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!محمودنرفت

'نگرانی عمیق' اوباما از
خشونت ها در ایران

ایران و تهران
آبسنتحتوالت
...خوننی

میدان آزادی صفوف
 نه تنها از میدان انقالب تا....
٬فشردهمردمرادرتمامباندهایعرضخیابانمیدیدی
 وحتی٬ ازچهارراهولیعصر٬بلکهازقبلازمیدانانقالب
 و در تمام٬ و باز هم جلوت�ر از آن٬از میدان امام حس�ین
 موججمعیت٬خیابانهایاصلیوفرعیدرمدخلورودبهخیابانآزادی
....درحالحرکتبود

تردیدنیستاینجنبش..."
مساملت آمیز رو به
"!گسترش است

تظاهراتاعتراضیبزرگ:مونتریال
علیهکودتایسیاسی
6 :در ایران >> ص

احمدی خیانت میکند رهبر حمایت می کند
موسوی موسوی رای مارو پس بگیر
مرگ بر دیکتاتور
!ایران اگر امشب بخوابد برای ابد میخوابد

راهپیمایی صدها هزار نفر در تهران
فریدون
مودت
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 جلوه های آرمانی در...مدیریتمالی
حسین انصاری شعرملک الشعرایبهار

دکترانصاری
---22: >> ...پزشکی

کشته شدن
هفت نفر در
راهپیمایی
تهران تایید شد
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معرتضانانتخاباتریاستمجهوریازانقالبتاآزادی

رادیوفردا:
راهپیمایی صدها هزار تن از معترضان
به انتخابات و طرفداران میر حسین
موسوی از ساعت چهار عصر روز 15
ژوئ��ن ،در تهران آغاز ش��د و آقایان
موس��وی ،خاتمی و کروبی در میان
جمعیت دیده شدهاند.
گزارش ش��اهدان عین��ی حاکی از
افزای��ش لحظه ب��ه لحظه جمعیت
حاضر در راهپیمایی است و تازهترین
گزارشها حاک��ی از حضور بیش از
یک میلیون نف��ر در این راهپیمایی
اعتراضی است.
بس��یاری از ش��بکههای تلویزیونی

بینالمللی در حال مخابره تصاویر این
جمعیت انبوه از نقاط مختلف خیابان
آزادی هس��تند و از جمل��ه ش��بکه
خبری سی ان ان چندین بار تصاویر
آقای موسوی را در حال سخنرانی در
میان انبوه جمعیت معترض مخابره
کرده است.
گزارش��گران بی بی سی و سی ان ان
همچنی��ن از مح��ل برگ��زاری این
راهپیمایی عظیم گزارش کردهاند که
در برخی نقاط صدای شلیک گلوله به
گوش رسیده است.
خبرگزاریهای آسوشیتدپرس
و فرانس�ه هم ب�ا اش�اره به این
موض�وع ،گ�زارش کردهان�د که

دس�تکم یک نفر کش�ته شده
است.
آسوشیتدپرس گفته است که عکاس
ای��ن خبرگزاری ش��خصاً در میدان
آزادی تهران صحنه آتش گش��ودن
ش��بهنظامیان حامی دولت به روی
معترضان و کشته شدن یک نفر در
این حادثه را مشاهده کرده است.
همین گزارش حاکی از آن است که
شماری از معترضان در میدان آزادی،
در اثر این حمله به ش��دت مجروح
شدهاند .تیراندازی از یک پایگاه بسیج
که مرتبط با س��پاه پاسداران انقالب
اسالمی هستند ،انجام شده است.
برخ��ی گزارشهای غیررس��می از
شهروندان حاضر در این راهپیمایی
اعتراضآمیز نیز حاکی از آن اس��ت
ک��ه گروهی از لباس ش��خصیها از
س��مت خیابان محمدعلی جناح از
خیابانهای منتهی به میدان آزادی
به س��مت جمعیت حاض��ر در این
میدان حملهور شدهاند.
یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت
ک��ه هنگامی که ش��رکتکنندگان
در این راهپیمایی مشغول بازگشت
به خانهه��ای خود بودن��د ،تعدادی
بس��یجی ،ک��ه خ��ود را حزبالل��ه
میخواندند ،سوار بر موتورسیکلت به
س��رعت از کنار مردم رد شدند و در
حوالی می��دان آزادی ابتدای بزرگراه
محمد علی جناح اقدام به تیراندازی
به سمت گروه بیدفاعی که در میان
آنها زنان و کودکان بودند کردند.
این ش��اهد عینی گفت که به چشم
خود شاهد زخمی شدن دو نفر ،یکی
از ناحیه زانو و دیگ��ری باالتر از زانو

