی ،در نظر داشته باشید که هیچ
محدوده جغرافیایی در جهان به نام
خلیج عربی وجود ندارد .آن چه شما
در گزارش تان با عنوان خلیج عربی
به آن اش��اره کردید سومین بزرگ
ترین خلیج جهان اس��ت و در واقع
خلیج فارس نام دارد و اگر نه یکی دو
هزار س��ال ،چند صد سال است در
تمام نقشه های رسمی و متن های
علمی به این نام خوانده شده است.
به واسطه تجربه های پیشین انتظار
داش��تم آقای رییس بخواهد بحث
کند و مرا به مراجع باالتر پاس دهد
و کار باال بگیرد و مجبور ش��ویم با
ایمیل طومار درس��ت کنیم و امضا
جمع کنیم و روز از نو روزی از نو...
ب��ر خالف تص��ورم و پ��س از پایان
آخرین جمله ام جمله ای گفت که
که برگردان فارس��ی آن می ش��ود
چیزی مانند :چش��م ،ب��ار بعد که
خواندم درست می خوانم...
متابولیس��م بدن��م به ح��ال عادی
بازگشت و تبم خوابید.
در کمال ناباوری و با شک و شبهه ی
فراوان تشکر و خداحافظی کردم.
تلفن را که قط��ع کردم در دلم می
گفت��م اگر دروغ گفته و مرا از س��ر
واکرده باشی من می دانم و تو!
به دفتر که رس��یدم از دستیارم که
او ه��م درراه خلیج را ش��نیده بود
خواهش کردم تا س��اعت  ۱۱اخبار
 ۱۱۳۰را به دقت گوش کند.
روز بعد صبح س��حر در راه بودیم و
رادیو روشن .س��اعت  ۸بود و رادیو
روی موج  ۱۱۳۰که ایس��تگاه تمام
خبری ونکوور است .به پسرم که در
عالم خ��ود غوطه ور بود ندایی دادم
که :بابا راس��تی دیروز بهشون زنگ
زدم و از اون به بعد درست کردند و
گفتند«:پرشینگالف»
لبخندی شاد و پیروزمندانه به رنگ
آبی خلیج همیشه فارس بر لبانش
موج زد...
عجالتا ر-م

او می خواست ترک خدمت کند
به قول خودش همه چیز مرتب
به نظر می رسید.
ولی آنچ��ه را نمی توان پذیرفت
آنس��ت که وی چ��را مرتبا می
خواهد عملکرد صندوق را توجیه
کند .یادمان باش��د که صندوق
 25درصد ارزش سهام خود را از
دس��ت داده است که  6/6درصد
در مقایس��ه با موسسات مشابه
بیشتر است.
در مقال��ه دیگری ک��ه در همان
ش��ماره الپرس چاپ شده است
می خوانی��م «در نهایت ،هزینه
ناکامی های صندوق سپرده برای
مالی��ات دهن��دگان  40میلیارد
دالر نخواه��د بود .بیش از نصف
آن یعنی  22میلیارد دالر ذخیره
ای است که معموال اتفاقی برای
آن نمی افتد .روسو هم می گوید

>>  7هفته :از  6جوالی  -تا  21 -آگوست << 2009
نامنویسی :تا  25ماه جون

مبتدی 2و 3متوسط1 :و2و  3پیشرفته1 :
■ زمان کالس ها:
صبح ها 9/30 :صبح تا 12/30
شبانه 6 :تا  9شب

■  2یا  4روز در هفته

2009 SUMMER

FREE FRENCH COURSE

■ کالس های مبتدی :
مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است.
تاریخ مصاحبه :جمعه  12سپتامبر

■ شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20

)(July 06 – August 21, 7 weeks
■ Levels:
Beginner •2•3, Intermediate 1•2•3, Advanced 1
There’s no beginner 1 course during summer session

■ Class Schedules:
Morning: 9:30-12:30, Evening: 6:00-9:00,
2 to 4 times/a week
■ Condition:

Permanent residents, Canadian citizens, CSQ holders,
Refuges, Applicants for refuge status,
Nannies with working visa 20

■ Registration:
From May 25 to June 23
■ Evaluation:
Evaluation date: June 25, Thursday
)(only after registration
________________________________________
* Financial assistance to cover daycare fees is provided if applicable.
* For more information, call (514) 481-6661 ext 201
)(office hours: Mon-Fri: 9:30-17:00

_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 ext 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5
or visit www.montrealkorean.com → Courses → Français

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

____________________

صندوق در معرض خطر نیست و
این شرایط مدتهاست که وجود
دارند».
در مورد اینکه آیا واقعا مبلغ 40
میلیارد دالر از بین رفته یا نه ،یا
اینکه مبلغ کمت��ری در معرض
خطر اس��ت یا نه ،و آیا کسی در
این می��ان مقصر اس��ت یا نه و
باالخره آیا تعهدی یا سوء نیتی
جهت اس��تفاده شخصی در کار
بوده یا نه خبر قطعی در دس��ت
نیس��ت و هر یک از کارشناسان
نظر متفاوتی از دیگری ارائه می
دهد.
تکلیف آقای روسو را درباره اینکه
مقصر است یا نه ،آیا اشتباه کرده
اس��ت یا نه ،بای��د دادگاه تعیین
کند.

DARYA LIVE MUSIC
موزیک دریا
شادی بخش حلظه ها

•عروسی •تولد •مهمانیها
DARYA MUSIC:

Tel.:
514-914-1332
Tel.: 613-276-2593
رستوران بوف Ottawa
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ایران :انتخابات...
سه شنبه  ۵خرداد ۱۳۸۸
گزارشی از نیویورک تایمز

انبوه جمعیت
مشکل جدی
برای رئیس
جمهور ایجاد
می کند

نازیال فتحی
تنها چند هفته مانده به انتخابات
ریاست جمهوری ،روز دوشنبه
قوی ترین رقیب رئیس جمهور
احمدی نژاد ،در میان جمعیت
حامیان��ش که به ش��کلی غیر
عادی انبوه بود در شهر زادگاهش
تبریز سخنرانی انتخاباتی کرد و
نش��ان داد که احتم��ال باخت
رئیس جمهور فعلی زیاد است.
جمعیت حامیان میر حس��ین
موسوی نه تنها از لحاظ تعداد-
درحدود  30ه��زار نفر -جالب
توجه ب��ود بلکه ب��ه این دلیل
جلب نظر می کرد که نه به آنها
پولی داده ش��ده بود و نه غذای
مجانی ونه ب��ه زور آمده بودند
یا به دستور روسایشان در محل
کار در این تجمع شرکت کرده
بودند؛ روشی که بعضی از اوقات
آقای احمدی نژاد از آن استفاده
می کند.
بس��یاری از این افراد با اتومبیل
های شخصی خود آمده بودند و

با وجود سختگیری هایی که در
مورد فیس بوک صورت گرفته
است ،از این تجمع با خبر شده
بودند.فیسبوکشبکهاینترنتی
اجتماعی است که آقای موسوی
درب��اره برنام��ه های ریاس��ت
جمهوری اش از آن استفاده می
کند و پسامش را به کشورهای
دیگر و رای دهندگان جوان می
رساند .حامیان موسوی از او که
در شهر کوچک خامنه در استان
آذربایجان به دنیا آمده اس��ت،
استقبال گرمی کردند.
آنها به زب��ان ترکی آذری فریاد
می زدن��د «:آذربایج��ان خانه
من اس��ت ،موسوی زندگی من
است!»
حضورمیر حس��ین موسوی در
این شهر اولین توقف او در سفر
دو روزه اش به شمال غربی ایران
بود؛ او تالش می کند تا قبل از
 12ژوئن 15،میلیون رای ترک
زبانان سرتاسر کشور را که حدودا
یک سوم افراد واجد شرایط برای
رای دادن را تشکیل می دهند،
بدست بیاورد.
آقای موسوی با اشاره به شورش
ه��ای تاریخی متعدد مردم این
منطق��ه علیه حکوم��ت های
مرکزی ،گف��ت «:مردم تبریز و
آذربایجان بارها سرنوشت کشور
را تغیی��ر داده ان��د .آنها همواره
علیه دیکتاتوری مقاومت کرده
اند».
آقای موسوی نخست وزیر سابق
ای��ران که عقاید میانه روانه اش
موجب ش��ده است که حمایت

خدماتحسابداری
اص�لاح طلبانی چ��ون رئیس
جمهور س��ابق ،محمد خاتمی،
را جل��ب کرده اس��ت ،بدل به
رقی��ب ج��دی آق��ای احمدی
نژادش��ده اس��ت ،احمدی نژاد
فردی مذهب��ی و محافظه کار
ک��ه حمایت مقام��ات مذهبی
از او کاهش پیدا کرده اس��ت و
بطور گس��ترده ای بدلیل وضع
اقتصادی کساد ایران از او انتقاد
می شود.
آقای موسوی به حامیانش در
تبریز گفته است که در صورتی
ک��ه انتخاب بش��ود ،کاری می
کند که تدریس زبان های اقوام
مختل��ف در مدارس ب��ا قانون
اساسی مغایرتی پیدا نکند و این
کاری است که آقای احمدی نژاد
موفق به انجام آن نش��ده است.
آقای موسوی به رای دهندگان
گفت «:رای ش��ما در انتخابات
تعیین کننده است».
زهرا رهنورد ،همسر میر حسین
موس��وی ،ک��ه در راس کارزار
تبلیغاتی او ایس��تاده است ،در
جمع زنان از تک همس��ری و
دفاع کرد و این درحالی اس��ت
که چند همسری طبق قوانین
ایران مجاز اس��ت  ،او همچنین
خواس��تار حقوق بیشتری برای
زنان ش��د .او اولین زنی اس��ت
که از بعد از انقالب سال 1979
در تبلیغات انتخاباتی همسرش
حضور پیدا می کند.
خانم رهنورد ،اس��تاد دانشگاه و
مجسمه س��از ،در پوستر های
تبلیغاتی آقای موس��وی دست

در دست او ظاهر شده است که
این کار در کشوری که معاشرت
عمومی زن و مرد مغایر با قوانین
سختگیرانه اسالمی کشور است،
کاری شجاعانه است.
آقای موس��وی در مقایسه با دو
کاندی��دای دیگ��ر ،جدی ترین
رقیب آقای احم��دی نژاد برای
انتخ��اب ش��دن مجدد اس��ت.
دو کاندی��دای دیگ��ر ،مه��دی
کروبی ،کاندیدای اصالح طلب
و محسن رضائی ،رئیس سابق
سپاه پاس��داران در جذب رای
چن��دان موفق نیس��تند .آقای
احم��دی نژاد هنوز در مس��ان
ترک زبانان طرف��داران زیادی
دارد بخصوص در روستاهای دور
افتاده و محروم .چهار سال پیش
بسیاری از افراد کم درآمد ایران
برای ارتقا سطح زندگی خود به
آقای احمدی نژاد رای دادند.
حسن نظری 75 ،ساله ،یکی از
حامیان احمدی نژاد در تبریز روز
دوشنبه گفت که او به بار دیگر
به آقای احمدی نژاد رای خواهد
دادزیرا حقوق آقای نظری پنج

سند اسرائیلی:
ایران از ونزوئال
اورانیوم می گیرد

یک سند دولت اسرائیل که
به رس��انه ها درز ک��رده ادعا
می کند که ونزوئال و بولیوی
درحال تامی��ن اورانیوم خام
مورد نی��از برنامه اتمی ایران

مشاور مالی و مالیاتی

برابر شده است و زندگی مردم
در روستا ها بهتر شده است.
س��ه رقیب دیگر آقای احمدی
نژاد هم م��ی گویند که تالش
های او برای کمک به فقرا مثل
صدقه دادن و خریدن رای است.
آنه��ا او را متهم م��ی کنند که
بجای سرمایه گذاری در پروژه
های تاسیساتی بزرگ ،پول و وام
در اختیار مردم قرار داده است.
روزنامه ه��ای ایران گزارش می
دهند که دانشجویان به این کار
دولت آقای احمدی نژاد که در
میان دانشجویان سه هزار قطعه
چک پول پخش کرد ،اعتراض
کردند.
حامیان آقای موس��وی ش��عار
دادن��د ":مرگ بر دولت س��یب
زمین��ی"؛ منظ��ور آنها پخش
ک��ردن  400ه��زار تن س��یب
زمینی مجانی در سرتاسر کشور
از سوی آقای احمدی نژاد بود.
منبع :نیویورک تایمز  26مه

هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در
گزارشی نوش��ت که به یک
نسخه از این سند دست یافته
است و خبرگزاری فرانسه نیز
گزارش مش��ابهی را منتشر
کرد.
این دو کشور آمریکای جنوبی
رواب��ط نزدیکی با ایران دارند
اما این اولین بار است که ادعا

>> 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

می ش��ود که آنها در کمک
به برنامه اتمی ایران دس��ت
دارند.
براس��اس گزارش ها س��ند
وزارت خارجه اس��رائیل می
گوید" :گ��زارش هایی وجود
دارد از اینکه ونزوئال اورانیوم
مورد نیاز برنامه اتمی ایران را
تامین می کند".
در ج��ای دیگ��ری در ای��ن

گزارش آمده است که "به نظر
می رسد بولیوی نیز از تامین
کنندگان اورانیوم برنامه اتمی
ایران است".
این گزارش نتیجه گیری می
کند که هوگ��و چاوز ،رئیس
جمهور ونزوئال ،س��عی دارد
با حمای��ت از ایران ،آمریکا را
تضعیف کند.

•

Resto Bar Rotisserie Portugalia
ه گشایش یافت
مژده مژد

ترین مر غ BBQ
خومشزه
وی زغال چوب
ر

و همچنین برای
ش از پیک آپ،
فا یک ساعت پی
سفارش بدهید.
لط
ف در رستوران،
صر
The best chiken BBQ.
on wood charcoal
Call 1hour before to order your
chicken.

:Our menu

Chicken
Steak
Filets de Porc
Cotes levees
Chourico
Mixte








>> all our meals are served
with fries and salad

بخ
شی از من
و
ی
غ
ذ
ا
ها:
	•مرغ

	•استیک
	•کت  ،فیله بیف
له وه
	•چوریکو
	•میکس
______
توجه ______
س :کلیه غذ
ا همراه با
یب
سا زمینی سر
خ کرده و
الد

در  2شعبه
Montreal:
34 Rachel Ouest
Tel.: (514) 282-1519

NDG:
6710 St-Jaques # 106
Tel.: (514) 484-0025
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به یا
د بهار...

جلوه های آرمانی در شعر ملک الشعرای بهار()2
مفهوم آرمان ،صفات انسان
فارسی به ازای ناسیونالیسم و ناسیون می آید که فرهنگ و اخالق و آداب اجتماعی
آرمانی ،جامعه آرمانی
اروپائی انتخاب کرده ایم ،یعنی «ملت و فرهنگی انس��ان آرمان��ی در حد مطلوب
و ملیت» به معنی راه و روش و اساس جامعه باشد و مورد پسند همگان.
در مقدمه باید گفت ،جهان امروز
به مجموعه ای از افراد انسانی یا یک «آرمانشهر»یا«مدینهفاضله»یا«ناکجاآباد»
همچون روزگار گذش��ته تشنه
گروه بشری اطالق می شود که دارای بزرگتری��ن نماین��ده فکری گوین��دگان و
آرمان خواهی است .رواج یافتن
فرهنگ و ایمان و راه و هدف مشترکی نویس��ندگان انسان دوس��ت و عدالت خواه
واژه هائی چون شایسته ساالری،
هستند.
است .گویندگانی که میزان سخن آنها بیشتر
وطن ساالری ،انس��ان ساالری
ما برخالف غربی ه��ا به جای خون ،بر محور مضامین اخالقی ،اجتماعی و عرفانی
و -حت��ی فراتر بروی��م -رومان
فرهنگ را مالک گرفته ایم و به جای دور میزند ،بیشتر با این مقوله سروکار دارند.
ساالری و ناسیونالیسم ساالری،
زائیدن ،احساس کردن و اندیشیدن در ادبیات فارسی شاعرانی به عنوان «شاعران
خود می توان��د دلیلی بر آرمان
را .از ای��ن رو در بین��ش م��ا ،مفهوم اعتراض» با نوع ش��عر «معترض» برخاسته
جوئی باش��د .این ترویج ،ریشه
«ملیت» زاده «نس��بت» نیست ،بل اند:
در میهن دوستی ،میهن پرستی،
زاده «خودشناسی روحی و انسانی» فردوسی ،ناصر خسرو ،سنائی ،غزنوی ،نظامی
ملی گرائی و نوع دوستی و بطور
کلی ریشه در فرهنگ ،ملیت و قومیت انسان است .جامعه آرمانی نیازمند این صفات است و ...به خصوص آن دس��ته از ش��اعرانی که با
و زمانی جامعه و مردم آن به پایداری و مانائی س�لاح ُزهد ،ب��ه میدان نبرد ب��ا نامردمی و
آرمانی دارد.
در ارزش میهن دوس��تی بای��د گفت ،مردم می رس��ند که بتوانند (آرمان ساالری) را در ناجوانمردی آمده اند .بررسی شعر « ُزهدیات»
س��رزمین ما به همان سان که با گرایش به خود باور کنند و بقبوالنند و بایستی از سطوح در شاعران ادب فارسی ،خاصه ناصر خسرو و
آرمان ها و باورهای دینی زندگی می کردند ،مختلف مل��ی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و سنائی غزنوی به خوبی بیانگر این مدعاست.
با اندیشه ها و برداشت های انسانی دیگری اقتصادی ،این آرمان ساالری را نُضج دهند .به طور عام در شعر تمام شاعران ،کم و بیش
نیز از جهان قرار می گرفتند و این ارزش های آن گاه ملیت واقعی شکل می گیرد و جامعه این نظریه (نظریه انسان آرمانی) دیده میشود.
گسترده ،احساس��ات فطری میهن دوستی با ملیت خود ،به س��وی خوبی ها و نیکی ها اما بسام ِد این نوع فکر در بعضی گویندگان
آن��ان را در مرحله های تاریخی تلطیف می گام برمیدارد.
بیشتر است.
مگر در بوستان سعدی ،مثنوی موالنا و شعر
کرد .به همان سان که به طور سنتی احترام
حافظ اعتراضی دیده نمی ش��ود؟ نظامی در
به مادر ،امری انسانی بود و مذهب نیز به آن
تقدس می داد .دوستی میهن (حب الوطن) آرمان گرائی در ادبیات
مخزن االس��رار بع��د از ذکر مقدم��ات ،وارد
هم ویژگی پیدا می ک��رد بدان اندازه که در آنچه از کارکرد ادبیات برای ما ترسیم میشود مقاالت بیس��ت گانه می شود .بُن مایه های
مقاله ه��ا ،مضامین اخالقی ،دینی و عرفانی
مجموعه های حکمتی ملت ها ،وطن را «مادر چیزی جز آرمان جوئی نیست.
دوم» (ام الثانی��ه) نام نهاده اند( .حب الوطن برای نمونه به برخ��ی از کارکردهای ادبیات اس��ت و آرمان واقعی شاعر در این مقاله ها
ش��کل می گیرد .او در تم��ام این مقاله ها،
من االیمان) نیز خود اشاره ای است بر اینکه اشاره می شود:
این امر حتی در روایات اسالمی ما نیز ارزش وس��یله تزکیه و پاالیش روح اس��ت ،عرصه همواره آدمی را مخاطب قرار میدهد و آرمان
پیدا کرده است .این ارزش و قداست مربوط تمرین آزادی اس��ت از آن جهت که سازنده خواهی را به او متذکر می شود.
به امروز نیست ،بلکه از روزگاران گذشته نسل جهانی اس��ت که می خواهیم و نمی یابیم ،جهد به آن کن که وفا را شوی
خود نپرستی و خدا را شوی
به نسل ادامه داشته و دارد.
از طریق نمایش واقعیت اجتماعی با جامعه
به گفت��ه دکتر ناصر تکمی��ل همایون «در شناسی ،هم صدا می شود .نویسندگان رمان خاک دلی شو که وفائی در اوست
وز گل انصاف گیاهی در اوست
برداشت های کنونی ملت ما از میهن دوستی ،واقع گرا روابط اجتماعی و انسانی را به دقیق
دنباله همان ارزش هائی است که رگه های ترین صورت ،تصویر و تحلیل می کنند .ارزش هر هنری کان ز دل آموختند
بر زه منسوج وفا دوختند
انس��انی آن در دوره های کهن تاریخی پیدا های انس��انی اصیل چون عشق و محبت را
شده است و نشانه های آن را نه تنها در سنگ در شکل های جاودانه به تصویر میکشند و ...گر بپسندیش ،دگرسان شود
چشمه آن آب دو چندان شود
نبش��ته ها ،بلکه در تواریخ یونانی و رومی و آیا در این چند مورد از کارکردهای یادشده،
ادبیات ،ارمغانی جز انس��ان س��ازی و آرمان مردم پرورده به جان پرورند
دیگر ملت های جهان می توان باز یافت».
گر هنری در طرفی بنگرند
آرم��ان (=ارمان) در لغت به معن��ای «آرزو ،خواهی دارد؟ از نخس��تین ش��عرای فارسی
امل ،حس��رت ،امید ،رنج ،پش��یمانی» آمده (قرن چهارم) تا به امروز این درخشش بوده و خاک زمین جز به هنر پاک نیست
وین هنر امروز در این خاک نیست
اس��ت (فرهنگ معین) ویژگی های اخالقی هست و ادامه خواهد داشت ،ولی ممکن است
و اجتماعی که برای انس��ان آرمانی پرداخته متناسب با هر دوره و برهه از زمان پررنگ تر گر هنری سر ز میان بر زند
بی هنری دست به آن در زند
شده ،ریش��ه در این معانی دارد و از ویژگی و یا کم رنگ تر شود.
نقش وفا بر سر یخ می زنند
های انسان آرمانی است( .از دیدگاه اخالقی و
بر مه و خورشید َزنخ می زنند
اجتماعی) :خیرخواهی ،نوع دوستی ،دادگری ،ادبیاتآرمانشهر:
ظلم س��تیزی ،دردمندی ،دردآگاهی و( ...از در کنار س��ایر ان��واع ادبی (ادب حماس��ی ،در جامعه ای که بی رس��می ها بر آن حاکم
دیدگاه ملی و میهنی) :جهانداری ،جهانبانی ،تعلیمی و غِنائی) به نوع ادبی آرمان شهر یا است مصلح و اندیشمند اجتماعی -که دارای
دارا بودن وجدان ملی ،ناسیونالیسم خواهی و آرمانی یا ادبیات مدینه فاضله برمی خوریم بینش عالی انسانی اس��ت -بیش از دیگران
 ..ناسیونالیسم از دیدگاه مثبت ،آنگونه که در همان طور که از نامش پیداست ،به آن دسته رنج می برد چرا که او در آرزوی رس��یدن به
از آثار ادبی اطالق می ش��ود که در آن ها به جامعه ای است که در آن ارزش های واالی
تعریف آمده است:
انسانی حاکم باشد و همه چیز انسانی باشد
«مل��ت خواهی ،مل��ت پرس��تی ،اعتقاد به طرح جامعه آرمانی پرداخته شده است.
رجح��ان ملت خویش بر ملل دیگ��ر» .واژه ناگفته نمان��د که در ان��واع ادبی تعلیمی و این همان مدینه فاضله و در اصطالح امروز
ناسیون ( )NATIONاز ریشه زادن و متولد حماس��ی نیز رگه هائی از این نوع پیدا می «جامعه ایده آل» است.
شدن است که مالک را از ویژگی های ژنتیک شود و در واقع این نوع ادبی با دو نوع مذکور سنائی نیز در قصاید اجتماعی و انتقادی خود
و خونی و نژادی گرفته اس��ت .معادل آن در کامال عجین اس��ت .در ادبیات تعلیمی نیز چنین دیدگاهی دارد.
عربی «شعب» است ،به معنی شاخه و رشته ش��اعر یا نویس��نده ضمن بیان ارزش های مرد هشیار در این عهد کم است
ور کسی هست به دین متهم است
ای از شهر بزرگ یا درخت واحد نوع بشر که اخالقی و اجتماعی ،در حقیقت نوعی آرمان
در همان حال که به یک ملیت ،تش��خص و خواهی به خواننده فرا یاد می دهد ،به عنوان گوشه گشتست بسان حکمت
هر که جوینده ی فصل و َحکم است
اصالت وجودی می دهد ،وابس��تگی آن را به مثال جامعه مطلوبی را که سعدی در بوستان
درخت انسانی و حتی شاخه ها و شعبه های خود به تصویر می کشد ،چیزی جز روحیه در همین قصیده سنائی تازیانه انتقاد خود را
بر همه طبقات جامعه فرود می آورد به گونه
دیگر بشری در برمیگیرد.
پاک انسان آرمانی نیست.
از این پر معنی تر کلمه ای اس��ت که ما در طبیعی است چنین روحیه ای وقتی به دست ای که هیچ کس نمی تواند از زیر یوغ انتقاد
او خارج شود در قصاید
دیگ��ر او نی��ز چنین
تفکری دیده میشود.
این گونه شعرها که از
نوع ش��عر «معترض»
محس��وب می شود،
همان ُجستن اندیشه
www.08tapesh.com
ه��ای واالی انس��انی
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
است و آدمیت را به یاد
می آورد که در س��ایه
(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
آرمان گرائی به دست
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

به بهانه پنجاه و هشتمین ساملرگ
محمدتقیبهار،ملقببه
ملکالشعرا،شاعر،روزنامهنگار،
ادیب،تاریخنویس،
وسیاستمدار:
( ۱۷آذر - ۱۲۶۵
 ۱اردیبهشت )۱۳۳۰

ای خداوندان مال االعتبار
ای خداوندان قال االعتذار ،االعتذار
این قصیده از ش��اهکارهای س��نائی و جزء
یکی از قصیده های ممتاز زبان فارس��ی در
زمینه موضوع اجتماعی است .همین قصیده
به تنهائی ،جایگاه س��نائی را در عرصه شعر
آرمانی نشان میدهد.
سعدی نیز در بوستان و گلستان خود جامعه
ایده آل را می جوید.
شیخ اجل در دو اثر شگرف خود ارزش های
اصیل انسانی و اخالقی را بیان کرده و ضمن
اشاره به بی رسمی های عصر خود و انتقاد از
آن ها ،نوع دوس��تی و خیر خواهی و باالخره
آرمان جوئی را فرایاد می آورد:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
در بوستان نیز اینگونه است:
نیاید به نزدیک دانا پسند
شبان خفته و گرگ در گوسفند
برو پاس درویش محتاج دار
که شاه از رعیت بود تاجدار
مکن تا توانی دل خلق ریش
وگر می کنی ،می کنی بیخ خویش
فراخی در آن مرز و کشور مخواه
که دلتنگ بینی رعیت ز شاه
بر آن باش تا هر چه نیت کنی
نظر در صالح رعیت کنی
اال تا نپیچی سر از عدل و رای
که مردم ز دستت نپیچند پای...
حافظ نیز در همان غزل که چندان جایگاه
مناس��بی برای ط��رح مضامی��ن انتقادی و
اجتماعی نیست ،به طرح مدینه فاضله خود
می پردازد .از این روست که غزل های او آینه
تمام نمائی از قرن هشتم است.
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابُن که خ َزف می شکند بازارش
یا این بیت:
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی
تقریبا تم��ام ادبیات منظ��وم و منثور ما به
چنین مضامین انس��ان دوس��تانه و اخالقی
آراسته است .کلیله و دمنه ،مرزبان نامه ،آثار
عبید زاکانی و آثار دیگر گویندگان توانای این
مرز و بوم ،چنان آراس��تگی و درخشندگی
دارد که بعد از گذش��ت قرن ها ،هنوز در دل
ایرانیان و دیگر ملت ها و بطور کلی در دل و
جان کسانی که این چنین جامعه ای را می
جویند ،تازگی دارد .همین تازگی ،جاودانگی
و پایداری آنها شده است.
در ادبیات عرفانی و صوفیانه ،این تفکر عمیق
تر است چرا که عارف همواره به دنبال انسان
کامل است .شاید بتوان گفت کل پیام عرفان،
توج��ه به عالم معنی و ب��ی توجهی به عالم
ظاهر است .صعود به عالم معنی وقتی تحقق
می یابد که تعلقات دنیوی و هواهای نفسانی
ریشه کن ش��ود ،و این ریشه کنی جز نفی
خودی و طرد صفات بش��ری نیس��ت .تمام
صفات انسان آرمانی در انسان حقیقی و عارف
مطلق جمع است .پس عارف واقعی نیز انسان
آرمانی به حساب می آید.