بوده است.
وی گفت که زخمیش��دگان سریعاً
توسط مردم به داخل ماشین منتقل
شدند و به سمت میدان صادقیه اعزام
شدند.
به گفته این شاهد عینی ،مردم پس
از این حادثه با شعارهای «الله اکبر»
و «میکش��م میکش��م آنکه برادرم
کش��ت» به س��مت میدان صادقیه
رهسپار شدند.
ویتأکیدکهپلیسهیچعکسالعملی
در قبال مردم نشان نمیداد اما شاهد
نقش بعضی از نیروهای خودس��ر در
این حادثه بودیم.

در شهرهای دیگر

عالوه ب��ر تهران ،در ش��ماری دیگر
از ش��هرهای بزرگ ای��ران ،از جمله
اصفهان ،شیراز ،مشهد ،رشت ،تبریز،
یزد ،کرج و بندرعباس راهپیماییهای
اعتراضی مشابهی برگزار شده است.
گزارشها همچنین حاکی است که
در شماری از ش��هرهای کشورهای
مختلف جهان تجمع��ات اجتماعی
برگزار شده و از جمله تجمع مالی با
دخالت پلیس روبهرو شده است.
یک ش��اهد عین��ی ،که در مس��یر
برگزاری ای��ن راهپیمایی در مقابل
ش��هرداری منطق��ه  ۹در خیاب��ان
آزادی حض��ور داش��ت ،در گف��تو
گو ب��ا رادیو فردا از افزایش لحظه به
لحظه جمعیت شرکت کننده در این
راهپیمایی خبر داد.
وی گفت که در یک مسیر از خیابان
آزادی ماش��ینها در حال بوق زدن

2

هستند و در مسیر مقابل ،جمعیت در با اعتراض ،ام��کان بازپسگیری آرا
هست و زمامداران ایران
حال افزایش هستند.
باید بدانند ک��ه برنده
این شاهد عینی گفت:
در مح��ل حضور وی بیش از یک
اصلی رأی مردم است و
ما میدانیم که در رأی
هیچ نیروی انتظامی میلیون نفر
خود چه نوشتیم.
ی��ا گارد وی��ژه دیده
نمیش��ود و لب��اس در راهپیمایی یکی دیگر از ش��اهدان
عینی از فراز ساختمانی
ش��خصیها هم برای
اعتراضی
در خیاب��ان آزادی ب��ه
او قاب��ل تش��خیص
نیس��تند .با این حال شرکت کردند! رادیوف��ردا میگوید که
انتهای جمعیت را از دو
هلیکوپترها مدام بر
سو نمیتواند ببیند.
ف��راز راهپیمایان در
به گفته این شاهد عینی تظاهرات در
حال عبور و مرور هستند.
وی گفت که شماری از راهپیمایان آرامش در حال برگزاری است.
در میدان آزادی اس��تقرار یافتهاند و
دانش��جویان با خروج از دانشگاه در بدون مجوز...
حال پیوستن به آنها هستند.
این ف��رد حاضر در محل راهپیمایی س��تاد آقای موس��وی پیش از این
اعتراض��ی ته��ران ،گف��ت ک��ه اعالم کرده بود از وزارت کشور ،برای
ش��رکتکنندگان در ای��ن تجم��ع ،برگزاری این راهپیمایی سراس��ری،
ش��عارهایی از جمل��ه «نصر من الله تقاضای مج��وز کرده اس��ت .اما به
و فتح قری��ب ،مرگ ب��ر این دولت نوش��ته خبرگزاری ف��ارس ،رئیس
مردمفریب» و «موس��وی ،موسوی ،ش��ورای تامین اس��تان ته��راناین
رأی منو پس بگیر» سر میدادند.
راهپیمایی را غیرقانونی خوانده است
یک شاهد عینی دیگر هم در گف 
ت و و وزارت کشور مجوزی برای این راه
گو با رادیو فردا ،هدف خود از شرکت پیمایی صادر نکرده است.
در راهپیمایی روز دوشنبه تهران را ،با این حال شهاب طباطبایی ،مسئول
درخواس��ت برای به حس��اب آوردن ستاد حامیان خاتمی و موسوی ،به
رأی خ��ود خواند و گفت که [در این رادیو فردا گفت که راهپیمایی امروز
انتخابات] رأی ما نادیده گرفته شده ساعت  ۴بعد از ظهر ازمیدان انقالب
است.
تهران ت��ا میدان آزادی انجام خواهد
وی از م��ردم دع��وت ک��رد ک��ه به شد.
راهیپماییبپیوندندوبهنادیدهگرفته
شدن رأی خود اعتراض کنند.
{>> ادامه در صفحه}10 :
این ش��رکت کننده در راهپیمایی
اعتراضی تهران گفت :معتقد است

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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حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

موسوى در تظاهرات اعتراضی میلیونی:

آماده پرداخنت هرگونه هزینهاى هستم!

میر حسین موسوى در اجتماع آمدهام تا بهارى س��بز «اس��تقامت
میلیونى مردم تهران خواستار ابطال كنم» تا «نماد س��بز» را به «یغما»
نبرند.
نتیج��ه انتخابات
آق��اى موس��وى
ریاست جمهورى
«احمدى احمدى ،گفت« :ما باید با
شد و گفت:
آماده پرداختن ۶۳درصدت كو!؟» الله اكبرهایمان و
از طریق راه هاى
هرگونههزینهاى
قانونى به دنبال
براى آرمانهاى
حق پایمال شده مردم خود باشیم و
ملت ایران هستم.
صده��ا ه��زار معترض ب��ه نتیجه بتوانیم جلوى این پدیده ،این دروغ
انتخابات روز  ۲۲خرداد كه در جریان آخری�ن ،یعنى این تقلب و شعبده
آن محم��ود احمدىن��ژاد به عنوان بازى حیرت آور بایستیم».
رئیس جمهور پیروز معرفى شد ،روز وى گفت :راه ح��ل بنده ابطال این
دوشنبه از میدان امام حسین تهران انتخاب��ات مخ��دوش اس��ت و این
به س��مت می��دان آزادى تظاهرات كمتری��ن هزین��ه را ب��راى ملت ما
كردند و شعارهایى چون «احمدى خواهد داشت و گرنه از اعتماد ملت
احمدى ۶۳ ،درص��دت كو؟»« ،الله به دولت و نظ��ام هیچ چیزى باقى
اكبر» و «موسوى ،موسوى ،راى منو نخواهد ماند.
وزارت كشور جمهورى اسالمى روز
پس بگیر» سر دادند.
در این اجتماع گس��ترده غیردولتى شنبه با انتشار نتیجه انتخابات دهم
كه از زمان پیروزى انقالب بهمن  ۵۷ریاست جمهورى ،محمود احمدى
در ایران بىسابقه است ،میرحسین نژاد را با  ۲۴میلیون و  ۵۰۰هزار راى
موس��وى ،نامزد انتخاب��ات ،گفت :به عنوان رئیس جمهور چهار سال
دیگر ای��ران معرفى
كرد.
اع�لام ای��ن نتیجه
بالفاصله با استقبال
آی��ت الل��ه خامنه
ای ،رهبر جمهوری
شنبه  ۲۳خرداد ۱۳۸۸