ملی گرائی و آرمان گرائی در

شاهنامه
الزمه شعر حماسی ،وطن دوستی است زیرا
حماسه زمانی به وجود می آید که قومی برای
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استقالل خود با دشمنان
بجنگد تا میهن را از دس��ت دشمن
نجات دهد .پس جنگ با دشمن ،نتیجه وطن
دوستی است .از این رو ،جهان بینی انسانی
آرمانی -حماس��ی ،بر دلبستگی های قومی،
وطن پرس��تی و ارزش های نژادی و تخمه
و گوهر مبتنی است .روی این اصل ایرانیان
نام آزاده (ش��ریف و نجیب) را برخود نهادند
و کش��ور خود را سرزمین آزادگان دانستند.
س��اختار معنائی شاهنامه ،بیان جهان داری
و جهان بان��ی آرمانی و یا ب��ه عبارت دیگر
آرمان شهریاری است .بزرگ ترین پیام های
شاهنامه ،آرمان گرائی ،آرمان جوئی و وطن
دوستی اس��ت .فردوس��ی در سرتاسر نامه
ستُرگ خود ،همواره این دو پیام را یادآوری
می کند.
به گفته دکتر محمد امین ریاحی در کتاب
فردوسی« ،وطن پرستی فردوسی ،احساسی
حکیمانه توام با اعتدال و خردمندی و عاطفه
انس��انی و به کلی دور از نژاد پرس��تی است.
عشق به ایران در شاهنامه به مفهوم عشق به
فرهنگ مردم ای��ران و آرامش و آبادی ایران
و آزادی و آس��ایش مردم ایران و برخورداری
آنها ،از عدالت است» .شاهنامه تبلور روح ملی
اس��ت .راز ماندگاری شاهنامه و اهمیت کار
فردوسی ،در همین دریافت درست و صحیح
«مثـل
روح ملی و ریزه کاری های آن استَ .
روح ملی مثل انسان و روح انسانی است که
مصدر مجموعه احساس ها ،عاطفه ها ،آرزوها،
نیازها و کارکردهای اوست .روح ملی نیز در
طی قرن ها بر پایه مناسبت های مختلف و
ارتباط های جمعی از ویژگی های مشترکی
برخوردار می ش��ود و کم کم به صورت یک
کلی اجتماعی عنوان فرهنگ ملی میگیرد».
روح ملی ،نماینده ملت و مرجع اندیش��ه ها
و کارکرده��ای جمعی مردم اس��ت .گفتنی
است این روحیه در سایه وحدت ملی شکل
میگیرد ،چرا که ش��کل پذی��ری و تداوم هر
کانون قدرت��ی ،نیازمند وحدتی همه جانبه
است.
آرمان گرایی در شعر بهار
ادامه در شماره آینده
____________________

اجنمن ادبی

ایرانیان مونرتیال
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جستجوی هویت زنان
در سینمای ایران

سخنران:

دکتر مینو درایه

-----------------یکشنبه  7ماه جون
ساعت  6/30تا  8/30شب
------------------

نشانی :دانشگاه کنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: 520
>> Metro: Guy

تلفن اطالعات:

514-651-7955
با همیاری اجنمن
دوستداران زرتشت
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ایران :انتخابات...
علی کشتگر

انتخاباتدورهدهمریاستجمهوری
اسالمی مثل مسابقه فوتبالی است
که قرار است داور وسط و داورهای
کناری و حتی متاش�اگرانی که به
اس�تادیوم راه داده می شوند همه به نفع
یک تیم تقلب کنند.

در چنین صورتی تیم مقاب��ل باید از چنان
برتری خردکننده ای برخوردار باشد که بتواند
با گل باران کردن دروازه رقیب نقشه از پیش
طراحی شده داوران را خنثی کند.
در ادعا و ش��عار فرض بر آن است که رهبر،
شورای نگهبان ،صداوس��یما ،وزارت کشور،
و دس��تگاه قضایی همه در انتخابات ریاست
جمهوری اسالمی بی طرفی خود را حفظ و
به دور نگهداشته می شوند .و برگزاری سالم
انتخاب��ات را تضمین کنند .نیروهای نظامی
نی��ز از هرگونه دخالت در ام��ر انتخابات به
دور نگهداشته می شوند.وانتخابات در ایران،
سالم ترین وآزادترین ترین نوع خود درجهان
است.
اما ببینیم این ادعا در عمل تا چه حد درست
است.
آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی
هر روز به نوعی به نیروهای تحت فرمان خود
عالمت می دهد که نکند دچار لغزش و غفلت
ش��وید و خدای ناکرده کس��ی مگر شخص
احمدی نژاد از صندوق ها بیرون آید.
او ضمن حمایت از اقدامات مشعشانه دولت
احمدی نژاد در سالهای گذشته رقبای اصالح
طلب و نیمه اصالح طلب را ش��اه س��لطان
حسین ،تسلیم شدگان به قدرت های بیگانه،
خودباختگان و از این قبیل لقب می دهد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برای دلسرد
کردن مخالفان احمدی نژاد هرگونه نظارت
رقب��ای دول��ت را بر حوزه ه��ای رای گیری
مردود و غیرقانونی می شمرد و برحق شورای
نگهبان بر ابطال صندوق هایی که نتیجه آرای
آنها مطابق میل شورا نباشد تاکید می کند.
س��ردار جعفری فرمانده سپاه دخالت بسیج
سپاه پاسداران را در انتخابات توجیه می کند
و مدعی می ش��ود که آن بخش از بسیج که
مسلح نیست می تواند در انتخابات فعالیت

طنزخرسندی
...

این را از «موش و گربه»ی عبید
زاکانی وام گرفتهام.

ای خردمند عاقل و دانا
حظ کن از داستان رکسانا
دختری بود ژاپنیکائی
پدرش بود اهل ایرانا
دخترک گفت در دیار پدر
هست گوجه فرنگی ارزانا!
همچنین گفته است بی.بی.سی
گشته امنیتش فراوانا!
پس به ایران روم پی اخبار
میفرستم خبر ز تهرانا
رفت و افتاد ناگهان در حوض
حکم او هشت سال زندانا!
که گرفتیم کهنه جاسوسی
برمال گشت راز پنهانا
کرده از وضع ما خبرچینی
از برای بزرگ شیطانا
آی بیا ،آی ببر ،به دام افتاد
شاهماهی چه زود و آسانا
ملکه بوده توی زیبائی ()۱
کرده بر تن لباس الوانا
ماتاهاریترینِ جاسوسان ()۲
توی سلول گشته مهمانا
آیتالله را خبر سازید
تا کند تیز چنگ و دندانا .....
×××
زانطرف گربه را خبر دادند

یران در انتظار دوم
آیا ا

کن��د! بنابراین هرکجا
د ر
که نیروه��ای نظامی
انتخاب��ات دخالت کنند ،ب��ه عنوان
حضور بخش غیرنظامی بس��یج و یا
بهت��ر از آن بعنوان حضور فعال مردم
توجیه خواهد شد.
صدا و سیمای جمهوری اسالمی و کیهان نیز
در کار تخری��ب رقبای احمدی نژاد و تبلیغ
برای او از هیچ تحریف و دروغی روی گردان
نیستن .د
جهت گیری تبلیغاتی دستگاه حاکم به گونه
ای اس��ت که هدف آن فعال کردن و امیدوار
ک��ردن طرف��داران احمدی نژاد از یکس��و و
دلسرد کردن و نومید کردن اکثریت مخالف
از س��وی دیگر است تا از تکرار دوم خردادی
دیگر اجتناب شود.
رهبر جمهوری اسالمی با وجود آن که تمام
قدرت اقتصادی ،تبلیغاتی ،اطالعاتی ،نظامی
و اجرائی نظام حاکم را برای بیرون کشیدن
مج��دد احمدی نژاد از صن��دوق های آرا به
حرکت درآورده ،بازهم از واکنش غافلگیرانه
م��ردم و تکرار آن چ��ه در دوم خرداد  ۷۶به
وقوع پیوس��ت می ترسد و از همین رو برای
مدیریت انتخابات به نحوه دلخواه خود بیش
از همیشه علنا و مستقیما خود را درگیر کرده
است.
با این اوصاف اگر یکی از رقبای احمدی نژاد
بتواند رای بیشتری هم کسب کند ،بازهم با
توجه به امکان دخالت های متقلبانه وزارت
کش��ور و ناظران شورای نگهبان در شمارش
و اعالم نتایج ،احم��دی نژاد پیروز انتخابات
معرفی خواهد شد .مگر آن که واکنش مردم
چنان وس��یع باش��د که رقیب احمدی نژاد
چندین میلیون رای از وی پیش��ی بگیرد و
حاکمی��ت را هم چون دوم خرداد مجبور به
عقب نشینی کند.
اما برای به حرکت درآوردن اکثریت مخالف
انتخاب احمدی نژاد ،باید
اوال دو نام��زد مورد حمایت اصالح طلبان
یعنی میرحسین موس��وی و مهدی کروبی
و حامیان آن��ان بتوانند در این  ۲۰روز مردم
را برای نه گفتن به خودکامگی خامنه ای و
انتخاب یکی از این دو بسیج کنند،
ثانیا آن که اصالح طلبان از تخریب یکدیگر

که چه بنشستهای باراک خانا!
به حساب تو دختر معصوم
شده زندان پاسدارانا
گر نجنبی به شیخ میبازی
جنگ را کرده است اعالنا
غرشی کرد گربه آهسته
که دوباره؟ شما؟ گروگانا؟
واقعاً دستخوش به جرأتتان
گشت روشن ز بنده چشمانا
گربه گفت و نشست بر سرِ دم
بود وردست او کلینتانا
ناگهان در تالش افتادند
از صغیر و کبیر موشانا
این یکی گفت اشتباه شده
نیست تقصیر من به قرآنا
آن یکی گفت من عمل کردم
طبق دستور و روی فرمانا
سومی اکسکیوزمی گویان
گشت گرم سفر به استانا
سنبه پر زور بود این دفعه
موشها این میان هراسانا
یا زمین سفت بود پنداری
خیس شد روی و ریش آنانا
الغرض ناگهان ورق برگشت
موشها زرد کرده تنبانا
چون وضوئی که میشود باطل
حکم قاضی گرفت بطالنا
گشت مشمول مبطالت وضو
آنچه آمد ز سوی سلطانا!
آنهمه هارت و پورت و قال و مقال
ناگهانی گرفت پایانا
پس چه شد هشت سال زندانش؟
الذین کنف کنافانا!
بعد ازین گز نکرده پاره نکن
متر کن پاره کن مسلمانا!
شادمانیم ازین که ایندفعه
نشد آن بیگناه قربانا
لیکبسیاربیگناهانند
همچنان در وطن به زندانا
چه اسانلو چه آنهمه زن و مرد
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اجتن��اب کنند تا بتوانند
طرف��داران خود را ب��رای دور دوم به پای
صندوق ها بکشانند .و ثالثا آن که نخبگان
و صاحب نظران جامعه در این زمان کوتاه
هیچ فرصتی را برای بازگو کردن پیامدهای
خطرناک بی تفاوتی مردم و انتخاب مجدد
احمدی نژاد از دست ندهند.
در این صورت شاید اکثریت عظیم ملت
برای تکرار دوم خ��ردادی دیگر و حذف
نامزد رسمی ولی فقیه به حرکت درآید و
نقشه از پیش طراحی شده رهبر جمهوری
اسالمی نقش برآب شود.
پیامدها و خطراتی که از ادامه قبضه همه
امور کشور در دست والیت فقیه و رئیس
جمهور دست نشانده وی (احمدی نژاد)،
ایران و منافع ملی ایرانیان را تهدید می کنند
ف��راوان اند که مهمترین آن ورشکس��تگی
اقتصادی ایران و افزایش خطر احتمال مداخله
نظامی خارجی در ایران و در نتیجه ویرانی و
تجزیه کشور است.
حذف نهادهای برنامه ریزی ،به حاشیه راندن
مدیران و نخبگان و پیشبرد سیاستهای مطلقا
غیرکارشناس��انه در امور اقتصادی ایران که
نتیجه مستقیم دخالت های خودکامانه ولی
فقیه و رئیس جمهور دس��ت نشانده او است
اقتصاد ایران را تا لبه پرتگاه ورشکستگی و از
هم گسیختگی پیش برده است .درآمدهای
ارزی بی س��ابقه ایران به جای آن که صرف
س��اختارهای زیربنائی اقتصاد و تقویت بنیه
اقتص��ادی و صنعت��ی ایران ش��ود با هزینه
ش��دن در بازار مصرف موجب رشد تورم ۳۰
درصدی ،تخریب و ورشکس��تگی بس��یاری
از صنایع کش��ور و گسترش بی سابقه فقر و
بیکاری شده اس��ت .انتخاب مجدد احمدی
نژاد یعنی نابودی فرصت های ملی استثنایی،
به برباد دادن ثروت های ملی ،تخریب اقتصاد
کشور و رشد بی سابقه فقروبیکاری.
خطر دیگری که از رهگذر انتخاب مجدد
احمدی نژاد یعنی ادامه تمرکز کامل قدرت
در دس��ت ولی فقیه ایران را تهدید می کند
افزایش تنش میان ایران و آمریکا و اتحادیه
اروپا ،تشدید تحریم اقتصادی و حتی در میان
مدت مداخله نظامی خارجی در ایران است.
شکست اهداف نظامی جورج بوش در عراق

در پس میلهها پریشانا
«غرض از موش و گربه برخواندن»
«مدعا فهم کن» اوبامانا!
(سید ولی جان نصر ،پس لطفاً
ترجمه کن برای ایشانا)۳( ):
نکند در ازای این موضوع
بدهی این میانه تاوانا
نشود ماجرای این دختر
مایهی عقد عهد و پیمانا
که در ایران صد و چهل میلیون
هست چشمِ ز غصه گریانا
بابت آن دو چشم بادامی
نکنی پسته معامله ،جانا!
نزنی الس با فالن آخوند
توی پستو و کنج داالنا
ژست عالی بگیر و صحبت کن
زیر نور و میان ایوانا

رداد دیگری است؟
خ

و تضعیف چش��م گیر دول��ت بوش فرصتی
استثنایی برای جمهوری اسالمی ایجاد کرد:
بر بس��تر این فرصت اوال جمهوری اسالمی
توانس��ت نف��وذ خ��ود را در ع��راق ،لبنان و
فلسطین تقویت کند و ثانیا سیاست هسته
ای خود را در ش��رایطی که حکومت جورج
بوش دیگر ظرفیت و توان حمله نظامی علیه
ایران را از دست داده بود ،ادامه دهد.
یک اشتباه بزرگ آقای خامنه ای آن است
ک��ه ندانم کاری ها و ضع��ف های حکومت
جورج بوش را به حساب نبوغ سیاسی خود
گذاشته و حاال به همان غروری دچار شده که
زمانی صدام حسین به آن مبتال بود.
اش�تباه دوم خامنه ای آن است که تفاوت
چشمگیر حکومت اوباما ،را با حکومت پیشین
آمریکا دست کم می گیرد و بر این گمان است
که می توان همان سیاستها و روشهایی که در
قبال دولت جورج بوش "کارآئی" داشت را در
شرایط جدید بین المللی ادامه داد.
اص�رار خامن�ه ای بر انتخ�اب مجدد
احمدی نژاد و حملات روزهای اخیر
وی به نامزدهای رقیب ،نشانه آن است
که خامنه ای می خواهد سیاس�تهای
ویرانگر اقتصادی و دیپلماسی خارجی
چهارساله گذش�ته را به هرقیمت که
شده ادامه دهد.
خامنه ای ،عادی ش��دن مناس��بات ایران و
امریکا و چشم پوشی ایران از شعارهای تند
ضد اس��رائیلی را زمینه ساز فروپاشی تکیه

شیوهی آب زیرکاهی را
منتفی کن ،بیا به میدانا
سخنی گویمت ،مگو زود است
جان تو هست وقتش اآلنا:
پسرم گر رفیق قافلهای
از چه با دزد در معاملهای؟
ــــــــــــــــــــــ
 -۱رکسانا صابری چند سال پیش
نیز لقب «دختر شایسته»ی ایالت
داکوتای شمالی را از آن خود کرده
بود.
 -۲ماتاه��اری جاسوس��هی زیبای
آلمان در جنگ اول جهانی بود .او
مدت  ۳س��ال در فرانسه با رقص و
مجلسآرائی اطالعات مهم نظامی
را از افس��ران هوس��ران فرانسوی
کسب میکرد و برای دولت خودش،

گاه نظامی و ت��وده ای خود که با ایدئولوژی
دشمنی مداوم با آمریکا و اسرائیل سازماندهی
و بسیج شده اند می داند و در نتیجه انتخاب
ش��خص دیگری مگر احمدی ن��ژاد را برای
خودکامگی شخص خویش مساله ساز ارزیابی
می کند.
و شگفتا که امروزه دولت راست گرای اسرائیل
نیز که نگران عادی ش��دن مناسبات ایران و
آمریکا اس��ت ،و علنا سیاست آشتی جویانه
دولت اوباما را در قبال ایران مورد س��رزنش
قرار می دهد منافع خود را در اصرار ایران بر
سیاستهای منطقه ای و خارجی گذشته و به
شکست کشانده شدن استراتژی جدید آمریکا
می بیند .به عبارت دیگر هم آقای خامنه ای
و هم نتانیاهو مصلحت قدرت مدارانه خویش
را در ادامه دشمنی ایران و آمریکا ارزیابی می
کنند.
هی��چ یک از دو نامزد اصالح طلب و یا نیمه
اصالح طلب حاضر در صحنه نمی توانند به
اکثر وعده های خود عمل کنند ،اما شکست
احمدی نژاد و انتخاب فرد دیگری به جای او
شکست سنگینی برای ولی فقیه و ایادی او
در نظام حاکم اس��ت .این شکست می تواند
ایران را از شکست های بسیار بزرگتری مثل
ورشکستگی کامل اقتصادی و مداخله نظامی
خارجی برهاند■ .
 ۷خرداد ۱٣٨٨

میفرستاد .در س��ال  ۱۹۱۷در
فرانس��ه اعدام ش��د( .شایعاتی
مربوط ب��ه ایرانیاالصل بودن
او هس��ت که هنوز به اثبات
نرس��یده .خانوادهی شهید
مطه��ری نیز در ای��ن مورد
اظهارنظری نکرده است).
 -۳س��ید ولی رض��ا نصر،
دیپلم��ات ایران��ی ـ
آمریکائی ،مشاور اوباما در
امور خاورمیانه.

عکس ماه:

کویرصندیلهایخایل:

شعارهایتوخایل،ونوعیازمسوولیتهایشهروندی!

 انتخابات خانه ایران

فراخوان و دعوت همگانی برای شرکت
در چهارمین مجمع همگانی
>> شنبه ۱۶ ،ماه می ، ۲۰۰۹ساعت  ۵تا  ۸عصر
دانشگاه کنکوردیا
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آیاکسیرابهاسمعجیبمیشناسید؟()3

_________________________________________
عیسی مسیح در مدت کم زندگی خود ،هیچ کدام از کارهایی را که خیلی
از بزرگان دنیا کرده اند اجنام نداده است .مثلًا کتابی ننوشته ،جایی را
فتح نکرده است ،دولتی را تأسیس ننموده ،بر ختت سلطنتی ننشسته و چیز
عجیبی مثل المپ ،رادیو یا کامپیوتر وغیره اختراع نکرده است.
با وجود این ،او معروفترین شخص دنیا است .کتاب اجنیل که شاگردان
راجع به او نوشتند به بیشتر از هزارو پانصد زبان ترجمه شده و از هر کتابی
که در دنیا نوشته شده است بیشتر به فروش می رسد.
_________________________________________

 )12مقام مسیح عجیب
است

هر ش��خصی که واقعاً با عیسی مسیح
آشنا شود ،می فهمد که او دارای مقامی
باالتر از دیگران است.
اسامی او نیز بیان کننده همین مطلب
است؛ زیرا بس��یاری از مردم او را «روح
الل��ه» (یعنی روح خدا) می گویند و به
«کلمه خدا» نیز نامیده شده است.
ولی لقبی که بیشتر در انجیل به او داده
شده «پسر خدا» می باشد.
قبل از تولد مسیح ،جبراییل فرشته به
مریم مادر عیسی فرمود:
"او پسر خدا خوانده خواهد شد".
خدا روح است و عیسی هم پسر روحانی
خدا است.
عیس��ی اکثراً خدا را «پدر من» خطاب
می نمود و دو مرتبه نیز خدا از آسمان
عیسی را «پسر من» خطاب کرد.
وقت��ی یکی از ش��اگردانش از مس��یح
خواس��ت که پدر آسمانی را به او نشان
دهد ،جواب داد:
"ای فیلیپس ،در این مدت طوالنی من
با ش��ما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته
ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده اس��ت.
پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان
بده؟ آی��ا باور نمی کنی که من در پدر
هستم و پدر در من است؟"...
(یوحنا فصل  14آیات 9و)10
در جای دیگر مسیح فرمود:
"من و پدر یک هستیم".
هیچ ک��دام از پیامب��ران هرگز چنین
ادعایی نکرده است.
واقعاً مقام عیسی مسیح عالی و عجیب
بود!

 )13نفوذ
مسیح در دنیا
عجیب است

عیس�ی مسیح در
م�دت ک�م زندگی
خ�ود ،هی�چ کدام
از کارهای�ی را ک�ه
خیلی از بزرگان دنیا
کرده اند انجام نداده
است.
مث ً
ال کتابی ننوشته،
جایی را فتح نکرده
اس�ت ،دولت�ی را
تأس�یس ننم�وده،
بر تخت س�لطنتی
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ش جالل عادل
شی

ک



ننشستهوچیزعجیبیمثل
الم�پ ،رادیو ی�ا کامپیوتر
وغیره اختراع نکرده است.
بیشتر عمر او در شهر کوچکی
به نام ناصره ،جایی که ش��غل
نجاری داش��ت صرف ش��ده و
خدمت روحانی او ،س��ه سال و
نیم بیشتر طول نکشید.
با وج��ود ای��ن ،او معروفترین
شخص دنیا است .کتاب انجیل
که شاگردان راجع به او نوشتند
به بیش��تر از هزارو پانصد زبان
ترجمه شده و از هر کتابی که
در دنیا نوشته شده است بیشتر
به فروش می رسد.
ه��زاران نفر از م��ردان و زنان،
سرزمین خود را ترک کرده به
کش��ورهای دیگر برای پخش
انجی��ل رفت��ه اند .در بیش��تر
کشورها اشخاص زیادی هستند
که او را دوس��ت دارند و افتخار
می کنند که یکی از پیروان او
هس��تند و حتی حاضرند جان
خود را نیز در راه او فدا سازند.
کسی که بعد از دو هزار سال هنوز دارای
چنی��ن نفوذ عظیمی می باش��د ،واقعاً
شخص عجیبی است!

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

آنها نشان می دهد .چون که از مردگان
برخاست و تا ابد زنده است می تواند ما
را کمک نماید.
مسیح می خواهد تمام بشر با او دوست
باشند ،پس همه را بسوی خود دعوت
کرده می گوید:
 )14معاشرت همیشگی
" ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،نزد
مسیح با پیروانش عجیب
من بیایید و من به ش��ما آرامی خواهم
است
داد".
تنها
نه
آسمان
به
صعود
از
قبل
مسیح
(متی فصل  11آیه )28
بازگش��ت پر جالل خود را در آخر دنیا دع�وت پ�ر از محبت مس�یح چه
پیشگویی نمود ،بلکه به شاگردان خود دعوت عجیبی است؟!
نیز وعده داد که همیش��ه روحاً با آنها
خواهد بود ،چنان که فرمود:
 )15یک چیز عجیب
"پس بروید و همه ملت ها را ش��اگرد
دیگر
من سازید  ...و بدانید که من هر روزه تا
دالیل چهارده گانه فوق به روشنی ثابت
انقضای عالم با شما هستم".
(متی فصل  28آیات  19و )20می کند که عیس��ی مسیح شایستگی
اس��م « عجیب » را دارد ،یعنی اسمی
او همچنین فرمود:
"...زیرا هر جا که دو یا س��ه نفر به نام که قرنها پیش به وسیله پیامبر خدا به او
من جمع شوند ،من آنجا در میان آنان داده شد .همه چیز او عجیب بود ،لیکن
شاید آنچه از همه عجیب تر باشد این
هستم".
(متی فصل  18آیه  )20است که مسیح حاضر است در دل های
لذا وقتی که مس��یح به آس��مان رفت گناهکار ما ساکن شود ،زیرا می فرماید:
شاگردانش تنها نبودند که محتاج باشند "من پش�ت در ایس�تاده در را می
ش��خص دیگری بیاید و جای مسیح را کوبم ،اگر کسی صدای مرا بشنود و
بگیرد ،زیرا خود مسیح به وسیله روحش در را ب�از کند وارد می ش�وم و با او
نزد آنها باقی مانده بود و تا امروز پیروان شام خواهم خورد و او با من".
(مکاشفه یوحنا فصل  3آیه ) 20
خود را راهنمایی و تقویت فرموده تسلی
و آرامش می دهد ،آنها را می بخش��د و دوست عزیز،
از گناه پاک می کند و محبت خدا را به این منجی عجیب امروز به در قلب تو

آم��ده و اجازه ورود می خواهد .او جان
خ��ود را داد تا تو را از گناه نجات دهد
و اکن��ون زنده اس��ت و می تواند به تو
زندگ��ی جدید بخش��د .او تمام غم ها
و زحمات و احتیاج��ات تو را می داند
و مایل اس��ت تو را برکت دهد و ش��اد
سازد.
دوست عزیز اکنون که با خواندن این
جزوه ب��ا عجیب ترین ش��خص روی
زمین یعنی عیس��ی مسیح آشنا شده
اید ،تصمیم شما در مورد او چیست؟
شما نمی توانید نسبت به او بی تفاوت
باشید زیرا او تنها نجات دهنده بشر از
لعنت گناه می باشد.
اگر از صمیم قلب مایلید که عیس��ی
مسیح را به عنوان نجات دهنده خود از
گناه بپذیرید ،تقاضا می کنم که دعای
زیر را با ایمان کامل بخوانید:
« ای عیس�ی مس�یح خداوند ،از
خوان�دن ای�ن جزوه ک�ه راجع به
خصوصیات عجیب تو س�خن می
گوید ،به این نتیجه رس�یده و نیز
ایمان دارم که تو تنها نجات دهنده
و خداوند بشر هستی .می دانم که
من گناهکار و محکوم می باشم و
به نجات احتی�اج دارم .ایمان دارم
ک�ه تو برای رهایی من از گناه جان
دادی و از مردگان برخاس�تی تا به
من حیات جاودانی ببخشی.
عیسی مسیح خداوند ،هم اکنون قلب
خود را به روی تو باز می کنم و تو را به
عنوان نجات دهنده خود می پذیرم .از
گناه روی بر می گردانم و خود را به تو
که خداوند و مالک من هس��تی تسلیم
می کنم .از این به بعد تصمیم دارم که
فقط تو را پیروی کنم .از صمیم قلب تو
را شکر می گویم که گناهانم را آمرزیدی
و به م��ن حیات جاودانی بخش��یدی،
آمین» .
ً
اگر واقعا عیسی مسیح را نجات دهنده
خود می دانید بر طبق کالم خدا ش��ما
نجات یافته و حیات جاودانی را به دست
آورده ای��د و نیز جزو خان��واده روحانی
او گش��ته اید .چنانکه در انجیل مسیح
مکتوب است " :اما به همه کسانی که او
را قبول کردند و به او ایمان آوردند این
امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند".
(انجیل یوحنا فصل  1آیه )12
از ش��ما تقاضا دارم که ما را از ایمانتان
نس��بت به مسیح آگاه سازید تا بتوانیم
ش��ما را در حیات تازه ای که یافته اید
کمک کنیم.
_____________________
■

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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درشهر...
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)

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

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

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

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

-------کالس های فارسی

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

By M. K. SADIGH

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
--------

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
Fax: 514-544-5963

khanehiran@gmail.com

------------------------کالس های رقص

خورشید خانوم
>>>یکشنبـــهها:

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

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

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

معرفی کتاب

English & Persian Poems
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

اجنمن ادبی مونتریال
135

همراه با دی جی رقص و پایکوبی

■ زمان:یکشنبه  28ماه جون 2009
از ساعت  11صبح

■ مکان پارک مون رویال ،کنار دریاچه کستور

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

توجه :تهیه غذا بر دوش شرکت کنندگان می باشد.
------------------------------->> تلفن آگاهی:
)514( 325-3012
)514( 865-7146

■ کسانی که مایلند فعالیتی در برگزاری این جشن داشته باشند،
با روابط همگانی انجمن پیوند بگیرند

سخنران:

یکشنبه  7ماه جون
 6و نیم تا  8ونیم

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

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

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

رای منی دهم...
{>> ادامه از صفحه}5 :

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

جشنتیرگان

جستجوی هویت زنان
در سینمای ایران

دانشگاهکنکوردیا
------

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

■

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome
--------

اثر ژان آلفونس پاولو نقاش و مجسمه
ساز هائیتی ،دعوت می کند.
این کتاب شامل عکسهایی از نقاشی
ها و مجسمه های این هنرمند است.
تاریخ :یکشنبه  ۳۱می
از ساعت  ۴تا  ۶بعدازظهر

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

پیشیاره می کند:

خانه فرهنگ صبا

دکتر مینو درایه

Humanité et Nature

با همیاری اجنمن ادبی مونترال و کانون فرهنگی چکاوک

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

مکیک ش��ما را ب��رای معرفی کتاب
عکس،

اجنمنفرهنگیایرانیان

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

منتشرشد:

From a glimpse to profundity,
Terrestrial Sensibility and

شکوفهناشکفته

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

وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

___ ___ www.paivand.ca
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های دسته جمعی در زمان صدارت
خود کش��یده اید؟ آیا یک تابلو که
وضع زندگی میلیون ها آواره جنگ
باش��د را قلمی کرده اید؟ آیا یک بار
اعالم ک��رده اید به چه دلیل پس از
فتح خرمشهر و عقب نشینی عراق
سالها جنگ را ادامه دادید که موجب
مرگ و معلول شدن صدها هزار نفر
و صدها میلیارد دالر خسارت مالی
گردید؟
جنابعال��ی به عنوان نخس��ت وزیر
و آق��ای رضایی به ن��ام فرمانده کل
س��پاه باید جوابگوی ملت ،خانواده
شهدا ،هزاران معلول جنگی ،موجی
و شیمیایی شده ها باشید .مگر می
ش��ود با یک جمله " ما دس��تورات
آقای خمینی را اجرا کرده ایم" از زیر
بار مس��ئولیت شانه خالی کرد؟ 20
سال اس��ت که از پیروزی در جنگ
س��خن میگویید ولی یکبار نگفتید
اگر پیروز شدید پس آقای خمینی

چرا جام زهر را سر کشید؟ مگر
برای پیروزی زهر میخورند؟
آقای رضایی که خ��ود را کاندیدای
ریاست جمهوری کرده باید به مردم
توضی��ح دهد که چرا و به دس��تور
چه کسی وارد خاک عراق شدند تا
جنگ ادامه یابد و آنهمه خسارت بر
مردم ای��ران تحمیل گردد و هزاران
سوال بی جواب دیگر.
آقای��ان کروبی ،موس��وی ،رضایی و
احمدی نژاد باید نق��ش خود را در
نابس��امانی های فعلی روشن کنند
و توضیح دهند اگر آنها و همکاران
اصالحات��ی و اصولگرایش��ان ( که
آبش��خور هر دو جناح بنیاد گرایی
اس��ت) موجب وض��ع فعلی جامعه
نیس��تند ،پس چه کس��ی مسئول
اس��ت؟ ولی فقیه؟ حکومت دینی؟
قانون اساس��ی؟ قدرت مافوق قانون
سپاه ؟ بسیج؟ اول بگویید چه عاملی
باعث این وضع ش��ده ،بعد از مردم
تقاضای رای کنید.
من با توجه به شناختی که نسبت به
یک یک کاندیداها دارم اعالم میکنم

کارکرد ش��ما در آین��ده اگر بدتر از
گذشته نباشد ،بهتر نیز نخواهد بود
چرا ک��ه نظام والیی همه ی حرفها
و وع��ده هایش پی��ش از انتخابات
جز شعار های توخالی چیز دیگری
نیست .مردم باید انتخابات را تبدیل
به یک نظرخواه��ی در مورد آینده
نظام کنند.
ب��ه نام یک ایرانی پس از  60س��ال
مبارزه ب��رای آزادی و برابری اعالم
میکنم من رای میدهم ،اما نه برای
نش��اندن کس��ی ب��ر روی صندلی
ریاست جمهوری .من رای میدهم تا
یک یک ش��ما و همدستانتان را که
وطنم را به این روز انداخته اید روی
صندلی دادگاه رسیدگی به جنایت
علیه بشریت بنش��انند تا جوابگوی
مردم ایران و جهان باشید.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است

والسالم
_____________________
■
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■ صفحـ
ـه ویژه یادمان
ب
رگی از تاریخ معاصر

کشتار ...67

ایران
از این ماه
نه فقط پی صفحه ای ویژه ای در
پی
ون
د
خ
وا
هی
م
دا
شت تا با
ش بلکه از بع
شما سخن بگوییم
تک برگ را تا زمانی د از برگزاری مراس�
م
ی
اد
ما
ن
س�
پت
ام
که توان مان یار
بر  2009نیز این
ی دهد ،خدمت تمام
ی
تقدیم خواهیم کرد.
و
ج
دا
ن
ها
ی
آگ
اه
در ای
ن میان توضیح چند
اول :مقاالت و مطالب من نکته ضروری است.
درج در این
یادمان نیست و م
صفحه با امضاء شخص
دوم :نظرات پی سوولیت مقاالت مندرج برعهده نوی ی الزاما نظر کمیته
سوم :سپا شنهادات و بویژه انتقادات سازنده خ سندگان آن است.
ود
سو
بازهم سپاس از حمایت های بی دریغ را از ما دریغ ندارید.
ش
ما
آز
اد
ان
دیشان
کمیته برگ
زارکننده یادمان ک
شت
ار
زن
د
ان
یا
ن
س
یا
س
ی دهه  60در ایران
ایمیل______________________________ مونتریال کانادا
تما
____
س با ماail.com :

تالش براى ختریب خاوران و
«خوف مهامجان از یادها» *
تراب حقشناس

۱

رژیم س��رمایه و جه��ل و خرافات مذهبى در چند هفتۀ
گذشته آنچه را كه از سالها پیش در نظر داشت باز پیش
كشیده است :تخریب مزارآباد خاوران.
چرا؟ چون مى بیند كس��انى كه آنه��ا را به اعدام ،یعنى
به نیس��تى ،محكوم كرده بود ،از طریق نماد خاوران نیز
به حیات و بس��یج و مبارزۀ خ��ود ادامه مى دهند .گمان
رژیم بر این است كه خاوران آخرین بقایاى جریان هاى
اجتماعى و سیاس��ى رادیكالى ست كه كل نظام سرمایه
دارى و تعصب مذهبى را نه فقط زیر سؤال مى بردند بلكه
آنه��ا را نقض و نف��ى و انكار مى كردند و بنابر این باید از
حافظۀ تاریخى جامعۀ ما زدوده شوند.
خوردگان»
«شكست
یاد مخالفان و خاطرۀ زنده و فعال
ِ
براى هررژیمى كه خود را بر اكثریت جامعه تحمیل كرده
باشد منشأ خطر است .براى تثبیت یك حاكمیت ظالمانه
نه تنها مخالف��ان را اعدام یعنى به «دیار نیس��تى» مى
فرستند ،بلكه وقتى به تعبیر ویكتورهوگو «پیكرها برخاك،
و ایده ها برپا است» مواظب هستند مبادا بذر آن ایده ها
كه همه جا پراكنده شده از زیر خاك دوباره جوانه بزند و
قدرت سیاسى آنان را تهدید كند.
كتاب ها ،فیلم ها ،ترانه ها ،شهادت دادن ها و مقاالتى كه
در س��ى سال گذشته از جنایات و خالفكارى هاى رژیم
سلطنتى و جمهورى اسالمى نوشته و تهیه شده اهمیت
ش��ان در همین است .خوشبختانه كم نیست خاطراتى
كه به نگارش درآمده و به تاریخ سپرده شده است و چه
بجا س��ت كه این تالش الزم پى گرفته شود .همین جا
یاد كنیم از «خوب گوش كنید راس��تكى ست» نوشتۀ
پروانۀ على زاده و «حقیقت س��اده» م .رها« ،یادداش��ت
هاى زندان» محسن فاضل« ،نبردى نابرابر» نیما پرورش،
«یادهاى زندان» فریبا ثابت« ،یادنگاره هاى زندان» سودابۀ
اردوان« ،گریز ناگزیر» كار جمعى ناصر مهاجر و همكاران،
و كتاب ها و مقاالت متعدد  ...و همچنین فیلم هایى مانند
«درختى كه به یاد مى آورد» كار مسعود رئوف« ،براى یك
لحظه آزادى» كار آرش ریاحى ،چند مستند كار جمشید
گلمكانى و بسیارى دیگر كه جاى برشمردن آنها نیست.
در اعتراض به تخریب خاوران ،خانواده ها و دوستان شهدا
طى س��ى سال گذشته ،رفتن به «س�� ِر خاك» را با قبول
خطرات و به رغم سیاست س��ركوبگرانۀ رژیم ادامه داده
اند .چنان كه مخالفین رژیم در خارج از كشور نیز هركس
به اندازۀ توانایى اش تالش كرده و فریاد زده و در بس��یج
علیه این اقدام رژیم به هر وسیلۀ ممكن فعال بوده است.
هیچ فریاد و امضا و حضورى قابل چشم پوشى نیست .این
فعالیت ها همه الزم است و نباید آنها را دست كم گرفت،
حتى اگر مثل بسیارى از موارد دیگر مانع اقدامات رژیم
نگردد .مبارزه براى آزادى و برابرى و دفاع از دستاوردهاى
جنبش هاى حق طلبانه به هیچ رو شكل واحدى ندارد.
بر دشمن از همۀ راهها باید تاخت ،دربرابرش ایستاد و او
را از دستبرد به حقوق اجتماعى و فردى ستمدیدگان باز
داشت.

۲

اما نكتۀ مهم این اس��ت كه نباید پنداش��ت كه گویا این
گرفتن مخالف و تالش براى
رژیم استثنا اس��ت .نادیده
ِ
انكار موجودیت و محو هر خاطره اى از او در تاریخ بش��ر
س��ابقه اى طوالنى دارد و حتى به پیش از تاریخ هم مى
رسد .براى مثال:
اقوامى كه از شبه قارۀ هند به فالت ایران رسیدند و آنجا
را به عنوان مسكن خویش اشغال كردند ،اهالى پیشین
ف�لات ایران را ت��ار و مار كردند و براى آنكه هیچ اثرى از
آنان ،جز نامى بد و نفرت انگیز ،نماند ،آنها را دیو نامیدند.
دیو س��فید اهالى ش��مال ایران كنونى و دیو سیاه اهالى
جن��وب آن بودند (رك .به درس هاى دكتر محمد جعفر
محجوب از شاهنامه ،كاست اول ،روى ب).
اروپایى ها هم كه پس از «كش��ف» آمریكا بدانجا رفتند
بومیان را پس از انكار انسان بودن شان نابود كردند و بعدها
آنان را در فیلم هاى وسترن به عنوان وحشى و مزاحم و
شرور نشان دادند؛ دستگاه ایدئولوژیك دولتى را براى توجیه
جنایات و جا انداختن دولتشان ــ كه بعدها دموكراتیكش
نامیدند ــ به كار گرفتن��د و تا همین امروز آن را به كار
مى گیرند .بومی��ان آمریكا و كان��ادا( )Amèrindiensو
سوئد( )Samiو استرالیا( )Aborigènesو غیره امروز چه
وضعى دارند؟
در عرصۀ مشخص تر سیاسى و اجتماعى هم همین طور
است .از قربانیان انكیزیسیون و كشتار زنان هوشمند به
عنوان ساحره كه تاریخش وحشت انگیز است و قربانیان
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جنگ هاى صلیبى چه كسى خبر دارد؟ آیا محكومان و
قربانیان دادگاه هاى اشعرى ها و معتزله در تاریخ و ذهن
مورخان دنیاى مس��لمان جایى دارند؟ دستگاه خالفت
امویان و عباسیان مخالفان خود را كه شیعیان بودند چنان
تارومار كردند كه یك نمونه اش داس��تان كربال است كه
امروز با «عتبات مقدسه» اش و سینه زنى و قمه زنى بنا
به مصلحت حكومت ها یادشان زنده نگه داشته مى شود.
آنها تا چند قرن به كلى فراموش ش��ده بودند و قبرشان
را به آب بس��ته بودند .اما بعدها بنا به مصالح سیاس��ى و
حكومتى ،یعنى از دورۀ دیلمیان یادشان را با روضه خوانى
ها زنده كردند و برایشان قبر و اصل و نسب و هزار افسانه
س��اختند چون براى حكومت طبقات غالب الزم بود .آیا
یهودیان و كولیان و كمونیست ها در رژیم نازى ،مخالفان
در نظام اس��تالین ،بهائیان در دورۀ مشروطه و نیز پس از
روى كار آم��دن رژیم كنونى ،و نیز مخالفانى كه در دورۀ
هر دو پهلوى تارومار و نابود ش��دند همین سرنوش��ت را
نداشته اند؟ آیا امروز كسى مى داند بر س ِر ستمدیدگان
ویتنامى ،عراقى ،افغانى و فلس��طینى و ...چه آمده و مى
آید؟ آیا عموم��اً روایت فاتحان را تكرار نمى كنند؟ و آیا
همین ها تاریخ نخواهد شد؟ از كشتار مزدكیان و سپس
قرمطیان گرفته تا برس��یم به یك میلیون كشته از حزب
كمونیست در اندونزى توسط كودتاى آمریكایى ـ اروپایى
ژنرال سوهارتو كسى آمارى دارد؟
در همه جا ،این جابجایى حاكمان و مصالح سیاسى ست
كه یادها را از زیر آوار بیرون مى كشد ،آنها را با حقیقت و
ِ
پرداخت حكومتى دیگر
افسانه بازسازى مى كند و باز براى
به كار مى گیرد .اگر كسى نمى داند كه قربانیان جنایات
صدام حسین چه كسانى و چه چیزهایى هستند ،قربانیان
تجاوز بوش پدر و پسر هم كسى به درستى نمى داند و اگر
بداند دربرابرمصالح اقتصادى و سیاسى سرماىۀ جهانى كه
آمریكا سركردگى اش را دارد به چیزى محسوب نمى شود
و حتى یك سطر را در تاریخ منطقۀ ما به خود اختصاص
نمى دهد .آیا از كش��تار كارگران و زحمتكشان آفریقا و
آمریكاى جنوبى كه از صدها س��ال پیش تا همین امروز
نظامى مورد حمایت
به دست دیكتاتورهاى نظامى و غیر
ِ
و دست نش��اندۀ آمریكاى شمالى انجام مى شود آمارى
وجود دارد؟ مغلوبان وقتى هم زنده باش��ند حقى ندارند
تا چه رس��د به مرده شان .آیا در زمان شاه نام مخالفین
(از مصدقى و توده اى و س��ازمان هاى فدایى و مجاهد و
قومیت هاى حق طلب )...در رسانه هاى رسمى چیزى جز
به نفرت و خرابكارى و افترا برده مى شد؟
بارى ،نماد خاوران و یاد كسانى كه با اندیشه ها و آرزوهاى
رادیكال و شعار مرگ بر سرمایه دارى و زنده باد كمونیسم،
فریادشان به ضرب گلوله در گلو خفه شد براى این رژیم
زیانبار است .جمهورى اسالمى از روزى كه بر س ِر كار آمد
هركسى غیر از خمینى و همدستانش را بر باطل و كشته
شدنى و تهمت زدنى و لجن مال كردنى تلقى كرد .كتاب
هاى متعددى كه با تیراژهاى باال علیه مخالفین و گذشته
و آینده شان چاپ مى شود و مجانى در مساجد و محافل
وابسته به رژیم پخش مى گردد همه همین هدف را دنبال
مى كنند ...بارى ،نابود كردن مخالف و از بین بردن حتى
اسم و رسم و نقش او تا برسد به قبرش اص ً
ال تازگى ندارد.
این رژیم كه تعبیر ددمنش دربارۀ او رسا نیست پا جاى
پاى اس�لاف خویش مى گذارد تا باز هم به سود طبقات
استثمارگر ،حاكمیت خویش را بر اكثریت جامعه كه همانا
كارگران و زحمتكشان هستند تحمیل كند .كارگران و
زحمتكش��انى كه مى خواهند براى ادامۀ حیات خود و
احقاق حقوق انسانى شان نظامى عادالنه برپا دارند.
یكى از حوادث مهم فرانسه در قرن نوزدهم كمون پاریس
اس��ت كه لرزه بر اندام بورژوازى فرانسه و اروپا انداخت و
به بركت اوست كه نظام جمهورى در فرانسه تثبیت شد.
كمون بر آرمان آزادى ،برابرى ،برادرى برپا شد و نخستین
حكومت كارگرى لق��ب گرفت و مصوباتش طى  ۷۰روز
كه برپا بود منشأ بسیارى از دستاوردهاى اكثریت مردم
یعنى دموكراسى شد كه هنوز هم زحمتكشان فرانسه با
چنگ و دندان مى كوش��ند آنها را حفظ كنند و از تهى
شدن آنها از محتوا جلوگیرى كنند .اما اگر نامى از كمون
هست ،اگر دیوارى كه آخرین كمونارها را پاى آن به گلوله
بس��تند هنوز مورد تجلیل و بازدید عالقه مندان اس��ت
ِ
خواس��ت بورژوازى فرانسه و «دموكراسى و پلورالیسم
نه
اش» ،بلكه به اعتبار نیرویى س��ت كه در جامعۀ فرانسه
وجود دارد و كوشیده و توانسته است آن یاد را و آن آرمان
ها را زنده نگه دارد .وگرنه در كتاب هاى درس��ى مدارس
فرانسه تجلیلى و حتى تحلیل درستى از كمون نیست،
بلكه اغتشاشى معرفى مى شود كه فرو خوابانده شد .در
دهۀ  ۱۹۵۰حتى آثار اقتصادى ماركس در دانشگاه هاى
فرانسه تدریس نمى شد.
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مزار آباد خاوران نمادى ست یادآور كمونیسم ،رادیكالیسم،
دست بردن به ریشه ها ،طرد خرافات مذهبى ،حكومت
الئیك و جمهورى مردمى .نم��اد آرزوهاى تحقق نیافتۀ
چندین نسل است كه شجاعانه دربرابر موجى ارتجاعى
كه به لحاظ طبقاتى و تاریخى قوى تر از او بود برخاست.
تخریب خاوران تخریب خاك و آجرى س��ت كه نماد آن
ایده ها هستند .اما آن ایده ها نه فقط از سوى جمهورى
اسالمى ،بلكه به دست توابان واقعى ،یعنى توابان خارج از
زندان نیز تخریب شده و مى شود .بیش از  ۲۵سال است
كه برخى در همین خارج از كشور كه بدون ترس از رژیم
مى توان نظرى را بیان كرد ،اگر گاهى خواسته اند به یاد
آن كشته ها سخن بگویند آنان را مثل خودشان پشیمان
و منفعل و وارفته فرض كرده اند .در برخى مقاالت و كتاب
ها كه پیرامون آن سركوب ها نوشته شده از آن كشتگان
تنها به عنوان «آزادیخواه» ن��ام مى برند كه آبكى بودن
این آزادیخواهى بس��ته به مزاج كسى ست كه آن را مى
نویسد .آرى زمانه است .كسانى هستند كه در دورۀ جوانى
ش��ان و طبق آب و هواى آن زمان ،خود را كمونیس��ت
مى دانستند ،از تغییر مناسبات طبقاتى و برقرارى جامعه
اى آزاد و برابر سخن مى گفتند .امروز نظر پیشین خود
را احمقانه ارزیابى مى كنند .در این تغییر موضع ایرادى
نیست .خودشان مسؤول نظر و عمل خویش اند .ولى اینكه
نظر خود را عطف به ماسبق كرده ،كشته ها را با خودشان
تواب مى كنند غیر قابل تحمل است .چطور قدر كسانى را
كه در حكم اعدام شان نوشته شده« :به خاطر الحاد و دفاع
از كمونیسم و عضویت در سازمان ...باید اعدام شود» مى
توان به خیال «آزادى» گدایى شده از آمریكا تقلیل داد؟!
آیا تهى كردن مبارزۀ شهدا از محتوایش چیزى از تخریب
خاوران كم دارد؟ آیا حتى بدتر نیست؟
دربرابر جنایت رژیم باید مقاومت كرد .بسیج همه جانبه و
مردمى برپا كرد .باید نیرو داشت تا صدایمان را بشنوند .در
عرصۀ سیاسى تنها نیرو ست كه به حساب مى آید .رحم
و اخالق را نباید از دش��من طبقاتى انتظار داشت .اگر در
فرانسه یاد كمون و نمادهاى مقاومت ضد فاشیستى زنده
است ،اگر دستاوردهاى دموكراتیك هنوز تا حدى حضور
دارد ناشى از نیرویى مردمى و اجتماعى ست كه فعاالنه
از آنها دفاع مى كند.
با حفظ ایده هاى رادیكال و ضد سرمایه دارى و حمایت
از آرمان هاى ش��هدا و نقد و تكامل ایده هاس��ت كه یاد
آن��ان به بهترین وجه زنده م��ى ماند و با بهبود زندگى و
شادى زحمتكشان همراه مى شود و نمادها ،ستون هاى
یادبود و مزارها برپا و الهام بخش باقى مى مانند .تا مردم
مبارز وجود دارند خاوران ویران نخواهد شد و نماد جنایتى
باقى خواهد ماند كه رژیم جمهورى اسالمى براى دفاع از

برتولتبرشت

در هنگامه نازیها

_________________
نخست برای گرفتن کمونیستها آمدند
من هیچ نگفتم
زیرا من کمونیست نبودم
بعد برای گرفتن کارگران و اعضای سندیکا
آمدند
من هیچ نگفتم
زیرا من عضو سندیکا نبودم
سپس برای گرفتن کاتولیکها آمدند
من هیچ نگفتم
زیرا من پروتستان بودم
و باالخره برای گرفتن من آمدند
و دیگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده بود
-----------------------

مصالح بورژوازى ایران و با تأیید ضمنى و سكوت وقیحانۀ
او مرتكب ش��د .مبارزه براى آزادى ـ برابرى ادامه خواهد
یافت و رژیم از به توبره كش��یدن خاك خاوران و از تالش
براى پنهان كردن یادها طرفى برنخواهد بست.
طبیعى ست كه ما تالش رژیم را در تخریب خاوران كه از
عمق كینه اش به انقالب توده ها ،به آزادى ستمدیدگان بر
مى خیزد محكوم مى كنیم و با خانواده هاى داغدارى كه
كسى نمى تواند ادعا كند ،چنان كه باید و شاید ،رنجشان
را درك كرده است همصدا هستیم و ابراز همبستگى مى
كنیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعبیرى ست كه از یك شعر محمود درویش:
بر این سرزمین چیزى هست كه شایستۀ زیستن است
تردید اردیبهش��ت /عطر نان در بام��داد /آراء زنى دربارۀ
مردان /نوش��ته هاى اِس��خیلوس /آغاز عشق /گیاهى بر
سنگ /مادرانى برپا ایستاده بر ریسمان آواى نى /و خوف
مهاجمان از یادها)...( .
http://aliradboy.blogspot.com/2009/01/
blog-post.html

همــدردی
یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت
با اندوه فراوان از درگذشت مجید سپاسی عزیز با خبر شدیم .او را در رابطه
با فعالیت هایش از کانون خاوران و شناساندن کشتارهای دهه  60به جهانیان
می شناختیم و با او در اکسیون های مختلف همراهی کردیم؛ زندگیش نمونه و
بیانگر انسانی بود که برای یک دنیای بهتر تالش می کرد و برای تحقق آزادی
و عدالت با فکر و عمل جسورانه و آگاهانه می کوشید.
با خانواده محترم مجید عزیز و اعضای حزب کمونیست کارگری و کانون
خاوران در از دست دادن او ابراز همدردی می کنیم و در اندوهشان شریک
هستیم.

کمیته یادمان کشتار دهه 60
 -مونترال کانادا
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 .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

17
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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

9
9
9
9
9
9
9
9
9

;; 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

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

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

18
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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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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

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

کالس آرایش مو
و زیبـایی
همین امروز نامنویسی کنید

	•کالس های روزانه انگلیسی با آموزگاران دوزبانه
	•دیپلم رمسی دولت کبک
	•بورس دولتی
	• همین امروز از سایت ما دیدن کنید:

Clinique Dentaire PEARL

http://grc.lbpsb.qc.ca

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

>> نامنویسی ادامه دارد:

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

________________________
4531 Boul Des Sources
ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

مراه
ه

نده:
کز

موزی
با

گروه

دریا
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کلینیکزیبایی

و اسپـای

www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

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

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

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

&

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

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

3/99

روغن زیتون عالی ایتالیایی5/99 :
W Wپنیر لیقوان
کم منک و کم چربی
W Wسبزی
سرخ شده قرمه سبزی
WW
بادمجان سرخ شده
W Wمواد فسنجان
W Wخاویار بادمجان

>> محل فروش
برجنهای لعل کیال

حـــــالل

Í Íدوغ مشکی رسید:
درسه نوع :ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربت مخصوص تابستان
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو گوارای وجود
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
Í Íاقالم باربیکیو:
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
استیک ،دل قلوه و جگر،
کله پاچه
دوگوساله
Í Íشامپوهای طبیعی ایران :گوسفن
گوسفند
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه
زبان

فند و...
گوس

سالمی
ذبح ا

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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از خودمان...

مونتریال...
گزارش
چهارمنی
جممع
عمومی
خانه ایران

چهارمی�ن مجم�ع عموم��ی
س��الیانه خانه ایران مرکز فرهنگی
ایرانیان مونترال در بعدازظهر شنبه
شانزدهم می در دانشگاه کنکوردیا و
با حضور بیست و هفت نفر از اعضا و
عالقمندان تشکیل گردید
پس از اعالم خوش آمد گزارش کامل
فعالیتها و اقدامات در سال گذشته به
آگاهی شرکت کنندگان رسید.
در آغاز و بر پایه ماموریت محوله در
مجمع عمومی پیشین که از هیات
مدیره خواسته ش��ده بود تا بررسی
کامل در مورد امکان جمع آوری پول
و شناسائی مکانی که پتانسیل برپائی
خانه ایران در آنجا وجود داشته باشد
نتیجه فعالیتها به آگاهی رسید .پس
از شناسائی س��اختمانی در خیابان
س��ن ژاک نزدیک ات واتر مذاکره و
جلب حمایت آن گ��روه از ایرانیانی
که میتوانس��تند در شروع و حرکت
و احتماال انجام این پروژه موثر باشند
آغاز گردید .در نهایت توانستیم حدود
س��یصد هزار دالر قول مشارکت از
گروه��ی از هموطن��ان عالقمند را
جلب نمائیم ولی از آنجائیکه در این
مقطع و برای آن پ��روژه حداقل به
یک ملیون دالر نیاز بود از روی اجبار
و موقتا پروژه خرید به زمانی در آینده
نزدیک موکول گردید تا بتوان با ارائه
راه کارهای دیگر و جذب عالقمندان
بیشتری این پروژه دنبال گردد.
پس از ایس��ت موقت پ��روژه خرید
هیات مدیره تصمیم گرفت تا با انجام
پ��اره ای برنامه ها در مس��یر انجام
خدمات به ایرانیان مونترال برآید تا
هم وسیله ای برای نزدیکی ایرانیان
گردد و هم بتواند سازمان نوپای خود

را بهتر و بیشتر معرفی نماید.
به همین منظور و با محبتی که خانم
خاطره رستمی یکی از اعضای هیات
مدیره خانه ایران نمودند و قسمتی
از مح��ل کار خود را به گونه رایگان
در اختیار ما قراردادند موفق شدیم
تا دفتر خانه ایران را افتتاح نمائیم و
پس از وصل خطوط تلفن و فاکس
و اس��تخدام یک مدیره بسیار فعال
اینک این دفت��ر در حد امکانات در
حال پاسخگوئی به نیازهای موجود
بوده و آرام آرام بسیاری از سازمانها
و ادارات نیز ب��رای تماس با جامعه
ایرانی مونترال شروع به تماس با این
دفتر نموده اند.
از سوئی نیز با اعالم آمادگی از سوی
متخصصان ایرانی بطور مثال روانکاو
و م��ددکار اجتماعی که حاضرند به
رایگان ب��ه هموطن��ان ایرانی خود
کمک نمایند س��عی گردی��ده این
پل ارتباط��ی را بوجود آورده و دفتر
کوچکمان را با برنامه قبلی در اختیار
این نیازمندان قرار دهیم.
در همی��ن مدت موفق ش��دیم دو
برنام��ه دوچرخ��ه س��واری و پیک
نیک کامال سرپرس��تی ش��ده برای
نوجوانان تشکیل دهیم .برگزاری دو
مسافرت گروهی یکی بازدید از قصر
یخ در کبک سیتی که یکصدنفر از
هموطنان در آن ش��رکت داش��تند
و دیگری بازدید از فس��تیوال الله و
م��وزه های اوتاوا با حضور پنجاه نفر
از موفقیته��ای دیگر مرکز بود که با
استقبال زیادی روبرو گردید.
فعالیت بسیار موفق دیگری که برای
نخستین بار انجام شد برگزاری بازار
نوروزی دو هفته پیش از نوروز و در
محل مدرس��ه دهخدا بود .بیش از
دوازده غرفه با ارائه کاالهای سنتی
و نیاز های شب عید محیطی دلپذیر
و ش��ادی را بوج��ود آوردند و حدود
هش��تصد نفر در کمتر از ده ساعت
از آن بازدید کردند و در سال جاری
سعی خواهد شد به نحو گسترده تر
آن را برگزار نمائیم.
اقدام بس��یار حائز اهمیت دیگر راه
اندازی تارنما (وب سایت) خانه ایران
بود که پس از تالش بسیار و با همت
و پیگیری دو جوان ایرانی در مونترال:

سهیل صمیمی و ژوبین دادرس که
ب��ه رایگان آن را تهی��ه و راه اندازی
نمودند رسما از روز برگزاری مجمع
عمومی شروع بکار نمود .سعی بسیار
گردیده تا محتوای تارنما بیشتر مورد
توجه جوانان باشد و امید بسیار داریم
این وسیله ارتباطی با حداکثر توانائی
ممکن مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و
امیدواریم ایرانیان عزیز ما را از نظرات
خود آگاه سازند تا بتوانیم در هرچه
بیشتر تکمیل نمودن آن بکوشیم.
پس از گزارش فعالیتها وضعیت مالی
و درآمدهای بدس��ت آم��ده از این
فعالیت ها و همچنین میهمانی شام
ن��وروزی به گونه مجزا و بطور کامل
تشریح و توضیحات الزم ارائه گردیده
و به سواالت پاسخ داده شد.
در حال حاض��ر مرکز مبلغ ده هزار
و هش��تاد دالر موجودی در حساب
بانکی خود دارد.
آنگاه به مدت یک ساعت به سواالت
مط��رح ش��ده پاس��خ داده ش��د و
مسئولین موظف گردیدند تا در مورد
پاره ای از سئواالت بررسی و اقدامات
بعدی را بعمل آورند.
برابر برنامه میبایس��ت در این زمان
به انجام انتخابات و برگزیدن هیات
مدیره بعدی اقدام میشد که متاسفانه
بدلیل موجود نبودن حدنصاب الزم
اجبارا انجام انتخابات به جلسه مجمع
عموم��ی اضطراری بع��دی که می
بایست در کوتاه مدت تشکیل گردد
موکول گردید و هیات مدیره فعلی
تا آن زمان ابق��ا و موظف گردیدند
تا برنامه ریزی برای جلسه یاد شده
را بعمل آورند که مراتب س��ریعا به
آگاهی عمومی خواهد رسید.
هیات مدیره خانه ایران

مدرسه دهخدا :نتیجه انتخابات

روز شنبه  23ماه می  2009جلسه خانه و مدرسه در
محل مدرسه برگزار گردید.
از جمله نکات مورد بحث شیوه کار مدرسه ،امور آموزشی
و گزارش مالی معرفی هیئت امناء ،تصویب اساس��نامه
مدرسه و همچنین انتخابات هیئت مدیره مدرسه بود.
اعضای جدید هیئت مدیره مدرسه دهخدا
به شرح برای سال  2009-2010انتخاب شدند:
آقای فیروز همتیان

آقای بیژن جاللی
خانم ملیحه وزیری
آقای بهرام صمیمی
خانم نسرین عین الهی
اعضای علی البدل
آقایان حسن کریمی و علی قربانی بودند.
برای این دوستان و کار فرهنگی پیش روی شان آرزوی
موفقیت داریم.

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

www.paivand.ca

&

21 PAYVAND: Vol. 15  No.902  juin 01, 2009

ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal

&

روز ش
مجل� �نبه  24م�اه می در
س
هوشن یادبود زن�ده یاد
بزرگ گ میرفتاحی ،جمع
ی
زیر ،حضور یافتند .پیام
نو
ش
از چ ته علی چنگیزی
ه�
ره
های نام آش�نا و
قدیم
ی
ای
ک�ه ای رانیان مونتریال
ن�
است ،ک مقی�م تهران
تیزهو توسط آقای یوسف
ش خوانده شد:

در
سوگ
هوشنگ
علی چنگیزی

(تهران)

راضیه عزیز ،با سالم و آرزوی سالمتی
برای ش��ما ،کاوه و نیمای عزیز ،می
دان��م که ای��ن روزها ح��ال و هوای
خوبی ندارید ولی شاید این همدلی
و چند خط باعث تسلی خاطر شما
باشد ،هر چند که موقتی است.
درگذشت هوشنگ را به شما تسلیت
م��ی گویم ،ب��ه طور حت��م فقدان
هوش��نگ را بی��ش از هم��ه مادر و
فرزندان او و شما حس خواهید کرد،
ولی من را هم در غم خود ش��ریک
بدانید ،فکر می کنم من هم نیاز دارم
که تسلیتی دریافت کنم زیرا دوستی
و رفاقت ما نه تنها عمیق بل صمیمی
بود.
م��ی دانید که هم هوش��نگ و هم
من از کسانی هستیم که با همه ی
وسعت ارتباطات اجتماعی که داشت
و دارم ،دوس��تانمان را انتخ��اب می
کنی��م و جالب اینکه هر دوی ما در
این مورد سخت گیر هم بودیم ولی
وجود همدیگر را پذیرفتیم ،گه گاهی
با هم کل و من��کل هم می کردیم
و البته بیشتر هوشنگ قهر می کرد
ول��ی قهرهای او با من بیش از چند
لحظ به طول نمی انجامید ،به او می
گفتم قهری؟ با لبخندی جواب می

داد نه بابا قهر چیه؟ و این جواب در
حقیقت بیان روح حس��اس او بود،
نمی خواست با کسی که دوست بود
و دوستش می داشت را بیازارد.
ش��ما بهتر از هر ک��س دیگری می
دانید که هوش��نگ انس��انی بسیار
حساس بود و از کوچکترین نامردی
و نامردمی رنجیده می شد ،هوشنگ
میرفتاحی انس��انی کم ادعا ولی پر
بار بود ،متواضع بود ،دانشگاه رفتن
او ب��رای اخذ م��درک نب��ود ،برای
کسب اطالعات و ارتقاء دانشش بود،
هوش��نگ اهل مطالعه ب��ود ،دانش
عمومی خوبی داش��ت دس��تی هم
در ادبیات و ش��عر و شاعری داشت،
قضاوت درس��ت در مورد شخصیت
هنرمندان و روش��نفکران داشت و
بخاطر دانش و شناختش به کسی
فخر نمی فروخت.
هوشنگ انسانی شریف ،چشم پاک
و دست و دل باز بود ،برای رفقایش
همه نوع فدارکاری می کرد و چیزی
کم نمی گذاش��ت ،حامی محرومان
بود ،دلش برای شرایط زندگی آنان
می س��وخت و اگر کاری از دستش
برمی آمد انجام می داد ،اگر دوستی،
آشنایی ،رفیقی ،درخواستی داشت
که هوش��نگ می توانس��ت جواب
مثبت به آن��ان بدهد فرو گذار نمی
کرد ،حت��ی برای گش��وده گره ی
کارش��ان با غرور خاصی که داشت
و در هم��ه صحبته��ا و حرکات��ش
قابل مشاهده بود به دیگران رو می
انداخت .هوش��نگ ب��ا معرفت بود
پشت دوستانش را خالی نمی کرد،
همانطور که در فرهنگ ما مصطلح
است مردانگی داشت .تا آنجایی که
به یاد می آورم با افرادی از اقش��ار و
طبقات مختلف اجتماعی رفت و آمد
داشت با هر یک به فراخور حالشان
برخوردی متناسب می کرد.
هوشنگ کسی را نیازرد ،برای کسانی
که قابل احت��رام بودند احترام قائل
می شد و از کسانی که خصوصیات
مزورانه داشتند ،صادق نبودند ،دروغ
می گفتند ،ظاهرسازی می کردند و
فقط به دنبال منافع و رفاه خود به هر
قیمتی بودند خوشش نمی آمد.
هوشنگ انسانی تاثیرگذار در محیط
هایی که رفت و آمد می کرد بود .با
هر کسی که آشنایی پیدا می کرد به

علت رفتار موادبانه و انسانی اش در
قلب تازه آش��نایان برای خود جا باز
می کرد .هوش��نگ دوست داشتنی
بود چ��ون صادق بود و از س�لامت
نفس خوبی برخوردار بود .هوشنگ
در ضمن اینکه مظل��وم بود ولی از
اصولی که داش��ت به هیچ وجه در
نمی گذشت و بر آنها پا فشاری می
کرد چون معتقد به اصول انس��انی
بود و در پیله ای که برای خود ایجاد
کرده بود با آنها زندگی می کرد.
مض��اف بر آنچه که به طور مختصر
در مورد هوشنگ ذکر کردم ،انسانی
عمیقا صمیمی ،خوب و رفیقی بی
بدیل بود.
فکر می کنم کاوه و نیما باید ب خود
ببالند به خاطر داشتن پدری چون
هوشنگ.
راضیه خانم عزیز به خاطر همه این
خصوصیات خوب هوشنگ است که
فک��ر می کنم رفیق خوب و عزیزی
را از دست دادم و این بس غم انگیز
اس��ت .فقدان هوش��نگ عزیز را به
ش��ما ،به کاوه و نیما ،همچنین که
مادر داغدیده ،خواهران و برادرانش،
جامعه ایرانی شهر مونترال و خودم
تسلیت می گویم.
فک��ر می کن��م این قطعه ش��عر از
سهراب س��پهری در مورد هوشنگ
مصداق پیدا می کند.
به س��راغ م��ن اگر می آیی��د نرم و
آهستهبیایید
مبادا که ترک ب��ردارد چینی نازک
تنهایی من
یاد و خاطر هوشنگ میرفتاحی برای
همه ی ما زنده خواهد ماند.
علیچنگیزی
1388/02/19

رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

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

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747
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گوناگون...
طبسوزنی،تزریقآرامشبهدردهاینامتام
این نق��اط با
نق��اط ط��ب
سوزنی چینی
منطبق است
و این وظیفه
محقق��ان و
پژوهشگران
اس��ت كه در
ای��ن زمین��ه
تحقیق كنند،
ش��اید گوشه
ه��ای تاریك
طب س��نتی
ای��ران كمی
روشن شود.
تاریخچه طب
س��وزنی در دوران جدید در ایران به
دهه پنجاه خورشیدی برمی گردد
كه یك هیأت چینی به دعوت دولت
وقت به كش��ور آمدن��د و نزدیك به
یكسال در كرج ،رامسر و بیمارستان
شهدای تجریش مستقر بودند.
در واقع طب س��وزنی روش درمانی
تنظیم كننده است ،این روش قادر
است عــدم توازن نیروها را در بدن
یكسان و برابر كند.
طب سوزنی این قدرت و خاصیت را
دارد كه شفای واقعی یك بیماری را
تحقق بخشد و فقط به از بین بردن
نش��انه های بیماری مح��دود نمی
شود.
مهمترین مزایای طب س��وزنی نیز
مانند ارزان بودن ،اینكه ساده است
و در هم��ه جا قابل انجام میباش��د،
مؤثر بودن آن ثابت شده و اگر توسط
فرد متخصص انجام شود  ،هیچگونه
عارضه ای ندارد.
تشخیص در طب سوزنی كار بسیار
دشواری است و از بیماری كه مراجعه
می كند باید یك شرح حال مفصل در
مورد تمام اعضای بدن گرفت و او را
از نظر روحی روانی سنجید.
معاین��ه بیمار از نح��وه ی صحبت
ك��ردن ،راه رفت��ن ،نشس��تن روی
صندلی ،رنگ و حالت چهره ،ناخن
ه��ا و لب ها ش��روع می ش��ود و با
معاینه ی نبض و زبان ادامه می یابد.
معاین�ه ی زبان در طب س��وزنی
اهمیت وی��ژه ای دارد و می توان از
روی معاینه ی زبان به بس��یاری از
بیماری های فرد پی برد.
رنگ زبان ،ش��كل آن ،نوع بار روی

طب سوزنی در اسطوره ها جای دارد
و تاریخچ��ه ی آن به هزاران س��ال
پیش برمی گردد.
قدمت این طب به قدری اس��ت كه
بقایای آن را می توان از عصر حجر
پیگیری كرد.
طب سوزنی بخش مهمی از پزشكی
س��نتی چین اس��ت ،این طب ابتدا
فقط نوعی شیوه درمانی تلقی میشد
و بعداً بتدریج توسعه یافت .
طب سوزنی دارای تاریخ دیرینه است.
در كتب باستانی و قدیمی ذكرشده
كه وس��ایل ابتدایی آن ،یك س��وزن
سنگی بوده كه در طب سوزنی چین
باستان بكار می رفته است.
چین در جریان اش��تغال به مطالعه
و بررسی كش��فیات قدیمی ،سوزن
سنگی برای استفاده طبی را كشف
كرد.
بدنبال پیش��رفت فنون ذوب آهن،
سوزن فلزی بتدریج تغییر یافت و در
نتیجه سوزن فلزی تدریجا جایگزین
سوزن سنگی برای استفاده طبی شد
و بدین ترتی��ب  ،دامنه كاربرد طب
سوزنی گسترده تر گردید.
در این دوران در سلسله های شرقی
و پادشاهی ،بسیاری از كارشناسان
پزشكی كه در طب سوزنی مهارت
داشتند ،پا به عرصه وجود گذاشتند.
گر چه سابقه طب سوزنی در ایران
مشخص نیست ولی نقاطی كه مورد
استفاده برای زالو انداختن قرار می
گرفت و نیز در خوزس��تان بیماران
روستایی كه به پزشكان مراجعه می
كردند بعضی از نقاط بدنشان را می
سوزاندند و یا خال كوبی می كردند.

زبان و محل ق��رار گرفتن آن ،تورم
زبان و حس خطوطی كه بارها هریك
از ما روی زبانمان مشاهده كرده ایم و
از آن سرسری گذشته ایم ،می تواند
به تشخیص كمك كند.
بیمارانی كه از این روش برای درمان
خود استفاده كردند می گویند طب
س��وزنی درمان��ی بدون درد اس��ت
و هیچ عارض��ه ای ن��دارد و امروزه
استفاده از سوزن های یك بار مصرف،
كار پزشكان و بیماران را بسیار راحت
تر كرده است.
طب س��وزنی می تواند ب��ا تحریك
اعصاب نخاعی ،آزاد ش��دن واسطه
ه��ای عصبی مه��ار كنن��ده درد را
تحری��ك كند  .از ای��ن پدیده گاه به
نظریه دروازه یاد می شود .
س�وزن های به كار رفته در طب
سوزنی ،می توانند مقدار جریان
خون را در منطقه اطراف سوزن
افزایش دهند.
افزای��ش جری��ان خون م��ی تواند
موادغذای��ی بیش��تری را ب��ه محل
رسانیده یا مواد سمی را از آنجا دور
كن��د یا هر دو كار را انجام داده و در
نهایت سالمت فرد را بهبود بخشد.
یک متخصص می گوید:
بطور کل��ی مهمترین اث��رات طب
سوزنی راتسكین درد ،اثری آرامش
بخ��ش در روح و روان،عن��وان می
ش��ود .در بدن انسان ،نقاطی وجود
دارد كه با فشردن،تحریك و سوزن
زدن پاسخ و واكنش هایی مشاهده
می شود كه می توان اثرات آن را در
اعضای بدن به وضوح دید.
وی با بیان اینكه تمامی این واكنش
ها از طریق تحریك اعصاب توس��ط
سوزن ها صورت می گیرد و آرامشی
در بدن فرد پدیدار می شود گفت كه
نتایج این موضوعات از نظر علمی به
اثبات رسیده است.
به گفت��ه وی " درتمام مراحل وارد
كردن س��وزن ها در نقاط مختلف
ب��دن دارای قانون و یك اطلس ویژه
هستند" و پزش��كان متخصص در
این طب به خوبی می دانند كه هر
كدام از نقاط بدن به عنوان مثال یك
نقطه مشخص در پوست برای بهبود
سیستم گوارش خوب هستند.
_________________
■

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

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

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

فارسی

چگونه
فرزندان
سامل،
قوی و
باهوش
داشته
باشیم

برای اینكه ب��ه خانواده تان
كم��ك كنید تغذی��ه بهتری
داشته باش��ند ،سعی كنید
موارد زیر را اجرا كنید .به یاد
داشته باشید انجام این نكات
موجب می شود فرزندان شما
س��الم ،قوی و باهوش بزرگ
شوند و اگر خودتان از اضافه
وزن رنج می برید به كاهش
وزن تان كمك می كند.

 -1گوشت به مقدار كمتر
و سیب زمینی و سبزیجات
بیشتری سر سفره بیاورید؛
س��بزیجات په��ن ب��رگ از
همه بهترند .م��ی توانید از
گوجه فرنگی ،نخودفرنگی،
لوبیا سبز و هویج پخته نیز
استفاده كنید .به یاد داشته
باشید سیب زمینی را پخته
یا كبابی مصرف كنید.

 -2اگ��ر به غذاهای آماده
عالقه مند هس��تید ،انواعی
را انتخاب كنی��د كه چربی
كمتری دارند؛ هنگام خرید
برچس��ب غذاه��ا را مطالعه
كنید.

 -3حداق��ل هفته یی دو
تا سه بار خورش بپزید؛ مث ً
ال
مقداری فیله مرغ ساطوری
ش��ده را ب��ه همراه س��یب
زمینی ،هوی��ج ،قارچ ،گوجه
فرنگی و عصاره گوشت برای
 40دقیقه به صورت خورشی
بپزی��د و قب��ل از مص��رف،

)Tel.: (514
996-2725

مقداری كلم و س��بزیجات
خردشده به آن اضافه كنید.

 -4از س��رخ كردن غذاها
به ویژه در ظرف س��رخ كن
خودداری كنید؛ خوراك هایی
كه با روغن زیاد سرخ شوند،
مضر هس��تند و هر چه غذا
كمتر سرخ شود ،بهتر است.
بچه ها خیلی زود به غذاهای
كم روغن عادت می كنند.

 -5میوه بیش��تری س��ر
میز بیاوری��د؛ مث ً
ال به همراه
صبحانه یك ظرف ساالد میوه
سر میز بیاورید.
مصرف میوه به عنوان میان
وعده صبح و میان وعده عصر
نیز بسیار مفید است .اگر بچه
ها به خوردن میوه عالقه مند
نیس��تند ،خالقیت به خرج
دهید مث ً
ال میوه را به صورت
ورقه ورقه شده به عنوان دسر
تداركببینید.

 -6حداق��ل هفته یی دو
بار سوپ درس��ت كنید؛ به
این ترتیب م��ی توانید بچه
ها را به خوردن س��بزیجات
تشویق كنید .این سوپ ها را
به همراه نان های سبوس دار
یا نان های غنی شده مصرف
كنید.

 -7لبنی��ات ك��م چ��رب
(كمتر از  2/5درصد چربی)
خریداری كنید؛ به یاد داشته
باشید شیر ،ماست و پنیر كم
چرب به همان اندازه لبنیات
پرچرب مغذی هستند.

 -8عادت خرید شیرینی،
بیسكویت و شكالت را ترك
كنی��د؛ اگر الزم م��ی دانید
حداكثر هفته یی یك بس��ته
بیسكویت و یك قطعه شكالت
برای فرزند خ��ود خریداری
كنید و همیش��ه نوشیدنی
های كم كالری مانند نوشابه
رژیم��ی خریداری كنید و از
نوش��ابه های عادی استفاده
نكنید.
___________________
■

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

برای این که

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

شکراست!
معروفترین ضرب املثل
ها و کنایات فارسی
به ترتیب حروف الفبا

>>> ض��رب المث��ل ه��ا نمون��ه هایی
مشخص و برجسته از فرهنگ عامیانه اند
که گاه در نثری کوتاه و آهنگین و گاه در
مصرعی یا بیتی به شکی فشرده و موجز
نمود می یابند .بسیاری از مثل ها چکیده
ی��ک تمثیل مفصل یا یک داس��تان بلند
عامیانه اند که در کوتاه ترین و زیبا ترین
شکل ممکن بروز یافته و بر زبان خاص و
عام جاری اند.
از این ش��ماره ب��ه ارائه زیب��ا ترین مثل
های فارس��ی و مثل عامیانه اقوام مختلف
(حدود  1200مثل در مجموع) ایرانی می
پردازیم:

بخوانیدو لذت ببرید:

آب از دستش نمیچکه
آب از سر چشمه گله
آب از آب تکان نمیخوره
آب از سرش گذشته
آب پاکی روی دستش ریخت
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره
آب زیر پوستش افتاده
آب که یه جا بمونه ،میگنده .
آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه
سوراخ داری
آب که از سر گذشت ،چه یک ذرع چه صد
ذرع ـ چه یک نی چه صد نی
آب که س��ر باال می��ره ،قورباغ��ه ابوعطا
میخونه
آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه
آبی از او گرم نمیشه
آتش که گرفت ،خشک و تر میسوزد
آخ ِر شاه منِشی ،کاه کشی است
آدم با کسی که علی گفت ،عمر نمیگه
آدم بد حساب ،دو بار میده
آدم تنبل ،عقل چهل وزیر داره
آدم خوش معامله ،شریک مال مردمه
آدم دست پاچه ،کار را دو بار میکنه
آدم زنده ،زندگی میخواد
آدم گدا ،اینهمه ادا ؟
آدم گرسنه ،خواب نان سنگک می بینه
آدم ناشی ،سرنا را از سر گشادش میزنه
آرد خودمونو بیختیم ،الک مونو آویختیم
آرزو بر جوانان عیب نیست
آستین نو پلو بخور
آس��وده کس��ی که خر نداره  ---از کاه و
جوش خبر نداره
آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه
آش��پز که دوتا ش��د ،آش یا ش��وره یا بی
نمک
آش نخورده و دهن سوخته
آفتابه خرج لحیمه
آفتاب��ه لگن هفت دس��ت ،ش��ام و ناهار
هیچی
آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار میکنند ،اما
قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه
آمدم ثواب کنم ،کباب شدم
آمد زیر ابروش��و برداره ،چش��مش را کور
کرد
آنانکه غنی ترند ،محتاج ترند
آنچه دلم خواست نه آن شد  ---آنچه خدا
خواست همان شد .
آنرا که حساب پاکه ،از محاسبه چه باکه ؟
آنقدر بایست ،تا علف زیر پات سبز بشه
آنقدر سمن هست ،که یاسمن توش گمه
آنقدر مار خورده تا افعی شده
ادامه دارد
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دکتر عطا انصاری
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■ علل:

مخصوصا در سفید پوستان (با پوست عروق سطح پوس��ت می شود .این متعادل داش��ته باشد و حرارت بدن درخواست آزمایش های دیگر مانند
آزمایش خون ،ادرار و یا رادیوگرافی
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گرمای متناوب در
و
گونه ها ،بینی ،کردن ،دردهای ش��کمی ،اس��هال و
گاهگاهی
است.
همراه
پیشانی
و
چانه
شود.
می
تنفسی
اشکاالت
>> آب زیاد بنوشید
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رگهای          
سیاه 
اکنه ،
شبیه 
هائی 
جوش
روز
در
خنک
آب
شود که حرارت بدن تغییر ■ درمان
اضافه
آن
نسوج
که
بینی
ورم
می
باعث
چند   
■ 
نازک       ،
راهنمائی     Ê¬§Y
Xو احتماال باالته��اب و
ش��ده
نشود.
گرگرفتگی
تولید
و
نکند
یائس��گی (منوپ��وز) ،گرگرفتگی با
o\ î4  d
قرمزی           nlî 7aqH:HH5l}7ò
    
F3
شود.
می
دیده
cqH- qچشم
هورم��ون تراپی که ج��ای هورمون
از عواملی که م�ی توانند باعث
('O
خودداری  >> 
شود  
گرگرفتگی 
شروع  
      
آفتاب u\H# ;n7( ~lH(K1ó
طبیعی را میگیرد کنترل می شود.
î7ü~F!HMKqî-ô
.
د
کنی
گرفتن در نور خورشید یا المپ
  7>>XnFپر
 î
قرار 
تیروئید            
کاری  
~F
(&»î»H
H¸\Lqn7õ
زاسه
ر
های
سمپتوم
خورشیدی
های
>> ُرزاسه Rosacee
 u72 [vتیروئید غده کوچکی است که در جلو
ُ
               

FIü
(>
[ln
\o
X
î7
ö
می
پوست
قرمزی
باعث
کرده
زیاد
را
خانم
و
Rosacee
به
مبتال
افرادی
>>
 P2پائین گردن ق��رار دارد و هورمون \L4و
توس��ط بتابلوکان ها ک��ه تناوب و
nK7
?7»d7º


شودX0!1  H!(2 cZ  XºH F 1»  .
که تا  
باشند 
مواظب 
یائسهباید  
های 
فعالیت 
برای 
هائی ترشح میکند که 
قرمزی و گرگرفتگی را کم می کنند
'üqراX- 7 F
های بدن
های برنزه
سالن
سوزاننده
غذاهای
مصرف
از
امکان
حد
علل
به
و
فراموش کنید و از کنترل می شود.
بسیارمهماست            
 »X»  XºH F 1

÷  u7+1 _K%  Mº[ ~n\H
H5 =/
               
v7qUsK~FIlK2%
بس��یاری افزایش میزان فربهی در
ها
بیماری
این
به
ابتال
خطر
شود
کوتاه
دختران
علت
چه
به
دهد
می
~7
o\7
î*-»u
                í7 Xn o\  qnlK îK  ø
aZXlHîدختران را مسبب زود هنگامی بلوغ
75(\lرا افزای��ش می
تر و فربه تر چند
OHKuK7LKM!üمی دانند.
در آنها
کرموزم های ùدهد.
روی  
ها 
زودتر ازدیگر ژن 
ماه 
)       o\ X7   cH
>O3üH
همین دلیل هدایت این تحقیق جدید به عهده
به
های
همکالسی
کشف شده اند[7H  OH
 9
شش و 
;»            F[î o77
دانش��کده پزشکی پنینس��وال در
دختری
چه
هر
می
بال��غ
خ��ود
 X!Hº ;&7ü  7!1 H K ú
شوند .
      
ظاهرا ژن       [!7 Oزودتر بالغ شود دانش��گاه های اگس��تر و پلیموت
  cqH- G7

انگلستان بوده است .این دانشکده با
احتمال ابتالی او
بیماریqهاHl  =1
این _[ Hü
o òñبه !O
ایی  
دی ان 
کنار 
کشفشدهدر 
های 
رمزگشایی 
گویند  
می 
دانشمندان 
می یابدX\Hlî2\î\nFo7.همکاری موسسات پزشکی و علمی
ژنتیک��ی
í7 qnlKH»în
افزایش 
گرفته اند کهقد ووزنانسان را  
قرار 
کردهان��د که به 
آغ��از 
را 
درsKü7ü
»! X75
~F 'K
Xº òò
سراسر اروپا و آمریکا  17هزار و
تحقیق
گویند که
دانشمندان می
تعیین زمان آغاز دوره بلوغ و چرخه تعیین می کند.

ارتباط  
دومی که در همین 
گزارش 
کمک می  
دخت��ران 
قاعدگ��ی در  
n7î»î
جدی��د آنها 
درک ما از پانصد و هفده زن از سراسر جهان،
ن��ه تنه��ا
\íK1 D!qu\K
شامل »X
دهد H cH
 ~F!»K
òóرا F#
زنان اروپایی االصل ،را تحت
افزایش می
در نش��ریه مذکور چاپ شده است تحوالت ژنتیکی
(sK[n73»Xد.
کن
»lF qaH)N!nH»\íK#
 o7o\îکه یکی از بلکه همچنین احتماال می تواند به مطالعه ق��رار دادند .این زنان گفته
المللی از دانشمندان ،نی��ز نتیجه-گیری کرده
گروهی بین
XK4~H# O2!(>!üòô
H!ün74
FX7%î
7
اند بین سن  9تا هفده سالگی بالغ
مبارزه با بیماری ها کمک کند.
بریتانیایی در راس آن ای��ن دو ژن نقش کلی��دی در آغاز
محققان
که
u[HX-+0 cqHo\u\H\v7ºKHºH»?! í7 W!ºo\nFüî»dlKòõ
u\F0~p\q7!7\;&7ünK
دارند که تاثیر شده اند.
قبول
آنها
حال،
این
با
و
پسر
جنس
دو
هر
در
بلوغ
دوران
یابی
رد
را
ژن
دو
ان��د،
داش��ته
قرار
uqK3»u\q>qlK í\Hü\O!'&u7!(ºno~H0 òö
7+qK3u7oKu
یک ژن در تعیین زمان آغاز بلوغ در دانش��مندان داوطلبان را بر اساس
کرده اند که ظاهرا نقش بزرگی در دختر داردÉ{Â¼.
نزدیک دختران در مقایسه با عواملی مانند سن آغاز چرخه قاعدگی در هر فرد
تعیینu7سن آغاز چرخه قاعدگی در عمر باروری در انسان ارتباط
H»q\\K'\Ho\î\Hü\ò
Hu7\î77
بدنی بسیار جزئی به دو دسته تقسیم کردند و متوجه
فعالیت
و
تغذیه
بالقوه
های
بیماری
کنند .این ژن ها با خطر ابتال به
دخت��ران ایفا می
î7KcqHo\lHXºî' cH7
u72[ó
í\X7\nsK
v7%K u7 l7
ش��دند که در هر گ��روه الگوهای
قرار Xمهلک مانند بیماری قلب،
کروموزم شش و  9انسان
 OF2روی
استu7H) q7~7!X77;Küo\î7.
سرطانXnX
7 7nlonlKH'üô
H!íK4H7»}77»72
!cqHآغاز سن بلوغ ژنتیکی خاصی قابل ردیابی است.
غربی
کشورهای
در
دارد.
استخوان
پوکی
و
پستان
دارند.
ín\KnI» îF (&»dnl O7nlC!D2 õ
ul\lL\ ul\l;/ \_Hn
سیر نزولی داشته است ■
هورمون زنانه در
است که
کودکان _K
n73 Hî»qDK
!î»_K~K
گزارشی که در نشریه علمی "ژن ها تصور شدهö
»Z OqnOlî
î»7H í\FMKqî-î7üqn\_70
\o
»_[u7\K(!üî7üqn\_70از Fدختران
( \o\î4î7![nKو در ح��ال حاضر برخی
 ،)Natureاس��تروژن÷ -ک��ه در دوره ب��اروری
در طبیعت" (Genetics
7qlIî
oío7L
lIîهمچنین نشان زن��ان به ø
MHº\ín\IHn7!X!îبالغ می شوند.
ترش��ح می در سن هفت سالگی
میزان زیادی
شدهîاست،
 7o~FHمنتشر
!FlHºn7 lP
7 o7o\u7KHX1!íI! }n73 > ù
º 7í7/-\vKqvIq9)uK!v7nl
;!)- î»K í70H[nlí\X 7nlc\H51ºjH& ú X!7*~K}70 OHºî
عادی:از صفحه پیش
>> حل جدولهای ویژه و
F\q  7 O! 7q o\ òñ
ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
X+\qî
                ? _7ºHün727! vKü
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باضافه یک ک��رم داروئی که قرمزی
و پوسته پوسته ش��دن جوش ها را
درمان می کند.
چون ُرزاسه یک بیماری مزمن است،
درمان آن نیز طوالنی است.
اگر عروق خونی در روی پوست دیده
می ش��ود پزشک ش��ما می تواند با
استفاده از الکترودسیکاسیون آنها را
از بین ببرد.
این درمان می تواند در مطب پزشک
انجام شود که شوک های الکتریکی
عروق گش��اد ش��ده را می سوزانند.
درمان باال از همه بسیار موثرتر است،
ولی گران قیمت اس��ت و دولت پول
آن را نمی پردازد.
رینوفیما ،کلفت ش��دن بینی بر اثر
زیاد بودن نسوج ،احتیاج به جراحی
زیبائی دارد.
>> پرکاری تیروئید

علل زیادی ب��رای پر کاری تیروئید
وج��ود دارد که ه��ر ک��دام درمان
مخصوص بخود را الزم دارند و وقتی

ژن تعیین کننده
زمان بلوغ در
دختران کشف شد

Accounting
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Tax Solutions
 H5F4 7» B+'2 òò
___________
\~7!  X!/ K5K j\H
Income Tax
!(Service H4
nlílqnulHî 7òó

_______________
~F (&»t\Hî4lI
مالیاتی در خدمت هموطنان
اظهارنامه
òôتنظیم
' >1
q ~F!0
دانشجویاندر مرکز شهر
و
\@ yK)& v72
Tel : 514-844-9731 u\K ;nl
 Fn\qH F lH òõ
Cell : 514-867-8379

ulK»îünlîü;lHo
u\q }7º o\ î7\l òö
>\l

تیروئید کار طبیعی خود را ش��روع
کرد گرگرفتگی از بین می رود.
>> ماستوسیتوس

این بیماری احتیاج به درمان داروئی
و هم چنین جراحی دارد و با درمان
گرگرفتگی تمام می شود.
>> تومورهای غده فوق کلیوی و
کارسنوئید

احتیاج به برداش��تن غ��ده با عمل
جراحی و شیموتراپی یا رادیوتراپی و
همین طور دارو درمانی برای کنترل
سمپتوم ها دارد.
همیشه شاد و خوش باشید.