 28مرداد است
22خرداد

م .سحر

بیست و هشت مرداد است بیست و دوم خرداد
کــــودتای دیگر کرد اوستادِاستبداد
خنجری به زهر آلود حکم دین بدو فرمود
بر گلوی ملت سود ،بر زمین بی فریاد
وای ازین ستم کیشان وین شقاوت اندیشان
مظهر بدند ،ایشان جان و جوهر بیداد
این ولیّغدر آمد وآن به حیله صدر آمد
بامقام و قدرآمد ،بد سرشت کژبنیاد
ای رهینِ دستارش چند می کشی بارش؟
از وجود بدکارش چون شوی ز جور آزاد؟
ظلمتی به بیداری ست خانهء دلش تاری ست
پیر دیر مکاری ست ،میر خدعه را استاد
جز به مشت سنگینش بردهان پر کینش
حرف عدل نتوان دوخت درس داد نتوان داد!
شرم نی که شر با اوست مار هفت سر با اوست
عالمی خطر با اوست این پلیدِ مادرزاد
هفت سر بکوبیدش وز وطن بروبیدش
او مباد و بنیادش ،جز وی ،آنچه بادا باد!
____________
پاریس  23 ،خرداد1358

اسالمی ،روبهرو شد و او در پیامی که
در همان روز منتشر کرد به محمود
احمدی نژاد تبریک گفت و از رقبای
او خواست پشت سر رئیس جمهور
قرار گیرند.
اعالم این نتیجه با واكنش ش��دید
میرحسین موسوى و مهدى كروبى
و هواداران آنها روبهرو ش��د و آن را
شعبده بازى «وزارت كشور و صدا و
سیما» و «مضحك» خواندند.
آقاى موسوى با اعالم این كه در این
انتخابات «تقلب هاى گسترده اى»
صورت گرفته است خواستار ابطال
انتخابات شد.
وى افزود« :مردم ما بر سر این حق
خود ایس��تاده اند و من هم آماده ام
هم��ه گونه هزینه اى را براى تحقق
آرمان هاى شما ملت عزیز بپردازم».
گزارش ها حاکی اس��ت که در این
راهپیمایی بزرگ ،با تیراندازی از یک
پایگاه بسیج در خیابان محمدعلی
جناح به سوی تظاهر کنندگان ،یک
نفر کشته شد و چند نفر نیز بهشدت
مجروح شدند.
تصاوی��ر دریافتی از پایان راهپیمایی
نش��ان می دهد که مردم به ش��عار
دادن علیه نیروی بسیج پرداخته و با
نیروهای انتظامی درگیر شده اند.
■

سه رباعی در باره
مقام معظم رهبری

نمرود که دعوی خدایی می کرد
بس جلوه گری وخود نمایی می کرد
این "سید علی "از او گرفته پیشی
او کی چو فقیه بی حیایی می کرد

Ghassemnejad
Psychotherapist

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

Duplex
Montréal-Nord
Price: $364,000

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

Residential Cottage
St-Mathieu-de-Beloeil
price:
$379,000

مشاور امالک:

این خامنه ای عجب بالیی شده است
طغیانگر بی حجب و حیایی شده است
می گفت خمینی نام شه را طاغوت
طاغوت زمان ماوالیی شده است!
رهبر اگر از باده ی قدرت مست است
بر "ذوب والیت" شده ها دل بسته ست
عذرش تو بنه "،نظام "هم چون خود او
با دولت فرمایشی اش "یکدست "است!