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

دكتر پرویز قدیریان؛ اپیدیمیولوژیست ،استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com

Resto Bar
Rotisserie
Portugalia

pg11
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زنان...

موسوی؛ برچیدن
سانسور و گشت
ارشاد یا ارشاد و
سانسور پیش از
رسیدن به قدرت؟

بیچاره آن دخترها که برای چه کسی هورا
می کش��یدند و حنجره می دریدند و به
راحتی "محو" شدند!
آنه��ا که امروز صدا و تصویرش��ان محو و
سانسور شده مسلمن به راحتی خواستها و
وجودشان هم فراموش خواهد شد!
پی��ش از این نی��ز ابوالفض��ل فاتح ،همه
کاره س��تاد موسوی،به طور صریح به این
دورویی ،ریاکاری ،سانسور و نقض حقوق
مسلم فردی اعتراف کرده بود:
"دکت��ر بهزادیان می گفت به او خبر داده
اند که عده ای درصدد پدید آوردن صحنه
های نامناسب از تبلیغات در شهر هستند.
این روزها خیلی ها بلد شده اند چه کنند
تا ضد تبلیغ شود .حامیان مهندس آن قدر
هوشیار هس��تند که در چنین دام هایی
نیفتند .یادم می آید در دانش��گاه کرمان
در ردیف جلو تعدادی از دختران دانشجو
نشسته بودند که با همه ی قلب پاکی که
داشتند حجاب هایشان می توانست سوژه
ای تبلیغاتی برای مخالفان باشد .عکاسانی
ه��م در صحنه بودند که مترصد بودند به
محض آن که آنان عکس مهندس را بلند
کنند عکس هایی برای مدیران خود شکار
کنند .مانده بودم چه کنم .از یکی دو تن از
دست اندر کاران خواهش کردم موضوع را
به آنان منتقل کند .آنان ابا کردند و نگران
واکنش این دخت��ران جوان بودند .دل به
دری��ا زدم ،جلو رفتم و خیل��ی آرام اما با
تردی��د به یکی از آن ه��ا عرض کردم که
دوربین ها نمی توانند قلب های پاک شما
را نمایش دهند اما تصویر ظاهری شما می
تواند بهانه ای در دست بهانه جویان باشد.
باورکردنی نبود .بالفاصله هر کدام به گوش

مجهور آینده ایران
س

ا گر رئی
یک زن باشد!

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

نسرینافضلی
 5خرداد 1388
بی بی سی فارسی در برنامه سه شنبه (
 5خرداد) تصاویری از مراسم دوم خرداد
در استادیوم آزادی را نمایش داد .دختران
شل حجاب آرایش کرده و آستین کوتاه
عکس موس��وی را تکان می دادند و آواز
می خواندند و لبخند می زدند .در کلمه و
قلم نیوز دنبال عکس این دخترها گشتم
ولی یافت نکردم! جناب موسوی ،لبخند و
آواز و رقص دختران آرایش کرده و ش��ل
حجاب را سانس��ور کرده ان��د و در عوض
از خانمهای معق��ول ،جدی ،جاافتاده و با
حجاب حکومتی و مورد قبول گشت ارشاد
استفاده کرده اند!
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ناهیدحسینی
• از آنجائیکه در قوانین شرعی جمهوری
اسالمی ،زن بدون اجازه شوهر حق
مسافرت ندارد ،خانم رئیس جمهور
برای مسافرتهای رسمی اش باید
اجازه کتبی همسرش را برای گرفتن
ویزاداشته باشد ،در نتیجه خانم رئیس
جمهور طبق تشخیص و مصلحت شوهر
در جلسات خارج از کشور شرکت می
کند ...

دیگری پیامی منتقل کرد و همه بهانه را از
بهانه جویان گرفتند".
مش��خص نیس��ت منظور آق��ای فاتح از
"صحنه نامناسب"چیس��ت .یعنی مانتو،
مقنع��ه و ش��لوار اجباری (ک��ه معمولن
هم تیره رنگ هس��تند) چه جور صحنه
نامناس��بی می تواند ایجاد کند که سوژه
شود و دام باشد؟
عزیز من اگر می خواهی بهانه به دس��ت
تندروها و فاشیستها ندهی از این صحنه
کنار بکش و بگذار همه چیز در دس��تان
کثی��ف خودکامگان و ارش��ادی ها باقی
بماند .آنها خیلی بهتر از تو این وظیفه را
انجام می دهن��د .اینگونه مردم را فریب
نده و با "کلمه" و "قلم" بازی نکن! آنها که
در مراسم تو فریاد می زدند "ننگ بر این
دولت مردم فریب" چند سال دیگر اگر تو
بر س��ر کار بیایی همین را برای تو فریاد
خواهند زد.
موسوی حرف و تنها حرف! و اغلب حرف
مفت!
با نگاهی به بخش زنان سایت قلم نیوز (از
جمله وب س��ایتهای انتخاباتی موسوی)
متوجه می شویم که بسار سعی در گفتن
حرفهای فمینیستی و مدافع حقوق زنان
شده است ولی نه نشانی از بلوغ فمینیستی
در آن مش��اهده می ش��ود نه صداقت و
شفافیت .عوامفریبی و "کسب رای" بسیار
عیان است و ای کاش فقط این بود .برخی
از صحبتها غیرکارشناسانه و بسیار ناشیانه
است  .فاطمه راکعی ،رئیس ستاد مردمی
زنان کشور ستاد موسوی می گویئ:
" حضور زهرا رهنورد در کنار میر حسین
موس��وی خود به تنهایی کافی اس��ت تا
بسیاری از مش��کالت زنان را حل کند و
بسیاری از اهدافی که تاکنون فعاالن زن
برای رسیدن به آنها مبارزه کردهاند ,تحقق
یابد"
و خنده دارتر و شاید گریه دارتر از آن
نوع اس��تدالل و زاویه انتقاد "همسر
روش��نفکر جناب آقای موس��وی" از
گشت ارشاد است:
"رفتار گشت های امنیتی با زنان زشت
ترین رفتار قیم مآبانه با آن ها اس��ت.
چه کس��ی حق دارد دست دختری

را دستبند بزند و به بازداشتگاه بیاندازد تا
پدرش که قیم اوست در انتظار او بماند که
چه بر سر ناموسش خواهد آمد؟"
و حضور ایشان قرار است خود به خود و"
به تنهایی بسیاری از مشکالت زنان را حل
کند و بسیاری از اهدافی که تاکنون فعاالن
زن برای رس��یدن به آنها مبارزه کردهاند
تحقق یابد" .به نظر ایسان دختر  30ساله
تحصیاکرده و شاغل قیم نیاز دارد و ناموس
پدرش است .حال چطور ممکن است این
دختر "انسان" و "برابر" باشد چیزی است
که باید از این استاد و رئیس سابق دانشگاه
پرسید.
جناب موس��وی که زنان ب��ی حجاب را
بی حقوق می داند و سانس��ور می کند و
"همس��ر ایش��ان" هم آنها را دارای قیم و
"ناموس ب��ان" می خواند پس معنی این
حرف چیست:
"ما زنان ایران برای اولین بار شاهد حمایت
فردی هستیم که ش��عار اولیه خود را در
رفع تبعیضات از زنان مطرح کرده اس��ت
 ،کسی که واقعاً به زن و حرمت او احترام
می گذارد  ،کس��ی که به زی��اده خواهی
مردان جواب منفی می دهد"
و البته پاس��خ خود را می توانیم بالفاصله
و در جمل��ه بعد ببینیم که نگاه ایش��ان
ب��ه "زن" ؛ به عنوان کس��ی که مژده می
دهد که "مسیحا نفسی می آید" ؛ همان
نگاه مردساالر و سنتی و منحصر به نقش
تربیتی و مادرانه زن است:
" زن ایرانی س��ازنده آین��ده و مربی تمام
مردان و زنان این س��رزمین اس��ت  .زن
ایرانی مدافع خانواده خویش است مدافع
فرهنگ مادران خود"
این "مسیحا نفس" هنوز نیامده راه گلوی
دختران طرف��دار خود را می بندد وای به
حال وقتی که بیاید! ■

شورای نگهبان بعد از سی سال ناچیز به
این نتیجه رسیده است که اصطالح "رجل
سیاسی" در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران الزاما وصرفا نباید" جنس" مذکر معنی
شود و لذا شرکت خانمها در انتخابات ریاست
جمهوری بالمانع است .حاال تصور بفرمائید
که یک خانم از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و
مردم هم از اختالفات درونی جناحهای مختلف
حکومتی برای تسلط بر اهرمهای قدرت استفاده
کنند و به خانم مسلمانی معتقد به والیت فقیه
که کاندیدای پست ریاست جمهوری است رأی
بدهند ،در اینصورت اتفاقاتی شبیه موارد زیر دور
از انتظارنخواهد بود:

اجازه کتبی شوهر برای اخذ ویزا:

از آنجائیکه در قوانین شرعی جمهوری اسالمی،
زن بدون اجازه شوهر حق مسافرت ندارد ،خانم
رئیس جمهور برای مسافرتهای رسمی اش باید
اجازه کتبی همسرش را برای گرفتن ویزاداشته
باشد ،در نتیجه خانم رئیس جمهور طبق
تشخیص و مصلحت شوهر در جلسات خارج
از کشور شرکت می کند ،مثال خانم رئیس
جمهور در کنفرانس حقوق زنان عرب که به
دعوت ملک عبدالله پادشاه اردن تشکیل شده
بود نتوانست شرکت کند چون شوهرش از دادن
اجازه کتبی به وی خودداری کرده بود.

یک میلیون امضاء:

یکی از فعالین زنان یک میلیون امضاء اشتباها
درخانه رئیس جمهور را میزند و بعد از دادن
آگاهی و اطالعاتی در رابطه با حقوق زنان،
از وی میخواهد بیانیه آنهارا امضاء کند .خانم
رئیس جمهور ضمن استقبال از بیانیه میگوید،
شوهرش منزل نیست واو مجاز به امضای آن
قبل ازاخذ اذن مرد خانه نیست.

مالقات با نخست وزیر انگلیس:

از آنجائیکه در فرهنگ انگلیسیها نگاه به صورت
طرف مقابل در حین صحبت ،نشانه ادب و
احترام و صراحت است ،خانم رئیس جمهور
محجبه ایران در مالقات با نخست وزیر انگلیس،
سرش را پائین می اندازد و همین مسئله
باعث قطع مذاکرات طرفین میشود .در
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
اطالعیه مطبوعاتی دفتر نخست وزیر
انگلیس که بعد از این امر انتشار مییابد،
گفته میشود به دلیل اینکه طرف ایرانی
زمان :یکشنبه  7جون
آشکارا در صدد پنهان کردن نیات واقعی
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----خود در مذاکرات بوده نخست وزیر چاره
به همه شما خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

ای جز قطع مذا کرات نداشته است.

دماغ سوخته چاووز:

آقای چاووز که ایران را خانه خود میداند و
شدیدا تحت تاثیر ریخت و پاش های آقای
احمدی نژاد برای مهمانی و برگزاری جشن
تولدش و گرفتن کادوهای گرانقیمت قرار دارد
و در دیدارهای رسمی همیشه دست در دست
آقای احمدی نژاد حرکت داشته و روبوسی های
فرانسوی با هم داشته اند ،در اولین مالقاتش با
خانم رئیس جمهور ایران ،از ترس تکرار رفتار
پیشین اش ،طبق توصیه اکید مشاورانش،
بالجبار دست بسته و لب دوخته و با مراقبینی
که مشاورانش برای کنترل رفتار او تعیین کرده
اند به حضور خانم رئیس جمهور راهنمایی
میشود.

روبوسی با زنان:

از آنجائیکه روبوسی زن با زن مشکلی در جوامع
اسالمی ایجاد نمیکند ،رئیس جمهور ایران در
مالقات با خانم آنجال مرکل صدر اعظم آلمان
از ذوق دیدار او را به گرمی در آغوش میگیرد
و میبوسد .بعد از جلسه ،پیغامی خصوصی از
طرف خانم مرکل دریافت میکند که او هرگز
گرایشات همجنس بازی نداشته است!

مالقات با مقامات کشورهای عربی:

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،زنان ایرانی در
بین مردان عرب طرفداران زیادی پیدا کرده اند،
بعد از انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهوردر
ایران ،مقامات بلندپایه اعراب بسیار شادمان می
شوند .کما اینکه در مالقات رئیس جمهور ایران
با شاهزاده سعودی ،جریان حمام رفتن وی با
سرنا و دهل ،آرایش کردن و لباس پوشیدن وی
به مدت  ۲۴ساعت خبر داغ تمام روزنامه های
داخلی و خارجی می گردد.

سخنرانی در سازمان ملل:

رئیس جمهور ایران به جلسه سالیانه سازمان
ملل برای سخنرانی به نیویورک دعوت میشود،
وی ضمن پوشاندن کامل موهایش در زیر چادر
سیاه و گذاشتن انگشت کوچک در گوشه دهان
برای تغییر صدای زنانه اش که مبادا مردان
غریبه از صدای او تحریک شوند ،به خواهران
مسلمان و غیرمسلمان توصیه میکند که حجاب
را رعایت کنند تا مبادا مردان با نظر سوء به آنان
نگاه کنند و همینطور مردان بر صندلی گرم
زنان نباید بنشینند که مبادا گرمای ایجادشده
باعث عدم کنترل و حالی به حالی شدن آنان
گردد .بر زنان ،همبستری با شوهر ،علیرغم
عدم تمایل خود توصیه میشود ،در مواقع خاص
به شوهران اجازه داده شود که دختران جوان
را صیغه کنند و ...که به ناگاه مورد استقبال
نمایندگان مرد کشورهای مسلمان آسیایی و
آفریقایی و همردیفان متحد آنها از کشورهای
آمریکای التین حاضر در کنفرانس قرار میگیرد
و او را بجای بان کی مون به ریاست سازمان
ملل انتخاب میکنند .معلوم میشود که پیش
بینی احمدی نژاد در رابطه با آمادگی "ملت
ایران" برای مدیریت دنیا چندان هم بی ربط
نبوده است■ .

26

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  11  902خرداد 1388

مدیریت مالی...
ازمانیکهافکارمان
ت
امور مایل
خانواده

در ش��مارههای پیش��ین توضیح دادم
که ب��رای ایجاد تعادل مالی بایس��تی
فرم��ول ( )20-30-50را ب��کار گرفت.
 50درص��د مخارج اجباری 30 ،درصد
مخارج تفریحی و غیرالزم و  20درصد
ذخیره .مخارج اجب��اری و غیراجباری
را هم توضیح دادم .مطمئن هستم که
اگر این تست را در مورد خودمان انجام
دهیم ،اکثر اوقات خواهیم دید که امور
مالی ما در تعادل نیست که البته ریشه
تمام مشکالت مالی و مشکالت فکری
است ....و همین مشکالت فکری است
که از بهبود اوضاع جلوگیری میکند.
در این شماره:

بهبود افکار ...
بهبود زندگی
فک��ر میکنید که چرا وقتی به کارنامه
مالی خود نگاه میکنیم ،مخارج اجباری
(ی��ا در ظاهر اجباری) م��ا بیش از 80
درصد درآمد م��ا را به خود اختصاص
میدهد؟
من میگویم ،زیرا بس��یاری از مخارج
غیراجباری در اف��کار ما اجباری تلقی
میشوند.
 م��ا آبرو داری��م! (و از طریق تظاهر بهپولداری آبرو میخریم)!
 اگر به جای این شهر ،به شهر دیگریمهاج��رت کرده بودیم همه چیز خوب
بود!
 آقا جان ما به علت فرزندانمان مهاجرتکردهایم و باید همه چیز
را در اختیارشان قرار
دهیم (مگ��ر فرزند ما
چه چی��زش کمتر از
دیگران است؟)
 تم��ام همکالس��انفرزندم در فعالیتهای
تفریحی و گرانقیمت
شرکت میکنند ،مگر
میت��وان غی��ر از این
رفتار کرد؟
 م��ا زی��ر ب��ار قرضمیروی��م ،ام��ا از
فرزندم��ان دری��غ
نمیکنیم.
 مشکل اصلی ما ایناس��ت که همسرمان
کار نمیکند!

فیس بوک
در ایران رفع
فیلرت شد

دسترسی به شبکه اجتماعی فیس بوک
که چند روز پیش در ایران مسدود شده
بود ،بار دیگر امکان پذیر شده است.
طبق گزارش ها ،کمیته تعیین مصادیق
فیلترینگ دستور مسدود شدن فیس
بوک را در کشور صادر کرده بود.
مس��دود کردن این س��ایت در آستانه
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یتغیریپیدامنیکند.

راتغیریندهیم،زندگ

 دیگر از ما گذشته! هر بالیی به س��رم آمد ،از همسر بدآمد!
 ما اص� ًلا نیاز به فک��ر و برنامهریزی
نداریم زیرا تا  2س��ال دیگر به ایران باز
میگردیم (و البته  20سال است که هر
ساله این  2سال را تمدید میکند)
ما منتظریم که بچهها بزرگ ش��وند و
به وطن برمیگردیم! (انگار آسمان آنجا
رنگ دیگری است!)
 بیپولی ،به معنی بیشخصیتی است!اگر فرزندانم��ان در آینده قصد ازدواج
داشته باشند ،مگر میتوان به خانواده
عروس یا داماد گفت که وضع مالی ما
بد است؟ ما آنقدر به پولدار بودن تظاهر
میکنیم و آن را از نان ش��ب واجبتر
تلق��ی میکنیم تا بچههایم��ان از پل
بگذرند و بعد از آن ش��اید به تجزیه و
تحلیل مخارج اجب��اری و غیراجباری
بپردازم.
ماشاءالله خان را که بیاد دارید؟
حتی داخل گاراژ خان��هاش را با فرش
کرمان تزیین کرده بود تا خواستگارهای
پول��دار برای دخترش پی��دا کند! یادم
میآید که ماشاءالله خان از ته دل ضجه
میزد که دخترش یکی از همکالسانش
را به او معرفی کرده و پسرک یک حلقه
در گ��وش و دیگری در ابرو و یک میخ
بر زبان خود کوبیده و یک س��یخ نوک
تیز به لبش!
وقتی که ماشاءالله خان دستش را دراز
کرده که دس��ت بدهد ...پسرک جواب
داده:
!I hate parents

و ب��ا او حتی دس��ت ن��داده ...خوب از
خانوادهتانبگویید:
Hey dude, chill… I don’t live
with my parents.

و البته ماش��اءالله خان ب��رای تزئینات
مال��ی زندگی و جذب
داماد خان��وادهدار،
 3بار سکته قرضی
(ورشکس��تگی) و
 2بار س��کته قلبی
()Triple by-pass
کرده است.
و البت��ه دخت��ر
ماشاءالله خان ،یک
دل ن��ه ص��د دل
عاش��ق «بی خیال
علی خان» است!
بسیار خوب.
بهتر آنست دست از
سر ماشاءالله خان
بردارم و گرنه َسمی
را که برای بی خیال
علی خان تهیه کرده

انتخابات ریاست جمهوری با اعتراض
گس��ترده کاربران اینترن��ت در ایران
مواجه ش��د و مهدی کروب��ی ،یکی از
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری،
به فیلتر کردن این سایت اعتراض کرد.
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوری
ای��ران نی��ز در کنفرانس خب��ری روز
دوشنبه خود با خبرنگاران خارجی در
پاس��خ به خبرنگار سی ان ان در مورد
مسدود ش��دن فیس بوک گفته بود:
"میلیون ها سایت در دنیا فعالیت می
کنن��د و در ایران نیز قابل دسترس��ی
هس��تند .آن قدر سایت و نشریه علیه
دولت می نویسند که با یکی دو مورد
حل نمی شود .ما مشی تحمل پذیری
را انتخاب کرده ایم .حرفی زده می شود
و ما نیز تحمل م��ی کنیم و نیازی به

 اخبار اقتصادی

(خی��ال دارد که داماد س��رخانهاش را
مسموم کند) یا به خورد چاکر میدهد
یا خودش را خالص میکند!
منظورم را متوجه شدهاید!
ت��ا زمانی که افکارمان را تغییر ندهیم،
زندگی تغییر پیدا نمیکند.
اگ��ر من تا اب��د فریاد بزن��م که تعادل
مالی! جواب میشنوم که :تعادل مالی
پیشکش خودت ...ما آبرو داریم!
یک خانه در ایران خریدهایم که ارزشش
 10برابر شده! آخرعمر همان جا زندگی
خواهیم کرد!
غاف��ل از آنک��ه اگر میخواه��د در آن
زندگی کند ،حتی اگر ارزشش هزار برابر
شده باشد چه تفاوتی دارد؟
ببینید ما در یک سری تلههای فکری
کوتاه مدت و س��اخته ش��ده بدس��ت
خودم��ان افتادهایم که ت��ا افکارمان و
دیدگاهمان به آینده عوض نشود مانند
ماش��اءالله خ��ان در همی��ن تله جان
خواهیم سپرد.
یک کشتی تا زمانی که در ساحل لنگر
انداخته ،خطر غرق ش��دن ن��دارد .اما
کشتی که برای لنگر انداختن ساخته
نشد!؟
ما نیز به دنیا نیامدهایم که زنده باشیم،
باید زندگی کنیم! زندگی بدون تعادل
همان زنده بودن است .
این چه زندگی اس��ت ک��ه هزار بند به
گردن داریم و هر روز یکی (یا چند) از
ای��ن بندها در جهات مختلف از طریق
بانک و یا دوس��ت و رفیق و همس��ایه
و فرزند! کشیده میش��وند و ایراد هم
نمیتوان گرفت .ما خودمان این بندها
را بر گ��ردن نهادهایم و اختیارش را در
دست دیگران دادهایم.
ما فقط به همه دنیا بدهکار نیس��تیم...

حتا به خودمان هم بدهکاریم.
آیا من تضمین میکنم که اگر فرمول
( )20-30-50را پی��اده فرمائید ،تمام
مش��کالت حل خواهند شد؟ به هیچ
وجه! اما تضمین میکنم که اگر آن را
رعایت نکنیم و سعی در تبدیل اوضاع
فعلی ( )0-10-90نکنیم چند س��کته
قرض��ی و قلبی در پش��ت پیچ بعدی
زندگی در انتظار خواهد بود.
ایجاد تعادل مالی امر س��ادهای نیست.
اما وقتی که ایجاد شد ،پله اول رشد را
ش��روع میکنیم و از تله زنده بودن به
بهشت زندگی وارد میشویم.
انسان بدون ذخیره مانند دونده بینفس
است! ( 20درصد ذخیره)
زندگی ب��دون لذت ،زندان��ی با اعمال
شاقه است ( 30درصد تفریخ و مخارج
غیراجباری)
ش��ناخت مخارج اجباری ،پایه زندگی
اس��ت .اگر مخارج اجب��اری را با دقت
و صح��ت تعیین کرده باش��یم ،تفریح
و ذخیره تضمین ش��ده است .مخارج
اجب��اری زائیده اعتق��ادات فرهنگی و
فکری هر فرد است .اگر مخارج اجباری
را کنترل کنیم ،بقیه ماجرا ساده خواهد
بود.
برای ایجاد کنت��رل و تعادل (-30-50
 )20چارهای جز تغییر عقیده و بهبود
فک��ری نداریم .در ش��ماره آینده چند
پیش��نهاد برای بهبود فکر ارائه خواهم
داد .یادمان باش��د ک��ه تا بهبود فکری
نباشد ،زندگی بهبود پیدا نخواهد کرد
حتا اگر درآمدمان  10برابر شود وقتی
که مخارج  15برابر رشد کنند ،به هیچ
جا نخواهیم رسید .تا شماره آینده .
خوش قول و خوش حساب باشید

بسته شدن سایتی نیست".
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
در این دور ،بیشتر از همیشه به استفاده
از اینترنت روی آورده اند و در این میان
فعالی��ت نامزدهای جناح اصالح طلب
در اینترنت بیشتر از دو رقیب اصولگرا
است.
طرفداران میرحسین موسوی و مهدی
کروبی از فیس بوک و سایت توویتر که
از جمله سایت های محبوب اجتماعی
است ،برای انجام تبلیغات استفاده می
کنند و برخی از هواداران این دو نامزد،
فیلتر ش��دن فیس ب��وک را به همین
دلیل عنوان می کنند.
یکی از گروه های حامی میرحس��ین
موسوی در فیس بوک بیشتر از ۵۴۰۰
عضو دارد.

فی��س بوک با ابراز نگرانی از مس��دود
شدن این سایت در ایران ،این تصمیم
را "شرم آور" دانسته بود .فیس بوک تا
چند ماه پیش نیز فیلتر بود .سخنگوی
فیس بوک به خبرگزاری فرانسه گفته
بود محدود ش��دن فرص��ت های خبر
رسانی و ابراز عقیده در اینترنت به علت
نگرانی های فرهنگی و سیاسی دولت
ها شرم آور است.
ش��بکه های اجتماعی و س��ایت های
مشابه در ایران قبال نیز فیلتر شده اند.
از آن جمله می توان به فیلتر ش��دن
سایت هایی چون صبحانه و اورکات در
گذشته و باالترین در حال حاضر اشاره
کرد.