)Homeira (Sedighe

 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

 0000شهباز نخعی (مونتریال) 0000

www.msahar.blogspot.com

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½

½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

_______________
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

2 bedroom condo
)in NDG (2006
1200 S.F., open concept,
2 bath, garage, locker,
5min. to Metro Villa-Maria
Asking 329 000$
Revenue property
in NDG
1 commercial
+ 6 Apartments
Revenu:82 000$
Expenses:11 000$
Asking:999 000$

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...
واکنش شدید
احتادیه اروپا
به تقلبها
و سرکوبها
درایران

وزرای خارج��ه اتحادیه اروپ��ا با نگرانی
ش��دید در برابر تقلبه��ای انتخاباتی و
برخورد خش��ونتآمیز نیروهای امنیتی
ای��ران با تظاهرات مس��المت آمیز مردم
واکنش نشان دادند .در پی آلمان ،فرانسه
و انگلستان نیز خواستار پیگیری مسئله
شدند.
پیش از ظه��ر دوش��نبه ( ۱۵ژوئن۲۵ ،
خرداد)دیویدمیلیبند،وزیرخارجهبریتانیا
در نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه
اروپا اع�لام کرد که "تردید ش��دیدی"
درباره صحت نتایج اعالم شده انتخابات
ای��ران وجود دارد .وی گف��ت« :آنچه در
ایران اتفاق میافتد ،نمود اعمال خشونت
یک دولت علیه مردم خودش است».
وزیر خارجه بریتانیا ،بس��تن پیامکها،
تعطیل دفتر تلویزیون العربیه و ممنوعیت
اجتماع��ات را ،به عن��وان نمونههائی از
برخورد خشن با مردم نگران کننده خواند.
دیوید میلیبند همراه با همتای فرانسوی
خود برنار کوشنر خواستار توضیح و رفع
ابهام از سوی دولت ایران شدند.

پیامی به آیتاهلل خامنهای

آسوشیتدپرس در حاش��یه گزارش این
نشس��ت به این موضوع اشاره داشت که

آیتالله خامنهای بامداد دوشنبه دستور
تحقیق رسمی درباره نتیجه انتخابات را
صادر کرده است .خانم بتینا فررو والدنر
کمیس��ر امورخارجی اتحادی��ه اروپا در
واکنش به این خبر گفت« :من امیدوارم
که تمام شکایتهای مربوط به تقلبهای
انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد».
وی افزود« :من ب��رای همه ایرانیانی که
نارضایتی خود را در تظاهرات صلحآمیز
آشکار کردند ،احترام بسیار قائل هستم».
خاویر س��والنا هماهنگکننده سیاست
خارجی اتحادیه اروپا نیز اظهار امیدواری
کرد که در پایان رس��یدگیها ،خواست
مردم ایران اجابت شود .وی گفت که در
صورت از سرگیری مذاکرات اتحادیه اروپا
با ایران ،موضوعات بسیاری برای گفتوگو
وجود دارد.
س��والنا در عینحال تردید نشان داد که
پس از انتخابات تغییر مهمی در سیاست
اتمی ایران ایجاد شود .مسئول مناسبات
خارجی اتحادی��ه اروپا گفت« :من هرگز
انتظار نداشتم که تغییرات مهمی ایجاد
شود».

اعتراض جدی آملان
در نشست ش��ورای وزیران اتحادیه اروپا
که در لوکزامبورگ برپا شد ،گونتر گلوزر
مش��اور امور اروپای وزارت خارجه آلمان
خواس��تار تحقیق فوری درب��اره برخورد
خش��ونتآمیز نیروهای انتظام��ی ایران
ب��ا تظاهرکنندگان ش��د .وی که فرانک
والتر اشتاینمایر وزیرخارجه آلمان را در
نشست لوکزامبورگ نمایندگی میکرد،
گفت« :نیروهای امنیتی نباید با تظاهرات
مسالمتآمیز مردم چنین برخورد کنند.
این نیازمند بررسی و توضیح است».
وزیرخارجه آلمان ،نخستین مقام بلندپایه
اروپائ��ی بود ک��ه روز  ۲۴خرداد اعتراض
خود را به سرکوب تظاهرات مسالمتآمیز

مردم ای��ران اعالم کرد .س��فیر ایران در
برلین ،به وزارت خارجه آلمان احضار شد
تا یادداشت اعتراض اشتاینمایر را دریافت
کند .آلمان ،انگلستان و فرانسه ،طرفهای
اروپائی مذاکره با ایران در زمینه مناقشه
اتمیهستند.