•

داغترین خبر در هفته گذشته ،گزارش میزان کسری اقتصادی
کانادا بود.
بنا بر این گزارش ،کانادا  50میلیارد دالر بیش از درآمدش را
به خرج رسانده.
فراموش نفرمائید که این قرض مملکت نیست ،بلکه کسری
تبادالت اقتصادی در کاناداست و نبایستی اشتباه گرفته شود.
دلیل اول این کس��ری ،میزان بیکاری است .با رشد بیکاری
دولت مالیات کمتری میگیرد و همزمان ذخیره بیمه بیکاری
نیز رو به کاهش میرود زیرا دولت آن بخش را هم نمیتواند
ادعا کند.
دومین دلیل نیز همان میزان بیکاری است که دولت را مجبور
میکند که مزایای بیمه بیکاری را بپردازد .این  2عنصر سالیانه
 12میلیارد دالر به مخارج کانادا افزودهاند.
س��ومین دلیل ،تخفیف  2درصد  GSTاست .معموالً دولت
برای هر یک واحد از  5واحد  GSTمبلغ  6میلیارد دالر درآمد
دارد 2 .درصد تخفیف مس��اوی ب��ا  12میلیارد دالر کاهش
درآمد دولت میباشد.
ت��ا اینجا ح��دود  25میلی��ارد دالر مخارج اضاف��ی دولت را
شمردیم.
به ادعای وزیر اقتصاد کانادا 25 ،میلیارد دیگر صرف تضمینها
و وامه��ا به بخشه��ای اقتصادی ،ب��ه کارخانجات صنعتی
(اتومبیل سازی) و موسسات مالی بوده است.
البته این اقدامی برای جلوگیری از رش��د بیکاری اس��ت که
ت��ا کنون در کان��ادا و آمریکا موثر بوده اس��ت .با وجود آنکه
اپوزیسیون لیبرال با این اقدام مخالفت میکند ،حقیقت این
اس��ت که این اقدامی مثبت بوده است .درآمریکا این کسری
تبادالت بیش از  12برابر کاناداست.
چنین مقدار کس��ری تبادالت از دهه  70به بعد دیده نشده.
تفاوت امروز با دهه  70این اس��ت که اوالً 40 :س��ال بعد از
آن زمان ،تکنولوژی آنچنان تغییراتی ایجاد کرده اس��ت که
وقایع  10برابر سریعتر اتفاق میافتند .اگر دهه  ،70بازسازی
اقتصادی  10سال طول کشید ،امروزه یک سال طول خواهد
کشید.
در چهل سال گذشته یک میلیارد نفر به جمعیت جهان
اضافه ش�ده اس�ت .این دلیل دیگری برای تسریع وقایع
است.
دوماً :درحال حاضر تمام دنیا از یک رکود رنج میبرد و کانادا
نیز بخشی از دنیاست.
سیاست روز حکم میکند که دولتها بخصوص دولت کانادا
برای پش��تیبانی و تشویق موسسات و کارخانجات پیشقدم
شود.
پیشبینی میشود که تا یک سال دیگر منحنی رکود ،تغیر
جهت دهد.

منودارهای اقتصادی
به گزارش اداره آمار کانادا ،میزان خرده فروش��ی در کبک 2
درصد نسبت به ماه مارس رشد کرد .این رقم هم اکنون حدود
 8میلیارد دالراست.
در س��ال  ،2008خرده فروشی در کبک به میزان  1/6درصد
رشد کرد در حالیکه در همین زمان در انتاریو  4درصد رکود
به ثبت رسید.
در اصل کبک تنها ایالتی اس��ت که میزان فروش خود را در
سال  ،2009به همان میزان نوامبر  2008بازگردانده است.
در عین حال عمده فروش��ی درکبک  1درصد رکود به ثبت
رس��اند .عمده فروشی در کبک در س��ال  1/4 ،2009درصد
رکود و درانتاریو  7/2درصد رکود نشان میدهند.
فروش کارخانج��ات کبک  6درصد رک��ود در ماه مارس در
مقایسه با ماه فوریه را گزارش دادند .از ماه ژوئن  2003تاکنون
چنین رکودی در فروش کارخانجات صنعتی دیده نشده بود.
حدود  30درصد این رکود در بخش هواپیماسازی و قطعات
یدکی هواپیما به وقوع پیوسته است.
تع��داد فروش اتومبیلهای نو در کب��ک در ماه مارس 15/5
درصد رشد را نسبت به فوریه گزارش داد.
تعداد  34.736واحد اتومبیل نو در ماه مارس به فروش رفت
اما در مقایس��ه با یک س��ال پیش میزان فروش  8/5درصد
رکود داشت.

شغل

در ایالت کبک میزان مجاز حداقل دس��تمزد 1/5 ،درصد باال
رفت .دستمزد حداقل از سال  2007که بر طبق تحکیم قانون
تس��اوی حقوق در کبک به میزان  5درصد باال رفته بود هم
چنان تا سال  2008ثابت مانده بود.

امالک

 CMHCگزارش داد که ارزش امالک در کبک در ماه مارس
 3/5درصد رش��د کرد .این نم��ودار در حال حاضر رقم 165
است که در سال  ،1997رقم  100بوده است .به این معنی که
از  12سال پیش تا کنون ،امالک  60درصد رشد کردهاند.
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حسین انصاری

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

k
ما به هم بدهکارمی!

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

حسین آش��نای محترمی است که
گاه ب��ه گاه چند لحظ��های را روی
سکوی رستورانش با هم زنگ تفریح
میگیریم .معموالً از مردم و ش��ایعه
جدید ش��هر و شکایت و ش��کوه ...
سخن سر میگیرد.
به من پوزخندی میزند و:
«من که با ایرانیها کاری ندارم!»
نگاهی ب��ه دور و ب��رش میاندازم و
میبینم که جز ایرانی کس��ی را دور
خودش جمع نکرده! خود چاکر هم
هر روز چند بار به خودم میپیچم که
«حسین درست میگوید!»
ولی دوباره در آخر روز فکر و ذکری
جز ایرانیان و دوستان و رفقای ایرانی
ندارم.
اگر اجازه بدید که کمی خودمانیتر
بگویم ،جسارتاً اکثر ما ایرانیها چشم
دیدن یکدیگر را نداریم اما کار و کسب
و روابطمان جز با ایرانیان نیست.
من خودم را از جامعه جدا نمیبینم
همانطور که اکثر ما هم اینطور فکر
میکنیم .ام��ا حرفهایی دارم که جز
با جامعه ایرانی با دیگری نمیتوانم
مطرح کنم!
سالها گفتیم و شنیدیم و آرزو کردیم
که یک مرکز یا تش��کیالت ایرانیان
احداث ش��ود .چند نفر را تحریک یا
تشویق کردیم که کلنگ آن را بزنند.
حاال که دیوارش نیمه کاره شد ....یا
میخواهیم در کنارش دیوار دیگری
بسازیم یا اص ً
ال اسمش ایراد دارد! مثل
اینکه امیدوار بودیم که موفق نشوند!

مس��ئولین بیجی��ره و مواج��ب و
دلسوز و عاشق آن را وابسته و آلوده
میخوانیم .با چشم خود میبینم که
برای امرار معاش از طلوع آفتاب تا بوق
س��گ میدوند  ،...و هنوز وقت برای
فعالیتاجتماعیوقتپیدامیکنند...
اما باید توطئهای در کار باشد!
نه ش��هامت نش��ان میدهیم که در
انتخابات��ش ش��رکت کنی��م و این
مدیران وابس��ته را جایگزین کنیم و
نه دست و زبان تشویق و پشتیبانی
و قدردان��ی داریم .ب��اور کنید که ما
به هم بدهکاریم! م��ا به فرزندانمان
بدهکاریم! ش��اید تا ب��ه حال الگوی
خوبی نبودهایم .فرزندانمان به نسل
پیش کس��وت عالقمند نیستند و از
او اطاعت نمیکنند ...گیج و مبهوت
میان  2فرهنگ قالب و فرهنگ آنور
آب معلق ماندهاند.
مگر فرهنگ قالب ما ایراد دارد؟
اگر هم داشته باشد ،شناخت و حل و
فصل آن کار من نیست ...اما میدانم
که اگر مش��کل داریم ،یک جای کار
ایراد دارد.
تعارف بیجا و دور از صمیمیت ،دوری
از راستی ،ایجاد شایعه برای موفقترها
و فع��االن ،از امور مالی تا پزش��کی
متخصص هس��تیم ،یک سناریوی
فرضی برای زندگی اطرافیانمان داریم
آن هم از اطاق خواب تا محل کار!
میدانم که حرفهای دلپذیری نیست
اما من خ��ود را از ای��ن جامعه جدا
نمیبینم و متقاب ً
ال مسئولم .بحثمان
خودمانی است ...لطفاً به دل نگیرید،
اما امیدوارم کمی تامل کنید.
کافه دلتنگی رحیمیان ،بازتابی از نوع
تفکر جامعه است .گاه بطور دلپذیر

دیگر انجام شد.
-------------------------

کبک:
Le Devoir
سالمتی و
درمان:
خدمت به مردم
یا خدمت به
بازار؟!
-------------------در راستای اعطای مجوز
ب�ه سیس�تم درمان�ی
خصوص�ی ،پزش�کان
کبکی طرفدار سیستم
دولتی عموم�ی ،نگران
آینده درمان در این دیار
هستند.
هفت�ه پی�ش در ی�ک
گردهمآئی تحت عنوان
و
«سلامتی
درمان:،خدمت به مردم
یا خدمت به بازار!»
تبادل نظر در تجربه های
خ�وب و بد ،گذش�ته و
امروز و در اینجا و جاهای

حدود  100نفر از پزشکان
طرفدار سیس��تم عمومی
 MQRPاداره کنن��دگان
و نماین��دگان س��ندیکا و
بهداش��ت عموم��ی نگران
آین��ده سیس��تم درمان��ی
هستند .اگر شکاف بوجود
آمده درم��ان خصوصی به
زودی بسته شود.
ب��رای خانم دکتر س��عیده
خدی��ر ،رئی��س MQRP
دسترس��ی نامتس��اوی
مخصوص��ا برای س��رویس
رادیولوژی ق��دم اول دولت
اس��ت برای ب��ازاری کردن
تم��ام سیس��تم درمان��ی
بهداشتعمومی.
در زمانی که تعداد پزشکانی
ک��ه سیس��تم عموم��ی را
ترک کرده و کلینیک های
خصوصی مرتب س��بز می
شوند خانم دکتر لوئیز اوتیه
 Louise Authiarرئی��س
برنامه رزیدانس پزش��کان
خانواده دانش��گاه مونترال
باور ندارد که تبدیل سیستم
عمومی به شخصی به نفع
استفاده کنندگان باشد.
خانم وکیل ماری کلود پره
مون ،استاد حقوق مدرسه
مل��ی ام��ور اداری عمومی
نگران آنست که برای منافع
شخصی یک رادیولوژیست

انگش��ت به دهن میمانی��م و گاه...
سرمان را پائین میگیریم ...اما جامعه
عصبانی اس��ت و با عنصر ناشناسی
درحال جنگ است.
چه میگویم؟
حتی با خود سر
جنگ داریم!

«من که با

 3روز قبل از انتخاب��ات خانه ایران،
آتشی در آن میاندازیم تا انتخابات را
متشنج کنیم ،حسین صمیمی را هم
مجبور میکنیم که وارد معرکه شود
و از حقانیت خ��ود و طفل نوپایش
دفاع کند.
ازآنبدتر،همهمتفکرینوروشنفکران
و فعاالن جامعه هم سکوت کردهاند و
بهتماشاینمایشنامهدرامکامیونیتی
مشغولند!
ببینید ...مشکل زیاد است و تکرار آن
نه تنها مثبت نیست ،بلکه به احتمال
زیاد نتیجه منفی هم خواهد داشت.
اما اگر به مسائل فرهنگی -اقتصادی-
اجتماعی خود بطور ریشهای برخورد
نکنیم هیچ چیز عوض نخواهد شد.
یک تغییر و تحول اساسی نیاز داریم.
ت��ا اینجا را داش��ته باش��ید و اجازه
بفرمائید ک��ه یک مس��ئله دیگر را
مطرح کن��م و بعد ه��ر دو را با هم
جوش خواهم داد.
مس��ئله دیگر اینکه در شماره پیش
توضیح دادم که طبقه متوس��ط که
تحت فش��ار مضاع��ف طبقه فقیر و
طبقه متم��ول و دولت ...قرار گرفته،
رفته رفته از بین خواهد رفت؟
و تا  10س��ال دیگر در شمال آمریکا
نیز مانند کشورهای جهان سوم ،فقط
 2طبقه وجود خواهند داشت .طبقه

به علت اینکه گرفتن وقت
برای آزمایشات رادیولوژی
تخصصی در بیمارس��تان
زمان بسیار زیادی الزم دارد
بیمار را به کلینیک شخصی
خود در ساختمان روبرو می
فرستد.
عضو هیئت رئیسه انجمن
ملی بهداش��ت انگلس��تان
دکتر رادیولوژیس��ت جکی
دیوی��س ،از تجربه بس��یار
تل��خ خصوص��ی ک��ردن
س��رویس درمانی در زمان
مارگارت تاچر ،در سالهای
 90س��خن گفت که بدون
در نظ��ر گرفتن احتیاجات
محل��ی انجام ش��د و باعث
خالی شدن متخصصین از
سیس��تم عمومی به طرف
خصوصی شدن و راندمان و
کیفیت خوبی نداشت.
مدل  PPPبرای س��اختن
بیمارستان ها در انگلستان
نیز در  90درصد مواقع نیز
قانع کننده نبود.
ایش��ان می گوین��د اجازه
دادن به سیستم خصوصی
مانند بازک��ردن در به روی
غارتگران است ،ولی دولت
هنوز ب��ه ب��ازار آزاد اعتقاد
دارد ،در صورتی که بازار آزاد
فرو ریخته و اگر این سیستم
در بانکداری درست نیست،
چطور برای بهداشت درست
خواهد بود.

ایرانیها

ندارم!»
کاری

خیلی فقیر
و طبقه خیلی ثروتمند!
م��ا مهاجرین در ب��دو ورود ،به علت
عدم آش��نایی با محی��ط و فرهنگ
محیط جدید و زبان محیط جدید،
بدون توجه به مقدار پول ،پس انداز یا
درآمد ...وارد طبقه فقیر جامعه جدید
می شویم .چند سالی طول میکشد
تا با محیط آشنا شویم و سپس آینده
ما وابسته به این امر است که با کدام
فرهنگ یا ع��ادت اجتماعی جامعه
جدید را خو کردهایم؟ فرهنگ فقر؟ یا
فرهنگ ثروت و رشد؟ تعریف فرهنگ
را تک��رار کنم که :فرهنگ مجموعه
عاداتی است که در جامعه بکار گرفته
میشود! پس اگر عادات آموخته شده
بکار گرفته نش��وند ،فرهنگ وجود
خارجی ندارد و بیفرهنگ خواهیم
ماند.
چند روز پیش ،رفیق قدیمی و عزیز
رض��ا را بطور تصادف��ی!!! در مجلس
یادبود هوشنگ دیدم .مرگ هوشنگ،
ی��ک جور دیگر مرا گزید :دیدم تنها
نیستم ،رضا هم با من هم عقیده بود
که هی ...نسل ما و هم سن و ساالن
ما هم آس��یب پذیر هستند! شروع
شد!!! از این به بعد در مجلس ترحیم
هم سن و ساالن خودخواهیم رفت!
همیش��ه دیدار با هوشنگ متفاوت
ب��ود و تاثیر طوالنی مدت داش��ت...
حتی تجدید خاط��رات زندگی با او
نیز متفاوت بود .عجب بیدار باش��ی!

نفت به
باالترین
قیمت خود
در  ۶ماه
گذشته رسید
بهای نفت خام س��بک شیرین پایه بورس
نیوی��ورک برای تحویل در م��اه ژوئیه ،روز
پنجش��نبه۲۸ ،مه ،به مرز  ۶۵دالر نزدیک
ش��د  .این رقم یک دالر و بیس��ت س��نت
بیشتر از قیمت نفت در روز چهارشنبه بود.
در همین حال ،قیمت نفت دریای ش��مال
نیز تا  ۶۳دالر و  ۸۳سنت صعود کرد.
بنا ب��ه ارزیابی کارشناس��ان اظهارات علی
النعیمی ،وزیر نفت عربستان در آستانهی
تش��کیل اجالس وزرای نف��ت اوپک و نیز
انتش��ار دادههای تازه در بارهی میزان نفت
در انباره��ای ذخی��رهی آمری��کا از عوامل
عمدهی افزایش قیمت نف��ت در روزهای
اخیر بودهاند.
به گفتهی النعیم��ی ،روند افزایش قیمت
ه��ای نفت ادام��ه خواهد یاف��ت و اقتصاد
جهانی در ح��ال حاضر به اندازهای تقویت
شده اس��ت که بتواند از قیمت های  75تا
 ۸۰دالری نفت حمایت کند.

هوشنگ همسن و سال من بود!
شما را نمیدانم .هر موقع در مجلس
یادب��ود ش��رکت میکن��م ،در عین
سوگواری به نوعی از خود میپرسم
که اگ��ر من جای او ب��ودم ،مجلس
یادبود من چه تفاوتی داشت؟
سوال عجیبی است اما انسان را بیشتر
به زندگی غوطه ور میکند! راستی
زندگی چیست؟
بعضی میگوین��د ،زندگی یک فرد
را میتوان از مطالع��ه بازماندگانش
تعریف نمود!
بعض��ی دیگر زندگی یک ف��رد را با
مطالعه اعمالش تعریف می کنند!
اما من میگویم تعریف زندگی به آن
گونه است که دیگران او را چگونه بیاد
میآورند.
تا بحال فکر کرده اید که فرزندانمان
چگونه ما را به یاد خواهند آورد؟
این هم ش��اهدی دیگر که بایستی
به تحقیقات در «فرهنگ فقر» بطور
ریشهای کاوش کنیم.
همیش��ه معتقد بودهام که ایرانیان
از بهتری��ن افراد روزگار هس��تند به
ش��رطی که جداگانه و خصوصی به
آنان رابطه داش��ته باشیم .به محض
آنکه به روابط و همکاریهای گروهی
میرسد مشکالت شروع میشوند.
متاسفانه اگر بخواهیم در این جامعه
وج��ود خارجی پیدا کنی��م نیاز به
فعالیتهای جمعی داریم.
ش��ما فک��ر میکنی��د که چ��را در

النعیم��ی همچنین به خبرن��گاران گفت:
افزای��ش قیم��ت نفت تابع��ی از خبرهای
خوش��بینانه اس��ت .خبرهای بهتر در راه
است.
در همین ح��ال ،دادهه��ای وزارت انرژی
آمریکا نیز ،از کاهش  ۵ / ۴میلیون بشکهای
ذخایر نفت موجود در انبارهای این کشور و
رسیدن این ذخایر به سطح  ۳۶۳میلیون
بش��که خبر میدهند ،عامل ک��ه در کنار
اظهارات نعیم��ی در افزای��ش بهای نفت
بیتاثیر نبوده است.

تصمیم اوپک
قیمت نفت اوپک نیز در روزهای اخیر شاهد
افزایش بوده است .هر بشکهی این نفت روز
چهارشنبه به قیمت  ۶۰ / ۷۵دالر معامله
شد که دو دالر بیشتر از روز قبل بود.
که
در همی��ن ح��ال اعالم ش��د

اعض��ای س��ازمان کش��ورهای تولید
کنندهی نف��ت (اوپک) کم��اکان میزان
تولی��د خ��ود را ثابت نگ��همیدارند .عمر
ابراهیم ،سخنگوی اوپک ،پس از جلسهی
روز پنجش��نبهی وزرای نفت این سازمان
در وی��ن ،ب��ه خبرنگاران گف��ت که دلیل
ثابتماندن تولید نفت ،وجود مقداری نفت
مازاد بر تقاضا در بازارهای جهانی است .او
افزود که با این همه ،اوپک فعل و انفعاالت
در بازارهای نفتی را به دقت دنبال میکند تا
در صورت بروز روندهای جدید ،سریعاَ قادر
به انجام واکنش باشد.
اوپک در جلس��هی ماه دسامبر گذشتهی
خود تصمیم گرفت تولید کل کش��ورهای

فعالیتهایجمعیموفقنیستیم؟
ما فرهنگ غنی داریم اما تا زمانی که
بکار گرفته نش��ود ،فرهنگ نیست و
همان تاریخ  3000ساله خواهد بود.
ما الزم نیس��ت تغییر کنیم اما نیاز
داریم که خود را وفق بدهیم و گرنه
پراکنده و ضعیف خواهیم ماند.
دکتر  Lewisکه یکی از کرسی داران
پر و پا قرص جامعه شناسی مدرن و
معاصر است ،از سال  1975تاکنون
 70جزوه منتش��ر ش��ده در زمینه
فرهنگ و بخصوص «فرهنگ فقر»
تحویل داده است .میگوید:
«فقر در جامعه امروز نتیجه تحمیل
ی��ک طبقه ب��ه طبقه دیگ��ر ،حتی
تحمیل دولت به یک طبقه نیست.
فقر امروز جامعه ،تابعیت از «فرهنگ
فقر» است».
ادامه میده��د که «افراد زیادی» در
عین ثروت ،از آداب و عاداتی پیروی
میکنند که از پیش��رفت اجتماعی
آنان جلوگیری میکند .فرهنگ فقر،
ربط��ی به فقر یا می��زان فقر ندارد و
در  50سال گذشته قربانیانی داشته
اس��ت که مطالعه و تحقیقات دکتر
 Lewisبر همان اساس است.
اگر جرئت کنم ،بخشی از تحقیقات
او را در شماره آینده منعکس خواهم
کرد تا برخوردی به خود و نگاهی به
دیگران ،آنهم بطور خودمانی داشته
باشیم.
برقرار باشید

عضو این س��ازمان (بدون ع��راق) تا اطالع
ثانوی در سطح  ۲۴ / ۵میلیون بشکه (هر
بشکه  ۱۵۹لیتر) بماند .هدف مقدم اوپک
این است که بهای هر بشکه نفت دستکم
به  ۷۰دالر برسد .یکی از راههای تحقق این
هدف کاهش تولید نفت و عرضهی محدودتر
این مادهی سوختی به بازارهای بینالمللی
اس��ت .با این همه ،س��خنگوی اوپک عدم
کاهش تولید نف��ت در اجالس وزیران این
سازمان را ناشی از مالحظهی آنها نسبت به
وضعیت اقتصاد جهانی دانست .به گفتهی
عمر ابراهیم ،اوپک مایل نیس��ت با جهش
قیمت نف��ت ،احیای اقتصاد جهان و پایان
رکود آن را به خطر بیاندازد.
بسیاری از کارشناسان حوزهی نفت بر این
عقیدهاند که اعضای اوپک به سهمیههای
تولیدی خ��ود پایبند نیس��تند و معموالَ
تولیدی فراتر از این سهمیه دارند که همین
یکی از عوامل وجود مازاد
خ��و د
نف��ت در بازاره��ای
جهانی است.
 ۱۲کش��ور
عض��و اوپک

تأمینکنن��دهی یک س��وم
نفت مورد نیاز دنیا هستند.
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آبی کز این دیده چو خون می ریزد
خون است بیا ببین که چون می ریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می خورد و دیده برون می ریزد
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سپــــا س
از تمامی دوستان ،عزیزان و و ابستگانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر گرانقدر،
مادر بزرگ و عزیز خاندان ما
که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود ،با پیام های کتبی ،تلفنی همدردی،
ارسال گل ،ایمیل و ...ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
اگر فرصت تشکر حضوری از فردفر د شما عزیزان در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی طول عمر ،سالمتی وبقای عمر برای شما.

خانواده های حقیقی طلب،شوکتی ،ریگولی ،الشورباجی

درگـذشت
بدینوسیله خبر جانگداز درگذشت

شادروان آقای دکتر هوشنگ شب افروز
 برادر یاور عزیزمان ،آقای حسین شب افروز -دانشمندی راسخ ،و انسانی وارسته را
در هایدلبرگ ،آلمان در روز  16ماه می 2009
به آگاهی یاران و دوستان کانادا می رسانیم.
__________________________________

سپـاس

از فرصت سود جسته ،بدینوسیله از کلیه دوستان،
یاران و سرورانی که در ایام دشوار از دست رفتن عزیز از دست رفته مان
شادروان آقای دکتر هوشنگ شب افروز

با حضور مهربان و گرم خود ما را همراهی کردند،
و هم چنین با ارسال گل و پیام های همدردی ما را تسلی دادند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
اگر فرصت تشکر حضوری دست نداد ،دست تان را می فشاریم و برای فردفردتان آرزوی
بهروزی و تندرستی داریم.
________________________________

موسسه مالی شریف

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

تسلیت و همدردی
واژه ای نمی یابیم برای همدردی با شما که عزیز دلبندتان را در غربت از دست داده اید.
فقدان دردناک

جاودانه یاد دکتر هوشنگ شب افروز

را به خانواده محترم شب افروز،
بویژه همسر و یاور ارجمندمان ،جناب آقای حسین شب افروز
همچنین کلیه یاران و وابستگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی صبر و آرامش داریم.
همواره در ایام سخت در کنار شما و با شما خواهیم بود.
___________________________

محمد شریف ،وفا و بابک شریف
(موسسه مالی شریف)

همــدردی
خانواده محترم میرفتاحی

مادر گرامی ،خواهران عزیز افسانه ،زهرا،
برادران محترم اکبر ،اصغر ،جواد ،محمد ،حسین،
پسران برومند :کاوه و نیما ،سرکار خامن دکتر راضیه رضوی،
وابستگان و عزیزان سوگوار
درگذشت غم انگیز دوست دیرین و چهره مهربان شهر مونتریال،

شادروان هوشنگ میرفتاحی

ارجمند را در تهران به شما ،به دیگر بستگان ایشان و همچنین به دوستانش
صمیمانه تسلیت می گوییم و برای فرد فرد شما آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
_____________________________

بابک و تهمینه خوشنوازی (ونکوور)

همــدردی

دوست ارجمند سرکار خامن دکتر راضیه رضوی
آقای جواد میرفتاحی عزیز
در اندوه تاسف انگیز از دست رفتن عزیزتان

شادروان آقای هوشنگ میرفتاحی

با شما شریکیم و برای تمامی بازماندگان آرزو ی صبر و تندرستی داریم.
________________________________________

مهدی اخوان و خانواده
(کافه پرشیا)
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همــدردی
سرکار خامن ژاکلین سعیدی
جناب آقای دکتر کاوه سعیدی گرامی
وابستگان و سوگواران عزیز
درگذشت غم انگیز مادر و مادر همسر شما،
شادروان سرکار خانم آما سعید دائی
را به شما و به دیگر بستگان صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
______________________________
از طرف دوستان شما،
فرانسواز و یوسف تیزهوش ،عبداهلل خیامی ،خامن و
آقای شکیب نیا ،خامن بهجت شکیب نیا ،خامن و آقای
فاضل ،حسین ناصری ،خامن و آقای ناصری ،خامن و
آقای دکتر اسکوئی ،خامن و آقای دکتر ملکی ،خامن
و آقای دکتر شرقی ،خامن و آقای دکتر طوسی ،خامن
و آقای دکتر معین درباری

سپــــا س
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و و ابستگانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر ،دوست و برادر گرانقدرمان،

زنده یاد امیرهوشنگ میرفتاحی

که در تهران دار فانی را وداع گفت،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم یادبود ،بادرج پیام های
همدردی در پیوند و دیگر نشریات سراسر دنیا ،و ارسال پیام های
تلفنی همدردی ،ارسال گل ،ایمیل و ...ما را همراهی نمودند ،صمیمانه
سپاسگزاری نموده ،برای فردفرد شما عزیزان شادکامی و طول عمر
آرزومندیم.

همــدردی
سرکار خامن دکتر راضیه رضوی
جناب آقای جواد میرفتاحی

خانواده های میرفتاحی ،رضوی

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن عزیز شما

شادروان جناب آقای هوشنگ میرفتاحی

با شما شریکیم
و برای تمامی بازماندگان بردباری آرزو می کنیم.
________________________________________

بیاد پدر...

دلم تنگ است برای نفست که یارای برآمدن نداشت و آن بغض های
فرو خورده ات که آنقدر از درد این سالیان بزرگ شده بود که حتی از
شکاف گلویت نیز نمی شد آن را بیرون کشید .شکافی که به تو نفس داد
و سکوت .اشک داد و حسرت و باز هم نفس
دلم تنگ است ،برای دستانت که صدا شده بود در شکستن آن سکوت
نحس که گاه گاه با سرفه های پی درپی ات پاره می شد،
و دل من هم...
دلم تنگ است برای در آغوش کشیدن قامت خمینت که چه جسورانه
افشا می کرد درد شکنجه هایی را که تاب آوردی و دم بر نیاوردی
دلم تنگ است برای نگاه بی مانندی که فریاد می زد قصه غصه هایت را
که گاه بغض می شد و گلویت را می فشرد و گاه اشک می شد و آرام می
گرفت در گوشه چشمانت ...

سپاس

بدین وسیله از کلیه بستگان ،یاران و دوستانی که در
غم از دست دادن همسر و پدر عزیزمان

زنده یاد محمدرضا سعادت نیاکی

حضورا یا با ارسال پیام های همدردی

و تلفنی ما را تسلی دادند ،صمیمانه سپاسگزاریم

یو
و متقابال برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی سالمت 
بهروزی داریم.

_______________________

خانواده سعادت نیاکی و وابستگان

اجنمن دوستداران دانشنامه ایرانیکا
اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
محمد فاضل و خانواده

دربزرگداشتفقیدخانوادۀما
<<<<<

خبر درگذشت
آقایمحمدرضاسعادتنیاکی
را با نهایت تأسف شنیدیم .ایشان قبل
از هرچیز ،انس��انی درستکار ،عاشق
آزادی و عدالت ،ش��جاع ،مقاوم ،و در
آگاه ک��ردن و بیداری مردمان با قلم
و زبان و عم��ل پیگیر بود چنان که
پیآمدهای دشوار اراده و عمل خویش
را با سربلندی تحمل کرد و ایستاد.
وی همچنین یکی از بزرگان خانوادۀ
ارجمند ش��هدای ما بود ،پدر رفقای
شهید علی رضا سعادت نیاکی (دکتر
محس��ن) و مهران سعادت نیاکی .از
جمل��ه ،تحت تأثیر تربی��ت و ارزش
های زندگی او و مادر گرامی ش��ان
بود که آنها به دفاع از آزادی ـ برابری
و به مخالفت با س��تمکاری حاکمان
پرداختند و برای برپایی دنیایی فارغ
از ستم و استثمار به جان کوشیدند.
در تالطم سرنوشت سازی که جامعۀ
ای��ران را فراگرف��ت ورژی��م ش��اه را
برانداخت و امید می رفت که اکثریت
جامعه یعنی زحمتکشان بتوانند گام
هایی به س��وی عدال��ت اجتماعی و

بهبود اوضاع بردارند ،کسانی بودند که
جان��ب حق و عدالت را گرفتند و راه
تسلیم دربرابر ارتجاع نپیمودند.
ش��هدای گرامی ،علی رضا و مهران
در چنی��ن راهی پی��کار کردند ،زیرا
ارزش هایی ک��ه در خانواده آموخته
بودند حفظ شرافت انسانی ،و مبارزه
با نیرنگ و جهل و ستم را با جانشان
عجین کرده بود و تالش صادقانۀ آنان
در راه برقراری جامعه ای آزاد و برابر
از این سرچشمه سیراب بود.
فقی��د بزرگ امروز م��ا ،آقای محمد
رضا س��عادت نیاک��ی ،همانند دیگر
اعضای خانواده های شهدا و زندانیان،
بار س��نگین و جانکاه از دست دادن
عزیزان خویش را تحمل کرد ،به آنان
افتخار کرد و به آرمان های انس��انی
آنان دلبسته ماند و احترام گذارد.
با وجود گذش��ت قریب س��ی سال
از طوفان س��یاهی که هزاران تن از
بهترین جوانان و انسانهای آرمانخواه
را از ما گرفت ،حق خانواده های شهدا
و زندانیان و رنجی که متحمل شده
اند و نیز اهمیت مش��ارکت آنان در
مبارزه برای آزادی ـ برابری و بهروزی
جامعه به خوبی شناخته نشده است.

اجازه دهید این افتخار نصیب من شود
که عضوی از خانوادۀ شما ،از خانوادۀ
شهدا و زندانیان باشم ،و از راه دور و
به رغم موانع موجود ،مراتب احترام
و تس��لیت خود را به بانوی خودمان
خانم شهربانو قریشی طیبی و همۀ
اعضای خانوادۀ گرامی ش��ما و دیگر
خانواده های شهدا تقدیم کنم .یقین
دارم هر گامی که به سوی آرمان های
انس��انی در جامعۀ ما برداشته شود
مدیون خون شهیدان و رنج و امید و
استقامت خانواده های شهدا و عموم
ستمدیدگان و مبارزان است؛ مبارزانی
که راه را ،با فکر و جس��ارتی درخور،
آگاهانه پی می گیرند و زندگی را تنها
با چنین اهدافی معنادار می یابند.
یاد فقید امروز ما آقای سعادت نیاکی
و فرزندان شهیدش همیشه گرامی
اس��ت .بهترین بزرگداشت آنان امید
اس��ت و مقاومت و ادامۀ زندگی آن
سان که آن آرزوهای بلند را در خود
بگنجاند.
 16آوریل 2009
تراب حق شناس
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!table for2

کافه دلتنگی...

ب خود را
را
ش ه بیاورید!
همرا

Bring you
!Emporterr own wine
!votre vin

درپاسخ به خانه ایران

احمد مصطفی لو

جهش چشم گیر
پیوند!
جناب رحیمیان عزیز
با سالم و خسته نباشید می خواهم
اظهار خوشوقتی ام را از اینکه دوهفته
نامه پیوند ،که سالهاست با آن آشنا
هس��تم ناخودآگاه یا خودآگاه چنان
جهش چشم گیری پیدا کرده است
ک��ه از ص��ورت یک نش��ریه مجانی
خس��ته کننده با مطال��ب تکراری
درآم��ده و موجب همکاری بیش��تر
ایرانیان دانش��مند( ،منجمله جناب
آقای فریدون مودت) و ش��خصیت
های شناخته شده فرهنگی و سیاسی

ایرانی مقیم ش��هر ما ش��ده است و
مطالب بسیار سودمند و خواندنی در
پیوند خوانده میشود.
به شما تبریک می گویم که با رعایت
کامل آزادی مطبوعات ،نظرات تمام
گروه های ظاهرا با هم مخالف ایرانی
را به بهترین و نحو ممکن منعکس
می کنید و اطالع رسانی شما درمورد
وقایع اتفاقیه به بهترین نحو ممکن
انجام میشود.
برای شما و همکاران آرزوی موفقیت
و برای هم��ه ایرانیان عزی��ز آرزوی
سالمت و خوشی دارم.

دکتر ح -امینی (مونتریال)
 16ماه می
-------------------------

فراخوان

حترمی انتخابات (انتصابات)
الزم است ،کافی نیست!

رژیم غاصب جمهوری اس�لامی ب��رای ادامه حیات ضد ملی و ضد
ایرانی خود ،بار دیگر نمایش انتخابات رئیس جمهوری براه انداخته
است.
■ ش��رکت در انتخابات ،صحه گذاش��تن بر موجودیت جمهوری
اسالمی ،تایید باصطالح قانون اساسی ضد مردمی جمهوری اسالمی،
اعتراف و قبول صغیر و سفیه بودن ملت ایران و پذیرش اصل جعلی
والیت فقیه است.
■ شرکت در انتخابات یعنی تایید عملکرد جمهوری اسالمی ،اعمال
ضد حقوق انسانی ،قتل و شکنجه و آزار ،قتل عام سال  ،67قتل های
زنجیره ای ،قصاص ،سنگس��ار و ش�لاق ،حلق آویز کردن جوانان و
بیگناهان مخالف رژیم در مالء ع��ام ،اعدام های بی محاکمه ،عدم
تساوی حقوق زن و مرد ،ترور مخالفین در داخل و خارج از کشور.
■ ش��رکت در انتخابات یعنی مشارکت در جا اندازی دروغ بزرگ
مبنی بر آزادی انتخابات.
شرکت درانتخابات یعنی تایید فقر و فحشاء و عملکرد تدارکچیان
اص�لاح طلب و خائن ،اصولگرایان مذهبی و قداره بندان انتظامی و
لباس شخصی...
■ شرکت در انتخابات یعنی مثل برده به استقبال شالق دیکتاتور
رفتن است...
ما ایرانیان معتقد به آزادی و نظام مردم ساالری ،بار دیگر انتخابات
(انتصابات) تقلبی و فرمایش��ی رژی��م را تحریم می کنیم و جهت
اعتراض در روز انتخابات ،در مقابل س��فارت اش��غالی ایران در اتاوا-
کانادا جمع می شویم.

مکان:

مقابل سفارت اشغالی ایران
 245 :خیابان متکالف ،اتاوا پایتخت کانادا
زمان 12 :جون برابر  22خرداد،
از ساعت  11:30صبح تا  3بعدازظهر
________________________________
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های:
( 514-772-7424مونترال)
( 647-889-2728تورنتـو)
( 604-434-1897ونکوور)
تماس حاصل فرمائید.
حضور همه آزادی خواهان را استقبال می کنیم.
کمیته برگزاری تظاهرات

فریاد و
پچپچه...

سردبیر محترم دو هفته نامه
پیوند
با اش��اره به جوابیه ن��ه چندان
اصول��ی ،جن��اب آقای صمیمی،
سرپرست هیئت مدیره خانه ایران
در مونت��رال چاپ در صفحه 26
ش��ماره  900پیوند ،که بفرموده
شتابزده و با عجله بوده است ،به
ایشان یادآور شوم «عجله کار شما
نیس��ت» که چنان رها شده قلم
فرسائی کرده اند .و چگونه آرزوی
موفقیت بنده را برای هموطنانم،
توصیه جلب همکاری عمومی و
در پایان درخواست توضیحات در
مورد «خانه ایران» را چون آبی بر
النه تصور کرده اند.
و توضی��ح نمی دهند که رس��م
و عرف بر این بوده و هس��ت که اگر
در خارج از هر کش��وری ،جمعی از
مردم آن کشور ،از تیتر «خانه» چون
خانه ایران ،خانه ایتالیا یا خانه یونان
اس��تفاده کنند دولت میزبان جهت
رسمیت بخشیدن ،اعضا و اهداف آنان
را به کشور متبوع اعالم و نظر موافق
را جویا میشود.
جناب آقای صمیمی فرموده اند در
یک یا دو فرصت بنده را از ساختمان
و زیربنای اداری و قانونی «خانه ایران»
جویا ساخته اند ،ولی نمی گویند در
آن دو فرصت سئوال من از ایشان در
مورد نش��ان و نماد ملی «پرچم» در
خانه ایران ،همواره بی پاس��خ ماند و
نفرمود ه اند که پرچم سه رنگ شیر و
خورشیدنشان است یا پرچم با نشان
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بین خودمان
مباند!!
مبادا بهش
بگی؟!

جمهوری اسالمی! و یا خانه ایران ،به
چه دلیل بدون نشان و نماد ملی که
همان پرچم است باشد.
جناب آقای صمیمی شما در نهایت
ب��ی مه��ری ،آنچه دل س��نگ تان
خواس��ته مرقوم فرموده اید که من
در جواب بیشترشان خاموش خواهم
ب��ود! اما قلمی کرده ای��د که من در
الک بسته گذشته خود مانده ام که
با شما تا حدی موافقم چرا که من به
مراسم تحلیف در زیر پرچم سه رنگ
ش��یر و خورشید نشان ،قبل از فتنه
خمینی گجستگ ،کماکان وفادارم و
به همان علت سالیان دراز در حسرت
دیدار خانواده و عزیزانم در نیا خاک
مقدس مان هستم ولی:
ز دوستان دو رنگم همیشه در رنجم
فدای همت دشمن همیشه یک
رنگ است
در پای��ان فراموش نکنید مرا با هیچ
کلمه یا جمله ای نترسانید .در سال
ه��ای  1357و  1367ی��اران م��ن
ایس��تاده مرده اند و من هنوز ،نه در
مقام مخالفت ،بلکه دشمنی با رژیم
جهل و جنون و ضد ایرانی جمهوری
اسالمی ایستاده ام و مشکل شخصی
با کسی ندارم.
 مونترال 09/5/27--------------------------

مقاله آیدا و زن
ذلیلی!

حضرتسردبیر
مقاله سرکار خانم آیدا را خواندم یک
دو کلمه ادبیات التی داش��ت که به
قول شما مغایر شناسنامه پیوند بود

دست کم  ۲۱نفر
در انفجار مبب در
زاهدان جان باختند
حس��ین س��اجدی نیا ،معاون عملی��ات نیروی
انتظامی ایران اعالم کرد که تعداد کشته شدگان
انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان
ب��ه  ۲۱نفر رس��یده و  ۱۲۵نفر دیگر نیز زخمی
شده اند .در همین حال محمد غالمی ،مدیرکل
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان سیستان و
بلوچستان خبر از کشته شدن  ۲۳نفر داد.
وی در مصاحب��ه ای با خبرگزاری مهر گفت که
طبق بررس��ی های پلیس یک نفر از آنها در این

Talk of the Town...
حرف و حدیث شهر...

Allo

>> برای ما بنویسیداما...
کوتاه زیباتر است

ولی شهامت
نویس��نده را
تقدی��ر م��ی
کن��م .ضمنا
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از  200تا کلمه
بیشترنشود.
بنظ��ر بنده
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ،
شستن ظرف
سپسایمیلکنید.
و ی��ا ج��ارو
کردن منزل
و سایر کارها
ذلیلی»
«زن
بر
دلیل
مرد
توسط یک
بلکه احترام و همکاری با زنی ایام خوکینه و...
نیست،
و
همدم
و
زندگی
ش��ریک
که
است
ال��و آقا در ایام انش��اء الل��ه فرخنده
همراز و همراه همسرش می باشد .در فلوی خوک��ی ،لطفا ب��ه هموطنان
این دوره و زمانه تساوی حقوق زن و عزی��ز ،یادآوری کنی��د ،اگر آلودگی
مرد باید این عقاید قرون وسطائی را ویروسی از هر نوعی دارند ،مینیموم
کنار گذاشت.
اتیکت اجتماعی آن است در مجالس
تا زمانی که در زنان حس محرومیت عمومی ظاهر شوند!،
و تبعیض وجود دارد ،اساس زندگی
یک قربانی متاخر!
خانوادگی نمی تواند بر عشق و عالقه
-----------------------باشد .در زندگی سیاسی و اجتماعی در پاسخ به دوستان زودرنج کافه
هم همین طور زیرا در جامعه تعادل دلتنگی:
نخواهد بود .فراموش نکنیم که بیش وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
از نیمی از انسان ها را خانم ها تشکیل که در طریقت ما کافریست رنجیدن
م��ی دهند و زن ام��روزی غیر از زن
قرون وسطائی است.
با احترام -عطا انصاری
ام�ام خ
رفتی� ،وش ب�ه حالت که
----------------ای
را هم کاش «علی اصغر»
آقای رحیمیان سالم
با
هم او آ خ�ودت می بردی!
برای
انصاری
حسین
با تشکر از آقای
سوده بود ،هم ما!
مقاالت مالی ایش��ان از ایشان تقاضا
عطا
دارم یک رژی��م غذائی برا خانواده 4
نفری تهیه بفرمایند که از  700دالر
بیشترنشود.
با احترام
----------------------

بمب گذار کشته شده و نفر دوم با تالش ماموران
امنیتی استان سیستان و بلوچستان شب گذشته
دستگیر شد.
پیشتر استاندار سیستان و بلوچستان اعالم کرده
بود که «یک تیم تروریستی که مسئول بمبگذاری
بوده ،دستگیر شده است».
به گزارش ایرنا ،علی محمد آزاد گفت« :اعضای
ای��ن گروه تروریس��تی قصد داش��تند در برخی
مناطق دیگر زاهدان نیز نس��بت به انفجار بمب
اقدام کنند که با تالش اداره کل اطالعات استان
دستگیرشدند».
خبرنگاری در زاهدان که نخواست هویتش فاش
شود در گفتگویی با رادیو فردا گفت که «پس از
انفجار بمب ،درگیری هایی بین شیعیان و سنی
ه��ا در زاهدان اتفاق افتاده و به یکی از مس��اجد
سنی ها حمله شده است».
ابراهیم حمیدی رییس دادگس��تری کل استان

سیستان و بلوچستان ضمن تائید دستگیری یکی
از عوام��ل انفجار بمب در مس��جد زاهدان گفت:
«عمدهتری��ن گروهکهایی که اقدام به عملیات
تروریس��تی در این اس��تان میکنن��د گروهک
مالک [ریگی] هستند؛ اما هنوز به نتیجه قطعی
نرس��یدهایم که این انفجار توس��ط این گروهک
انجام شده باشد».
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس ،جالل
سیاح ،معاون سیاس��ی-امنیتی استان سیستان
و بلوچس��تان گفته اس��ت که «عوامل عملیات
ترورس��یتی زاهدان توس��ط آمریکا اجیر ش��ده
بودند ».وی هیچ مدرک و توضیح بیشتری در این
مورد ارایه نکرد.
صادق محصولی ،وزیر کشور ایران نیز ،روز جمعه
این اتهامات را تکرار کرده است.

•

Resto Bar Rotisserie Portugalia
عادات غذایی
{>> ادامه از صفحه}23 :

	•آب خنوردن به
اندازه كافی:

آب مایع��ی حیاتبخ��ش برای همه
موجودات زنده از جمله انسان است.
نكته جالب اینجاست كه ننـوشـیدن
مق��دار كاف��ی آب در ط��ول روز،
ت و ساز) بدن را
متابولیسم (س��ـوخ 
كنـد كرده و مـمكن است باعث اضافه
وزن نیز بش��ود .آب مادهای ضروری
برای فعالیتهای متابولی��ك بدن ،از
جمله سوزاندن كالری است.
تا زمانی كه در كویر زندگی نمیكنید،
آب فراوانی اطراف ش��ما وجود دارد و

باید زیاد از آن بنوشید .چیزی
حدود  8ت��ا  10لی��وان و اگر
ورزش میكنید حتی بیش��تر
از ای��ن مقدار ،آب بنوش��ید .خوردن
آب به جای انـواع نـوشـابه نیز بسیار
مناسـب است .نوشابهها معموال زودتر
احساس تشنگی را نسبت به آب از بین
میبرند و دارای كالریهای بیارزش
بوده و باعث میشوند بعد از  30دقیقه
مجددا احساس تشنگی كنید.

	•خنوردن میوه و
سبزیجات به مقدار
كافی:

بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز بدن
در انواع میوه و س��بزی وجـود دارند
كه نخ��وردن آنها باع��ث كمبودها و

مشكالتی در بدن خواهد شد.
تنه��ا راه تامی��ن م��واد معدن��ی و
ویتامینهای مورد نیاز بـدن ،مصرف
میوه و س��بزیجات تازه و سالم است.
بنابراین باید سعی ش��ود این مواد را
جزء الینفك رژی��م غذایی قرار داده و
همیشه به مقدار كافی از آنها استفاده
كنید.

	•خوردن تنقالت
هنگام گرسنگی :
خوردن تنقالت هنگام گرسنگی باعث
ایجادعادتهایغذاییناسالممیشود.
اس��تفاده از مواد غذای��ی كم ارزش و
شكم پركن مانند شكالت ،چیپس و
پفك  ،تنـها باعث به هم خوردن برنامه
غذایی شده و مشكالتی را برای بدن

به همراه خواهد داشت.
با ش��كم س��یر از خانه خارج شوید.
گرس��ـنگی ممكن اس��ت منجر بـه
خری��دن و خ��وردن تنقالت ش��ود.
ش��كالت ،پفك و چیپس هیچ كدام
نمیتوانند جای یك صبحانه ،ناهار و
شام س��الم را بگیرند؛ بنابراین خوب
بخورید تا خوب زندگی كنید.
برنامههای غذایی س��اده و استفاده از
خوردنیهای س��بك و سالم میتواند
تغییرات زیادی در برنامه غذایی ایجاد
كند.
متناس�ب بمانید ،ان�رژی خود را
افزای�ش دهید و از غ�ذا خوردن
لذت ببرید.
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>> نکته ها:
فریدون مودت
امیر خدیرهای دیگر!

در این چند ماهی که گذشت،
شاهد اتفاقات خوش آیند و
ناخوش آیند فراوانی بوده ایم.
یکی از اتفاقات بسیار خوش آیند
و افتخار آمیز انتخاب جناب دکتر
امیر خدیر به نمایندگی مجلس
کبک می باشد .جوانی که هرگز
جا نزد و به خاطر هدفی که داشت
با اعتماد به نفس کامل تالش کرد.
از مشکالت نه هراسید ،موفق هم
شد.
اینجانب هیچ گونه توافق
ایدئولوژیکی با آقای دکتر خدیر
و پدر محترم شان ،دوست عزیزم
ابوجعفرخان خدیر ندارم ،ولی
بنام یک ایرانی انتخاب ایشان
خوشحالی و افتخار زایدالوصفی در
نهاد مخلص به وجود آورد.
وظیفه همه ما است که از دکتر
خدیر حمایت کنیم و اعتقاد داشته
باشیم که در جمع کوچک ما دکتر
خدیرهای دیگری هم هستند که
به حمایت و تشویق احتیاج دارند.
اینجانب در پشت چهره مصمم
دکتر امیر پست های وزارت و
نخست وزیری را خیلی بعید نمی
دانم و اطمینان دارم که هموطنان
عزیز بنده کدورت ها ،حسادت
ها ،تهمت زدن ها ،کم لطفی ها،
بدگوئی ها را کنار بگذارند و به
جایش نهال های عشق و محبت،
صفا و دوستی ،و مهر ورزیدن را
جایگزین نمایند ،ما قادر خواهیم
بود در آینده ای نه چندان دور
چندین نماینده در پارلمان داشته
باشیم و مقامات عالی دیگر را هم
توسط جوانان برومند و تحصیل
کرده هم وطن اشغال نمائیم.
به امید آن روز...

شما از کدام تبارید؟

در چند هفته ای که گذشت با
توجه به اتفاقات ناخوش آیندی
که در بعضی جشن ها و گردهم
آئی های پراکنده نوروزی پیش
آمد ،بنده مختصری در نشریه
گرامی هفته و نشریه گرامی پیوند
نوشتم تصور میکنم انعکاس بدی
نداشت ،بطوری که بوسیله تلفن
یا حضوری مرا مورد عنایت قرار
دادند.
دو نفر بین عده بیست و چند
نفری بخاطر موی سفید بنده خیل
مودبانه و با مهربانی سوال فرمودند
که موضع شما مشخص نیست،
وابسته به کدام گروه و حزب

و دسته
هستید.
اینجانب در اینجا به عرض این دو
هموطن عزیز سئوال کننده و سایر
هموطنانی که شاید نوشته های
مرا به خواننده میرسانم که وابسته
به هیچ حزب و گروه سیاسی
نیستم.
وابستگی و دل بستگی بنده فقط
به ایران و ایرانی است .من عاشق
وطن و هموطن میباشم و آرزو
دارم که در این جامعه کوچک
همه با هم یک دل و یک زبان
مبادرت به تشکیل سازمانی ریشه
دار و یک دست بنمایند.
من بنام یکی از ریش سفیدان
این شهر از کلیه گروه ها با هر
ایدئولوژی سیاسی که دارند
استدعا می کنم با حسن نیت و
نظر سازندگی داوطلبانه از یکدیگر
دعوت کنند و با یک گردهمآئی
دوستانه و یک همت جانانه به
تمام اختالفات خود خاتمه داده و
با گذشت و بزرگواری توافق کنند
که همه زیر یک سقف جشن
بگیرند ،حال این می خواهد جشن
نوروزی باشد یا جشن آشتی کنان
گروه های مختلف.

نشریات شهر...

نکته دیگر در مورد جراید ایرانی
مونترال که باید آن ها هم تقویت
شوند.
مثال آقای خسرو شمیرانی ،جوانی
فعال و قابل احترام میباشند ،این
جوان به اقتضاء سن شان می
توانستند هر شب در دیسکوتک
ها و کاباره ها باشند .ولی میدانم
که این مرد تک و تنها شب و
روز تالش می کند تا نشریه هفته
بدست ما برسد و ما با راحتی از
اخبار مونترال و سایر نوشته های
مفید و علمی آن استفاده کنیم.
مسلما بر ما واجب است که از این
قبیل افراد حمایت مالی و معنوی
بنمائیم.
نشریه دیگر این شهر به همت
یکی از جوانان سابق مشهدی،
یعنی آقای محمد رحیمیان منتشر
میشود که خود من شاهد بودم از
بدو شروع چه زحمات و مشکالت
طاقت فرسائی را متحمل گردید تا
امروز که به لطف خداوند و همت
خودشان نشریه آبرومندی تحویل
ما میشود .ایشان هم باید حمایت
شوند .نشریه محترم بازار هم باید
حمایت و تشویق شود ،باور کنید
که چاپ این نشریات کار آسانی

نیست.
من به سهم خودم به هر سه
مسئولین این جرائد خسته نباشید
می گویم و از زحماتشان قدردانی
و تشکر می نمایم.

خانه ایران:

با مهربانی و صالبت...
قسمت آخر عرایضم در مورد خانه
ایران و کامیونیتی ایرانیان مقیم
کبک و انجمن دوستداران زردشت
می باشد .در عرف دولت ها برای
ثبت انجمن هائی مثل کامیونیتی
ایرانیان کبک یا خانه ایران به
سفارت خانه مربوطه اطالع
میدادند ،این آگاهی دادن لزوما
دلیل وابستگی نمی باشد.
شایعاتی که به نظر بنده غیر واقعی
میباشد اینست که می گویند آقای
مصطفی لو ،دوست عزیز بنده که
یک سرباز ارتش شاهنشاهی بوده
و هنوز هم وفادار است و بنظر
من فردی باهوش و باتجربه می
باشند چگونه می تواند وابسته به
جمهوری اسالمی باشد.
یا دوست صمیمی دیگرم ،جناب
دکتر شریف نائینی شنیدم که می
گویند وابسته به مجاهدین خلق
است ،یا وابستگی خانه ایران ،یا
بنده ارمنی شده ام و رحیمیان
اخیرا به خاخام های اورتودوکس
پیوسته است.
این تهمت ها خیلی خنده دار و به
یک سان بی معنی می باشد.
شما را به خدا این همه تهمت
های ناروا و دروغ بس است به
جای این گفته های ناپسند به
خانه ایران بپیوندید به انجمن
دوستداران زردشت و هر گروهی
که برای ارتقاء میراث فرهنگی
بزرگ در برونمرز تالش می کند،
بپیوندید ،صادقانه با آنان همکاری
کنید اگر در خالل همکاری عملی
غیر از آنچه در اساسنامه نوشته
دیدید ،آنگاه با مدرک و منطق آن
را به آگاهی مردم برسانید .قصاص
قبل از جنایت کردن رسم انسانیت
و جوانمردی نیست.
استدعای مخلص این است که با
عقل ،منطق ،حسن نیت ،مهربانی
و با صالبت عمل کنید .امیدوارم
همگی موفق و با صلح و دوستی
در کنار هم خوش و خرم باشید.
با احترام فریدون مودت
■

منتشر می شود:

فرهنگ تغذیه
سالم و بهداشت
خانواده
به قلم دکتر
پرفسورقدیریان

________
برگزیده نوشته ها
درهفته نامه شهروند:
در  7جلد
__________
بزودی در مراکز فروش
معتبر سراسر آمریکای
شمالی
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از خودمان...

NIMA,
comment
?tu fais ca

هفته ای که گذش��ت باخبر شدیم
دکتر نیما مش��عوف بار دیگر برای
انتخاب��ات ش��هرداری مونتری��ال
(نوامب��ر امس��ال) از س��وی حزب
پروژه مونتری��ال Projet Montreal
(شهردار :ریشارد برژران) در ناحیه
 plateau montrealانتخاب ش��ده
است.
این انتخاب شایس��ته را به نیمای
عزیز ،به همس��ر او ،امیر خدیر و به
خانواده بزرگ ،یعنی جامعه ایرانیان
مونتریال تبریک می گوییم.
راس��تی هیچ فکر ک��رده اید ،نیما،
با ای��ن همه مش��غله چگون��ه باز
در حیطه ه��ای گوناگ��وی علمی،
سیاسی ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی
هر روز پ��روژه های تازه مختلف را
قبول می کند.
به یکی از پرون��ده های قدیمی در
آرش��یو از نیما رج��وع کردیم و با
اطالعات جالبی برخوردیم:

حتصیل
 1988 -1991لیسانس پرستاری
(دانشگاهمونترال)
 1991 -1993ف��وق لیس��انس
بهداشت عمومی (دانشگاه مونترال)
 1994 -2001دکترای بهداش��ت
عمومی (دانشگاه مونترال)
 2002 -2004ف��وق دکت��رای
اپیدمیولوژی کلینیک (دانشگاه مک
گیل)
تولد بچه ها
دریا1991 :
یلدا1993 :
لیلی2001 :
(خودش می گوید نگاه کنید :هربار
دیپلم گرفتم ،ی��ه بچه هم زاییدم!
دوستانم خوش حال بودند از اینکه
برای فوق دکترا هیچ دیپلمی به آدم
نمی دادند!)

کار

از سال  1999در دانشگاه مونترال
به عنوان  Chargee de corbدرس
می دهم (س��الی یک ی��ا  2درس
بیشتر نمی دهم)
از سال  1999در کلینیک L'Actuel
که بزرگترین مرکز درمانی مربوط
به بیم��اری های مقاربتی و ایدز در
مونترال می باشد به عنوان محقق
کار می کنم.
فعالیت اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی
 مرکز همکاری های فرهنگی واجتماعیایرانیان:
سال  1985از بنیان گزاران بودم
 انجمن زنان:سال  1990جزو بنیان گزاران بودم
 2001-2008عضو هیئت اجرایی
انجمن زنان بودم
 مدرسه دهخدا 2002-2005عض��و هیئت مدیره
مدرسه دهخدا
 2005 -2008تدریس در مدرسه
دهخدا
 2008-2009عض��و هیئت مدیره
دهخدا (مدیر مدرسه)

دانشگاه مونترال
مس��ئول س��مینارهای Sante de

ARIANA
MOVING

 Developpementب��ودم  -1999گروه رقص خورشید خانوم
1996
دانش��گاه
در
بار
یک
هفته
2
(ه��ر
از حدود  10س��ال پیش کمابیش
کنفرانس هایی مربوط به بهداشت ج��زو گروه رقص خورش��ید خانوم
در کش��ورهای جهان سوم ترتیب بودم و نمایش های متعددی انجام
می دادم).
دادیم.
 1997-1999رئی��س انجم��ن Projet Montreal
دانشجویانبهداشتعمومیدانشگاه از  4سال پیش عضو  PMهستم و
مونترال
در انتخابات قبلی  2005کاندیدای
از س��ال  2005عض��و گروه��ی شهرداری  Pierrefondبودم.
تحقیقی هستم که در آفریقا تحقیق
و تدریس می کند و درنتیجه حدودا Quebec Solidaire
سالی یک یا  2بار به آفریقای غربی از بدو تاس��یس عضو هس��تم ولی
سفر داشته ام.
فعالیتم خصوصا در زمان انتخابات
هربار شدید شده اگرنه جزو اعضای
Medecins du Monde
«معمولی»هستم.
 1999 -2007عضو هیئت مدیره
 Medecins du Mondeو مسئول این درست که جامعه ما به نیما به
کمیته زنان این نهاد .و س��فرهای خاطر این حجم عظیم دستاوردها
 Humanitaireو مس��ئولیت پروژه مباهات می کند ،اما ما او را دوست
هایی در کوبا و نیکاراگوئه بودم.
داریم چرا که بامعرفت است و لبخند
هیچگاه از صورتش محو نمی شود،
هیچگاه از خود خستگی نشان نمی
خانه ایران
دهد و تقریبا در همه حال و تقریبا
تحت هر شرایطی ،برای تقریبا برای
یکی از بنیان گزاران خانه ایران
 2006 -2009عضو هیئت مدیره هر کسی «وقت» دارد.
خانه ایران
براوو نیما!