اختالف سیاست اوباما و
جمهوریخواهان
تقلبهای انتخاباتی و سرکوب اعتراضات
م��ردم ای��ران ،در آمری��کا س��بب بروز
اختالف نظر میان دولت ب��اراک اوباما و
جمهوریخواهان ش��د .جو بایدن معاون
اوبام��ا گفت« :س��رکوب آزادی عقیده و
تظاهرات و رفتاری که با انسانها میشود،
جای تردیدی باقی نمیگذارد که نتایج
انتخابات دستکاری شده است».
وی با اینهمه تاکید کرد « :منافع ما ،قبل
و بعد از انتخابات فرقی نکرده اس��ت .ما
خواستار آن هستیم که ایران برای تولید
س�لاحهای اتمی تالش نکند و دست از
حمایت تروریسم بردارد».
این درحالی اس��ت که جمهوریخواهان
خواستار آن ش��دهاند که پرزیدنت اوباما
موضعی روشن در برابر احمدینژاد بگیرد.
"میت رومنی" نامزد این حزب در انتخابات
ریاستجمهوری سال ۲۰۰۸
گفت« :در انتخابات ایران تقلب
شد و مردم سرکوب میشوند.
رئیسجمهور بای��د به میدان
بیای��د و به صراحت بگوید که
این تصمیم وحشتناک رژیم
خودستای ایران بود■ ».

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

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

__________________________________________________

آژانس مسافرتی یونی گلوب
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Voyages Lexus
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سیروس
یحیی آبادی

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

ع
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م
و
ل
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 .....................................................................

امحدی نژاد:
قهرمان ضدریزش!!

•

کیـ
ـ
ـ
ت
ر
ی
نگ
جمـ
ــال

انوا
نو ع سوسی
س
آل
م
ش
ان
اب
ه های الکلی و ی منقلی
غ
چای
قهوه

یرالکلی

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
بر روی ختفیف  25دالر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
قیمت ها
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی رقابتی موجود ما
 بصور
ت
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د
الری برای پرواز
بع
د
ی
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
شما به ایران
داده خواهد شد.

نسرین پارسا

e:

r a limited tim
promotion is fo

this

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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___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  25  904خرداد 1388

_____________

احمدینژاد فعال ماند.
رهبر جمهوری اسالمی
"صدای تغییر" را تا این
حلظه نشنیده است.
چه کسی در این میان
واقعیت را نسنجید و
به توهم دچار آمد تا
واقعیت سیاه بر توهم سبز
پیروز شود.

_____________

االهه بقراط

س��یاه و س��بز اما ه��ر دو رنگهای
محبوب حکومت اس�لامی هستند.
حاال آنه��ا که خواهان "مش��ارکت
گس��ترده" در این رأیگیری شدند،
باید خود را به طور "گسترده" علیه
"کودتا" و "تقلب" سازماندهی کنند!
باید از نامزده��ای خود بخواهند در
برابر "کودتا" و "تقلب" بایستند! آیا
این عمل با شعار جمهوری اسالمی
مبنی بر "درود بر موس��وی ،رأی ما
احمدی" ممکن است؟!
از دو سال پیش به این سو که برخی
را ت��ب رأیگیری مجلس ش��ورای
اس�لامی گرفته بود ،هر بار و در هر
فرصتی که پیش آمد ،نوش��تم اینها
نیامدهاند که با یک رأیگیری دیگر
بروند و کسانی که ادعای دمکراسی
و حقوق بش��ر دارند ،بهتر است وارد
بازیای نشوند که برای شرکت در آن
هیچ ابزاری در اختیارشان نیست جز
آنکه به سیاهی لشکر رقبای خودی
در حکومت اسالمی تبدیل شوند .آنها
میدان خود را در برابر حکومت
باید
ِ
بگشایند .سه هفته پیش نیز نوشتم
الزم نیست ریاضیدان بود تا از همین
ح��اال بتوان نتیجه آرایی را که با هر
سطح از مشارکت ،باید به نسبت سه
در برابر یک تقسیم شود ،پیشبینی
ک��رد .امکان تقلب و دس��تکاری به
جای خود.
توهم سبز
حاال شما ای کس��انی که در فضای
انتزاع��ی اینترنت چن��ان ذوق زده
شدید که حتی در لحظات آخر نیز
دوان دوان و نفسزنان مشارکت خود
را اعالم نمودید تا از قافله پیروزمندان
عقب نمانید ،شما ای کسانی که بار
دیگر همزبان با سردمداران جمهوری
اس�لامی ،م��ردم را به «مش��ارکت
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این ها نیامده بودند که بروند...
گسترده» و «هرچه گستردهتر» فرا
خواندید تا شاید توهم سبز شما به
واقعیت تبدیل شود ،شما ای کسانی
که ندانستید ،شور و شوق چند هزار
جوان در برخی از خیابانهای تهران
نمیتواند جای «مردم» سازمان یافته
را بگیرد و تازه این را هم نمیدانستید
آیا همان جوانان اصال در رأیگیری
شرکت خواهند کرد یا نه و اگر آری،
حتی وقتی سراپا «سبز» هم باشند،
به چه کسی رأی خواهند داد! آری،
ش��ما یک بار دیگ��ر آرای خود را به
حساب نظام واریز کردید و شکست
را به حساب خود نوشتید.
حال میتوانید آن کمربند «سبز» را
ک��ه روزی قدرتهای جهانی به دور
«خطر سرخ» میکشیدند تا به خیال
خود مناطق زیر نفوذ خویش را حفظ
کنند ،آری ،همان کمربند «سبز» را
یا با نگهداری دلسوزانه از جمهوری
اس�لامی ،به دور دمکراسی و حقوق
بشر چنان س��فت کنید تا ایران به
زور هم که ش��ده در الگوی «جهان
اسالم» بگنجد (جهانی که ایران در
آن تنهاترین اس��ت) و ی��ا آن را پاره
کرده و در راهی گام بگذارید که امروز
دیگر روشن است ،ولی کمتر کسی
سی سال پیش آن را تشخیص داد.
و ام��روز آیا بهتر نبود به جای اینکه
نیرویتان را برای پشتیبانی از فرد یا
افرادی بگذارید که نشانی از پیروزی
نداشتند (به دلیل همان محاسبهای
که جهت درکش نبای��د ریاضیدان
ب��ود) برای نزدیک ش��دن به افراد و
احزابی تالش میکردید که در ادعا
و اه��داف قاعدتا باید ب��ه مراتب از
امث��ال موس��وی و کروبی و خاتمی
به شما نزدیکتر باشند؟! ولی چشم
و ذهنتان چنان از توهم س��بز کور
شده بود که در سنجش نیروی خود
و دیگران دچار اشتباهی نه مهلک،
بلکه بیشتر مضحک شدید.