آریانا مووینگ برای

اسباب کشی

و هرگونه محل ونقل بار
با نازلرتین قیمت

درخدمت مشا (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09
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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
azmay01

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

استخـدام

(514) 747-3829
Shahbazapr’09

مترجم رمسی

متـرجم

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

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 کار،خانه
با مدیــریت جدید

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی،
دفاتر تجاری ،پنجره
 W Wفرستادن کودکیار 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
farkhondeh>>120todec'09UP

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

آماده انجام کارهای آشپزی
و پذیرایی از مهمانان شما
>> در منزل شما
(514) 658-2997

استخدام
به یک قصاب حرفه ای نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن ،قطعه
کردن گوشت ،و مارینه کردن آن
به روش ایرانی ضروری است
Looking for professional
butcher
Able in cutting and marinating meat Iranian style
March de poissons et
viandes St Laurent
(514) 369-3474

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

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

فرو

485-0739
993-0739
BabaiPjan09

)(514
)(514

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

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

سوپراخــوان

پوپک:از15می

شهریاربخشی

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

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

514-485-4744
514-620-5551

آموزشانگلیسی

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

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

خدماتکامپیوتر
 آموزش از مبتدی تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس 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

Embassy Transport
سفارتجمهوریاسالمی

TV channels

mai-15-09

استخدام

سرویس منظم به

Free to Air

)(Sergei

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
نامنویسی با خامن
کریاکی متاس بگیرید:
(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

به یک خانم برای نگهداری از یک
بانوی سالمند به صورت شبانه
روزی ( 5روز در هفته) نیاز است:

متیـزکردن

خامن شیما

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 F.H

32 PAYVAND: Vol. 15  No.902  juin 01, 2009

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

مشاور امالک

:(514) 937-2888

X

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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Auto Glass
نصب و فروش

انواع شیشه ها و آینه های
همه نوع اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونرتیال 
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

Resto Bar
Rotisserie
Portugalia

ARIANA
MOVING

آریانا مووینگ برای

اسباب کشی

و هرگونه محل ونقل بار
با نازلرتین قیمت

درخدمت مشا (رضا)
(514) 449-6930

استخـدام

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

شرکتساختمانی

کیمیـا

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

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

جویـــای کار

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

متاس بگیرند.

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

افزایش
خوشبینی به
پایان حبران
اقتصادی
جهان

New Lasalle
Restaurant Pizzeria
1475 boul Shevchenko
Lasalle, QC, H8N1P2
looking for gen. Cook, pizza
maker, Experienced.

در امتداد پروژه برخورد با گروههای دگراندیش در ایران ،این بار جمعیت
فرهنگی -معنوی «اِل یاسین» تحت سرکوب قرار گرفته است.
«جمعیت ال یاسین» با سابقه فعالیت  12ساله و قریب به دویست هزار
عضو در داخل و خارج ایران جمعیتی فرهنگی -معنوی و واجد تعدادی
 NGOمی باشد که از سالهای گذشته در جهت آموزش روشهای نوین
تفکر ،ترویج فرهنگ پرسشگری ،و خودشناسی به فعالیت مشغول بوده
اس��ت .گفته می ش��ود که علیرغم
قانونی بودن فعالیتهای این جمعیت و
مجوزدار بودن کلیه موسسات مرتبط
با «ال یاسین» ،عالوه بر به تعطیلی
کشاندن موسسات و نشریات وابسته،
رهبر و اعضای آن نی��ز از حدود دو
سال قبل به اتهام اقدام بر علیه امنیت
ملی ،فرقه سازی و تبلیغ مسیحیت
مورد برخورد دستگاه امنیتی ایران
قرار گرفته اند.
بنابر گزارش ماه فوریه  2009سازمان عفو بین الملل  ،استاد ایلیا (پیمان
فتاحی) رهبر  35ساله این جمعیت از خرداد ماه  ( 86ماه می )2007
تا کنون دو بار توس��ط «دایره مذاهب وزارت اطالعات» دس��تگیر و به
زندان انفرادی منتقل ش��ده اس��ت .وی در  6ماه انفرادی بار اول مورد
تزریقات مشکوکی قرار گرفت که حاصل آن خونریزی های گسترده و
تکرار شونده از گوش و بینی ،تهوع های مکرر خونی و ادرار خونی بوده
است و با توجه به بررسی های انجام شده نشان دهنده نوعی مسمومیت
خونی مشکوک هستند .همچنین بنابر گزارش اخیر سخنگوی کانون
حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین در تلویزیون صدای آمریکا ،آقای
پیمان فتاحی در طی چهار ماه انفرادی دوره دوم (از نیمه ژانویه 2009
تا کنون که برای سومین دو ماه نیز تمدید شد) بیش از  18جلسه تحت
شکنجه های شدید فیزیکی قرار گرفته و به مدت دو ماه و نیم در یک
سلول انفرادی زیرزمین و با تعداد زیادی موش نگه داری شده است .بنابر
همین گزارش به دلیل خفگی آقای فتاحی در یکی از جلسات شکنجه،
او هم اکنون به مشکالت تنفسی مبتالست.
این در حالی اس��ت که مسئولین بند  209زندان اوین اعمال هر گونه
شکنجه درباره رهبر جمعیت ال یاسین را همچون شکنجه های سایر
زندانیان عقیدتی -سیاس��ی تکذیب می کنند .همچنین در پاس��خ به
درخواستهای خانواده پیمان فتاحی مبنی بر توجه به وضع جسمانی او،
به قصد وی برای تمارض بر طبق گزارش پزشک قانونی اشاره کرده اند.
اما با توجه به نوع عوارض (خونریزی های گسترده ،کاهش شدید وزن،
تورم صورت و مشکالت تنفسی منجر به دو بار بستری در بیمارستان)
چنین احتمالی کامال مردود می باشد .گفتنی است که محمد اولیایی
فرد وکیل پیمان فتاحی ،از آخرین روزهای اسفند  ۱۳۸۷وکالت وی را
به عهده گرفته است ولی این موضوع تا اردیبهشت ماه  ۱۳۸۸حتی به
موکل او اطالع رسانی هم نشده بود.
بر اساس اظهارات غیر رسمی مسئولین پرونده به برخی از مرتبطین با
جمعیت ال یاسین ،به دلیل حمایت نهادهای بین المللی ،از آقای پیمان
فتاحی ،دایره مذاهب قصد خارج کردن پرونده از حالت سیاسی -امنیتی
را دارد و در این راس��تا ماههاست که ماموران آن برای مدرک سازی و
شاکی سازی خصوصی در تالشند.
___________________
به نقل از  :واحد خبری کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین
The Union for Human Rights and International
Affairs of El-Yasin
www.ostad-iliya.org

Ask for: Lambro
Tel.: 514-366-8520

<< استخــدام >>
به یک کمک آشپز

برای کار در رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.
(514) 891-6367
siamak/mahincartierperse

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

جواد داوری

لطفا متقاضیان جدی

تشدید سرکوب جنبشهای فرهنگی-
معنوی در ایران

bagherinov-janUPak

آموزش موسیقی

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

با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

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

گرچ��ه همهی کش��ورهای صنعتی
عضو س��ازمان توس��عه و همکاری
اقتص��ادی از رک��ود اقتصادی ضربه
خوردهاند ،اما ژاپن با کاهش  ۴درصد
تولید ناخالص ملیاش ضرر بیشتری
دیده اس��ت .این رقم در مورد آلمان
 ۳ / ۸درص��د و در آمریکا  ۱ / ۶بوده
است .در مجموع ،در قیاس با مدت
مشابه سال قبل ،اقتصاد کشورهای
صنتعی افتی  ۴ / ۲درصدی را تجربه
کرده است.
با ای��ن همه ،در میان ش��رکتهای
عمدهی آلمان��ی امید به پایان رکود

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

رو به افزایش اس��ت .یک موسسهی
نظرس��نجی آلمان روز دوشنبه۲۵ ،
م��ه ،نتیج��هی یک نظرس��نجی از
 ۷۰۰۰ش��رکت را منتشر کرد که به
موجب آن ،امی��دواری به رفع رکود
اقتصادی ج��اری در میان صاحبان
صنایع و تجارت آلمان رو به رش��د
است .صنایع آلمان با توجه به احیای
ثبات اقتصادی ،امکان صدور کاال را
دوباره رو به افزایش میبینند و از این
رو قصد دارند که محلهای اشتغال
کمتری را حذف کنند.
در عرص��هی تج��ارت و خدمات نیز

خوشبینی رو به افزایش است .تنها
در بخش ساختمان است که بدبینی
همچن��ان در اوج اس��ت و امی��دی
نمیرود که تا پایان امسال این رشته
مجدداَ رونق بگیرد.
در مجموع ،کارشناس��ان اقتصادی
ب��ر این نظرند که آلم��ان اوج منفی
بحران اقتصادی را پشت سرگذاشته
است .یورگ کرمر ،اقتصاددان ارشد
کومرت��س بان��ک آلمان به س��ایت
اشپیگل گفته است که شتاب رکود
کاهش یافته و ممکن است در پاییز
به پایان خود برسد ،هر چند که رونق

514-318-6373

اطـالعیه

به یک آشپز و پیتزامیکر
 -باتجــربه --برای کار در منطقه السال
فورا نیازمندیم.

(514) 934-3192

mai-??09

جویای شریک

 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
----

استخدام
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پیونددرخدمتشما:
دوبارهی اقتصاد ش��اید چندان پر و
پیماننباشد.
در همین حال ،صندوق بینالمللی
پ��ول افزای��ش اخیر به��ای نفت را
نشانهای از احیای رونق اقتصاد جهان
ارزیابی کرده اس��ت .جان لیپسکی،
قائممقام صندوق بینالمللی پول ،روز
دوشنبه در حاشیهی مالقات وزرای
انرژی  ۸کش��ور صنعتی دنیا ،صعود
مجدد قیمت نفت را نشانهی افزایش
تقاض��ا برای این مادهی س��وختی و
بازتابی از بهبود اقتصاد دنیا دانست.
او از کش��ورهای دنیا خواست تالش

کنند که نوسان کمتری در بازار نفت
روی دهد.
قیمت نفت در حال حاضر  ۶۰دالر
در هر بشکه اس��ت .این رقم که در
اوت سال گذشته با افزایشی بیسابقه
به  ۱۴۷دالر رس��ید با شدتگرفتن
بحران اقتصادی دنیا به شدت کاهش
یافت و در فوریهی امسال به  ۳۷دالر
سقوط کرد.

•
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بازار امالک...
خمارج
جانبی
خرید
ملک
امیرسام

معموالًهنگام خرید ملک
بای��د مبلغی مع��ادل2-4%
قیمت ملک برای این هزینه
های جانبی در نظرگرفت:

.1هزینه ارزیابی
ملک
مؤسس��ه مالی که ش��ما از آن وام
ملک را تهیه می کنید (اگر مقدار وام
شما از%80کل قیمت ملک بیشتر
باشد) ممکن است که از شما تعیین
قیمت خانه تان را توس��ط ارزیاب
قسم خورده وتأییدشده درخواست
کند که معموالً بین  400-600دالر
متفاوت است.

.2مالیات شهرداری و مدرسه
بسته به نوع پیش پرداخت اولیه،
مؤسسه مالی که وامتان راتهیه می
کند ،ممکن اس��ت از شما بخواهد
تا مالیات ش��هرداری و مدرسه را به
مقداربازپرداخ��ت ماهیان��ه وامتان
اضافه کنید .اگر ش��ما بخواهید که
ای��ن مالیات را مس��تقیماً پرداخت
نمایید ،مؤسس��ه مالی می تواند هر
سال رسید پرداخت این نوع مالیاتها
را ازشمادرخواست کند.
.3بیمه ملک
میزان بیمه خانه مسکونی بستگی
به ارزش خانه (ساختار و محتویات
آن) داردک��ه مؤسس��ه مال��ی تهیه
کننده وام ازطریق محضردار ،آن را از
شما درخواست خواهدکرد.
.4هزینه های نصب
دربرگیرنده هر نوع سرویسی است
که نیاز به هزینه اتصال دارد ،مانند
برق ،کابل تلویزیون ،تلفن و ....

.5هزینه محضردار

تم��ام معام�لات امالک ،نی��از به
یک وکیل یا محض��ردار برای انجام
دادن کاره��ای قانون��ی مرب��وط به
ثبت خواهدداش��ت که بسته به نوع
ملک وتجربه وکیل یا محضردار (و
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Immigration-CANADA
ش��ده ملک و یا قیمت ارزیابی شده
شهرداری (هر کدام که بیشترباشد)
گرفته می شودوطریقه محاسبه آن
به شرح زیراست:

همچنی��ن انصافش��ان) قیمت آنها
متفاوت می باشد.
.6بیمه وام
اگرمی��زان وام دریافتی از 80درصد
ارزش ملک بیشترباش��د تهیه بیمه
برای وام الزامیس��ت .هزینه این نوع
بیم��ه 3.5-0.5درصداز کل وام می
باشدکه اغلب به بازپرداخت ماهیانه
وامتان اضافه می شود.

برای  50000دالر اولیه میزان آن
 %0.5می باشد (250دالر) از50000
دالر تا 250000دالر مقدار آن به%1
افزایش می یاب��د (2000دالر) و از
250000دالر باالتر ب��ه  %1.5می
رسد.
برای واضح تر ش��دن مطلب توجه
شمارا به مثال زیرجلب می نمایم:
ف��رض کنی��د ملکی ب��ه قیمت
312000دالر خریده ایدکه قیمت
ش��هرداری آن assessment roll
 320000دالر می باش��د ،شما باید
براس��اس قیمت باالتر ،این مالیات
را بپردازی��د (قیمت ش��هرداری یا
320000دالر).
ب��رای  50000دالر اولی��ه  %0.5یا
 250دالر ،برای 50000-250000
دالر ی��ک درص��د (2000دالر) و
برای مق��دار باقیمانده ک��ه معادل
70000دالر اس��ت 1050.(1.5 %
دالر) ک��ه درکل بای��د 3300دالر،
مالیات نقل و انتقال بپردازید:
70000+ 200000 + 50000
=$320000
+)$250(%0.5
3=)$1050(%1.5+)%2000(%1
$300
درضم��ن قبض ای��ن مالیات بین
3-6هفته بعداز روزمحضربه دستتان
خواهدرس��یدو چهارهفت��ه فرصت
دارید تا آن را پرداخت کنید.
در م��واردی این مالیات مش��مول
معافیت می باشدکه تعدادی ازآنهابه
شرح زیرمی باشند:
 اگرقیم��ت مل��ک 5000دالری��اکمترباشد!
 اگرنقل وانتقال بین شماوهمسرتانباشد.
 اگرمعامله بین شما با پدریامادرتان،ویاباپدریامادرهمس��رتان باشد.
همچنین اگرای��ن نقل وانتقال بین
شماوپدربزرگ یامادربزرگ خودتان
و یاپدربزرگ ومادربزرگ همسرتان
باشد.
 اگرنق��ل وانتق��ال بی��نش��مابافرزندتان ویافرزندفرزندتان
ویافرزندفرزندفرزندت��ان ویا...وی��ا
همسرانآنهاباشد
 اگرحداقل12م��اه اس��ت ک��هبادوس��ت پسرویادوس��ت دخترتان
زندگ��ی میکنیدومیخواهیدکه نقل
وانتقال ملک��ی رابین خودتان انجام
دهیدازپرداخت ای��ن مالیات معاف
هستید.
شاد و سربلند باشید.

.7هزینه تهیه
وام
ا فر ا د متخص��ص
در ام��ور وام ،در
ازای تهیه وام ،می
توانند از شما هزینه
دریاف��ت کنن��د
ولی اغل��ب اوقات
سرویس خودرابه
صورت رایگان ارائه می کنند و این
هزینه را از مؤسسه تهیه کننده وام
دریافت می نمایند.

.8اسباب کشی
معموالًهزین��ه این مؤسس��ات که
به صورت حرف��ه ای کارمی کنند،
50-100دالردر س��اعت می باش��د
(شامل 3کارگرویک ماشین ون) که
درماههایپرکار(ژوئیه)
10-20%گرانتر می باشند( .البته باید
از ماهها جلوتر،رزروشوند)
.9بازرسی فنی
همیش��ه و همیش��ه ازیک بازرس
تاییدش��ده ودارای م��درک وبیمه
استفادهکنید.
هزینه بازرس��ی ،اغلب به نوع ملک
بس��تگی دارد(400-700دالر برای
خانهمعمولی)
.10مالیات نقل وانتقال

(مالیاتخیرمقدم)
درصورت معامله ملک ،خریدار باید
این مالیات را پرداخت کند.
مالی��ات نقل و انتق��ال (Transfer
 )Dutiesتمام مناطق ش��هرداری
در استان کبک ،مالیاتی را به عنوان
مالی��ات نقل وانتق��ال (که اغلب به
اشتباه مالیات خیرمقدم welcome
 Taxگفته می ش��ود) از خریداران
ملک دریافت می کنند.
درگذش��ته،گرفتن این مالیات برای
تم��ام ش��هرداریها الزامی نب��ود و
ش��هرداریها درگرفتن ای��ن مالیات
خودمختاربودند .دولت با وضع قانونی
درسال  ، 1991گرفتن مالیات نقل
و انتق��ال را از اول ژانویه 1992برای
تمام شهرداریها اجباری نمود.
این مالیات براساس قیمت خریداری

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

گروه دستان و همایون شجریان
 6جون  2009درمونتریال

توضیح و پوزش:

نوش��ته زیر،
ماه می پیو قرار بود درشماره 15
ند
به دلیل ی انتشار یابد ،متاسفانه
ک
س
هو
فن
ی،
د
رج آن به
این شماره
به
از خانم ما تعویق افتاد .با پوزش
ریا
و خوانندگان عزیز.

نیاز مربم
و سریع به
پرسنل
پزشکی
(ترجمه از :کامی منفرد)

س��رانجام ماه می هم رس��ید،
هرچند من از اواس��ط م��اه مارس
وک ً
ال از م��اه آوری��ل خیری ندیدم.
متأسفانه امسال ،من و خانوادهام قادر
نبودیم تا مراسم عید نوروز را با شما
جش��ن بگیریم و یا حتی عید پاک
( )EASTERرا با فامیل خود برگزار
کنیم.
در این مدت غیبت ،تماسهای تلفنی
فراوانی از دوستان عزیز و مشتریان
محترم و شما عزیزان خواننده داشتم
که با دلواپسی ،از انتشار نیافتن مقاله
من جویا میش��دید ،یا بهتر اس��ت
بگویم ،در زمانیکه من در بیمارستان
بس��تری بودم و منتظ��ر وقت برای
عمل جراحی ،این همس��رم بود که
به تلفنها پاس��خ می��داد و من را از
نگرانیهای شما آگاه مینمود.
به اطالع ش��ما خوانندگان باوفایم و
دیگ��ر عزیزان میرس��انم که عمل
جراحی م��ن با موفقیت ب��ه انجام
رسید و درحال حاضر دوران نقاهت
را در من��زل میگذران��م و در خانه،
کنار خانواده بودن دوباره چقدر لذت
بخش و شیرین است ،چند روزی هم
هست که در خانه به آرامی به وظایف
عقب افتادهام رسیدگی میکنم.
اکثر ما همیش��ه راجع به سالمتی
این هدی��ه و نعمتی که به ما اعطاء
شده فکر میکنیم ،بدون اینکه واقعاً
به سالمتی خود توجه داشته باشیم،
خود من از این دس��ته ب��ودم ،من
همیشه خود را نیرومند و سالم حس
میکردم و هرگز به س�لامتی خود
اهمیت زیادی نمیدادم .البته حاال
بعد از این دوران سخت بیماری که
پشت سر گذاشتم ،دیگر همه چیز
برای من تغییر نموده ،و همه میدانیم
که اگر سالم نباش��ی هیچ چیز در
دنی��ا برایت اهمیت ن��دارد ،اما من
خودم را انسانی خوشبخت احساس
میکن��م ،از اینکه همس��ر و فرزند
دلسوزی دارم و همینطور حمایت و
پشتیبانی بیدریغ اقوام و دوستان و
شما عزیزان را دارم .در مدتیکه در

بیمارستان (JEWISH
 )GENERALبس��تری ب��ودم،
همسرم که به تلفنها و ایمیلهای
رسیده پاسخ میداد ،کلیه پیامها را
به من میرساند که به من دلگرمی
میداد تا بتوانم این دوران را راحتتر
بگذرانم و با همه وجودم از حمایت
و دعاه��ای هم��ه عزیزانم تش��کر
میکنم و چقدر مفتخ��رم از اینکه
در جامعه گ��رم و با محبت ایرانیان
ذوب شدهام .درضمن از یکایک افراد
فامیل همسرم که در ایران با دعاها
و نذرهایش��ان برای سالمتی من و
همچنین کلیه موکلینم در ایران و
کانادا که با سخاوت تمام محبتهای
خود را به من پیش��کش نمودند ،از
صمیم قلب سپاسگزارم.
بستری شدن من در بیمارستان،
من را متوج��ه این مطلب نمود که
ما با چه کمبود پرس��نل پزش��کی
مواجه هس��تیم ،و این ش��گفتآور
نیس��ت که اگر میبینیم در لیست
جدی��دی که برای مهاج��رت گروه
تحصیلی و تخصص��ی SKILLED
 WORKERSاعالم ش��ده ،بیشتر
گروه شغلی خواسته شده پیرامون
حرفه پزش��کی دور میزند و کشور
خواستار و نیازمند این افراد شریف
میباش��د ،پرس��تاران که بیشترین
زمان را در کنار بیمار میگذرانند از
اضافهکاری رنج میبرند ،معموالً هر
پرستار در یک شیفت کاری  7ساعته
خود ،ظرفیت تیمارداری و مراقبت 4
تا  5بیمار را دارد ،که باور بفرمائید این
خودمسئولیتبسیارسختیمیباشد
ولی این پرس��نل فداکار در بعضی
مواقع خصوصاً آخر هفتهها ،موظف
به رسیدگی  10تا  12بیمار میباشند
و معموالً نیز گاهی زحمات این افراد
نیز دس��تکم گرفته میشود ،چون
آنها تمام اوقات کار کردن خود را با
بردباری و استقامت سرپا میگذرانند
و به معنای واقعی و با محبت جهت
پرس��تاری و مراقبت بیماران در هر
ح��ال و هوائی که باش��ند به انجام
وظیفه میپردازند ،بعضی مریضها
در شرایطی بسرمیبرند که بیقرارتر
و بیمارتر میباشند که مسلماً احتیاج
به مراقبت بیش��تری دارن��د و افراد
س��الخورده هم که نیاز بیشتری به
مراقبت و توجه دارند.
ما در حرفه پزشکی و در همه ابعادش
کمبود پرسنل را احساس میکنیم،
حال از متخصصین  MRIگرفته تا
تکنیسینهای  CT SCANو البته
نی��از مبرم به پزش��کان ،و خصوصاً
دکترهای متخصص که کمبودشان
به راحتی نمایان میباشد.
من بسیار خوشبخت بودم که دکتر
بس��یار حاذقی به همراه تیم مجهز

«شاهزاده نور»
دختر زیبای رضا پهلوی
نشریه فرانسوی «پوان دو وو » با انتشار
عکسی از شاهزاده نور دختر اول رضا
پهلوی شخصیت و وقار این دختر ایرانی
را ستوده است  .نور که در سال  1992در
شهر واشنگتن به دنیا آمده است دوره
دبیرستان را در یکی از مدارس شهر
مریلند به پایان رسانده است  .وی که به
چهار زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسه و
عربی صحبت می کند چون مادر بزرگ
خود به نقاشی عالقمند است و دستخط
زیبائی به فارسی دارد.

خویش ،که دکتر خانوادگیام معرف
م��ن بودند ،عمل جراح��ی من را با
مهارت انج��ام دادند که از این بابت
شکرگزارم.
من خ��ود ب��ه تجرب��ه دریافتم که
بیمارستان،JEWISHGENERAL
بیمارستانی بس��یار عالی و مجهز با
جراح��ان و دکترها و پرس��تاران و
دیگر دستاندرکاران دلسوز و مراقب
میباش��د که خوشبختانه چهرهها و
نامهای بسیاری از ایرانیان محترم را
در آنجا مالحظه نمودم.
م��ا احتیاج بس��یار ش��دید و فوری
به پرسنل پزش��کی در هر مقطعی
را داری��م و امی��دوارم با طراحیها و
برنامهریزیهای دولت کانادا و تهیه
لیس��ت حرفهها و گنجاندن آن در
شرایط مهاجرتی ،بتوانیم با پرکردن
این ش��غلها در رش��ته پزش��کی،
بیمارستانها و دیگر اماکن درمانی این
کمبودها را جبران بنمائیم.
در دوران بستری بودنم ،این فرصت
را داشتم که راجع به امور مهاجرتی و
حرفه خود که وابسته به آن میباشد
بیش��تر فکر کنم ،در کانادا مشاغل
زیادی وجود دارد که با کمبود نیروی
متخصص مواجه میباشد و استانها و
مناطق ،جهت تحقق بخشیدن به این
کمبودها این لیست را تهیه و عرضه
نمودند ،و ای��ن برنامهریزیها فقط
به رش��ته پزشکی ختم نخواهد شد
و برای کمبود کلیه مشاغلی که در
لیست قید شده ،اهداف و کمکهائی
در حال شکلگیری میباشد.
ای��ن موضوع بس��یار ب��ه حرفه من
بس��تگی دارد و ما با دادن اطالعات
کافی و راهنمائی نم��ودن آنها ،این
امی��د را به ای��ن عزیزان ت��ازه وارد
خواهی��م داد ت��ا به این س��رزمین
آزادی و موقعیتها جهت تحقق به
رویاهایشان و ساختن زندگی راحت
و امنی در حد توانائی خویش برای
خود و خانوادهشان به ما بپیوندند.
دولت کانادا مصمم است تا با هدایت
نمودن و با دادن امکانات کافی به آنها،
این مسیر را برایشان هموار کرده تا
بتوانند با آرامش به این سرزمین زیبا
قدم بگذارند و آیندهشان را پیریزی
کنند.
با این جمالت ،مقال��ه این ماه را به
پایان میرسانم و برای همه سالمتی
کامل به همراه لذت و موفقیت آرزو
میکنم و امیدوارم ماه می را در امنیت
و پایداری سپری نمائید و فراموش
نکنید که در همه حال سعی کنید،
دلتان شاد و لبتان خندان باد.

MARIACOTTONE, CCIC
WWW.MARIACOTTONE.
CA

MARIACOTTONE
@HOTMAIL.COM

___ www.paivand.ca ___
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

Ville St-Laurent: $1 730,000
3+1 bdrms, 4 ½ baths,
fireplace, 2 garages

Montreal (Center): $279,000.
Very bright corner unit, 2 bdrms,
garage, near d-town & old Mtl,
fireplace, reno. bath w/jacuzzi.

وست آیلند

19/99 : کباب کوبیده

 نان+ دو سیخ گوجه+  سیخ6
for take out only

س
ـ
و
پ
ر

2/99 :هر پرس: چلو
4/99
Westmount: $1 550,000
Elegant 3+1 bdrms cottage, 3 ½
baths, close to Greene Ave.

Town of Mount Royal:
$549,000 Charming sunfilled
detached 2 bdrm cottage,

Cote des Neiges: Place Decelles .
$120,000. Big 3 ½ corner unit, 3rd
floor, near hospitals and university
of Montreal.

Beaconsfield: $469,000
Immaculate home, 3+1 bdrms,
3 ½ baths, fireplace

Pierrefond: $559,000
4 bdrms, pool, 2 garages, 40,000 sf
of land/ Dividable

St-Sauveur: 8 lots for sale. from $75,000
to $105,000 *** Domaine de la Grande
Corniche*** Domaine blotti between les
monts St-Sauveur et Habitant. Ready for
construction.

مریم خالقی
Cell: (514)983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

for take out only

: دیزی
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س
پ
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فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

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

juin 01, 2009
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عینک فرهت
جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

H4A 1W6

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...

Tel.: 514-481-0671

>>

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

NDG,

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