واقعیت سیاه
چهار سال پیش کیهان تهران که تازه
انتشار خود را به جای عصر به صبح
شب  ۴تیرماه
انتقال داده بود ،نیمه ِ
 ۸۴و پی��ش از آنکه نتیجه رس��می
رأیگیری اعالم شود تیتر زد« :ملت
کار را تم��ام کرد» .اهمیت این تیتر
آن زمان بر خیلیها پوش��یده ماند.
آنها ترجیح دادند درست مانند امروز
خود را با «کودتا» و «تقلب» مشغول
سازند و آنهایی که میبایست شاکی
میبودند ،به دلیل آنکه دستش��ان

درس��ت مانند امروز در یک کاس��ه
مش��ترک بود ،با پناه ب��ردن به خدا
از آن چش��م پوشیدند .اگر آن زمان
روی حرف خود میایستادند ،چه بسا
ام��روز در همان چاهی که عمیقتر
هم شده است ،نمیافتادند.
روز سهشنبه ۱۹ ،خرداد ،درست سه
روز پیش از رأیگیری ،کیهان تهران
تیتر زد« :ملت کار را تمام میکند».
باز هم همه بیش از آن به واقعیتهای
خودس��اخته مش��غول بودند که به
آنچه واقعا در حال روی دادن است،
توجه کنند .در تمام هفتههای اخیر
کیهان تهران پر ب��ود از گزارشها و
تحلیلهایی که بر پیروزی بیچون و
چرای احمدینژاد آن هم بر اس��اس
آمار و ارقام داللت داشت .رقبا نیز با
آم��ار و ارقام نوید پیروزی خویش را
میدادند .تا اینکه کیهان تهران امروز
 ۲۳خرداد با این تیتر منتش��ر شد:
«ملت حرف آخر را زد!» .چه کسی
در این میان واقعیت را نس��نجید و
به توهم دچار آمد؟ واقعیت سیاه بر
توهم سبز پیروز شد .سیاه و سبز اما
هر دو رنگه��ای محبوب حکومت
اسالمیهستند.

رنگ شکست
بسیاری از مشارکت کنندگان هرگز
و هنوز درک نمیکنند انس��انی که
حذف شده ،انسانی که حقوقش زیر
پا نهاده میشود ،انسانی که بارها در
سی س��ال گذش��ته به قتل رسیده
است ،نمیتواند به حذف کنندگان
خود ،به کس��انی که حق��وق وی را
زی��ر پا مینهند و ب��ه قاتالن خود و
نظامی که آنها از آن حمایت و تغذیه
میکنند ،رأی بدهد.
اینک شکس��ت موس��وی ی��ک بار
دیگر شکست «اصالحات» آنها را به
نمایش گذاشت .اگرچه پیروزی وی
نیز بیتردید یک بار دیگر و به شکلی
دیگر این شکس��ت را منتها در یک
روند چهار ساله به نمایش مینهاد.
روندی که در آن ،پرچم سبز موسوی
و پرچم عنکبوتنشان احمدینژاد به
وحدت میرسیدند تا بار دیگر چهره
زننده ناسیونال اسالمیسم را به ایران
و جهان عرضه کنند.
در واقع «سبز» رنگ مشترک تمامی
کاندیداهای رژیم است .رنگ موسوی
و احمدینژاد ،و رنگ انقالب اسالمی
و نظاماش است .موسوی میخواست
ب��ا ای��ن رن��گ ،رأی طرف��داران
«اصالحطلبان» و «اصولگرایان» هر

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

•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

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

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered
; ;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
; ;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

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

)&Tel.: 514 692 TAXE (8293

دو را درو کند .فضای انتزاعی اینترنت،
رادی��و و تلویزیونهای فارس��یزبان
با پش��تیبانی دولتهای خارجی و
رس��انههای غربی چی��زی جز این
نمیگفتند .برخی خیابانهای تهران
نیز «سبز» ش��ده بودند .ولی ایران،
تهران نیس��ت .ایران چن��د خیابان
شهرهای بزرگ نیست .قطعا تهران
و ش��هرهای ب��زرگ در رویدادهای
تاریخی نقش تعیی��ن کننده دارند.
لیکن هنگامی که پای رأی به میان
میآید ،آن��گاه چند میلیون در برابر
چندین میلیون قرار میگیرد .توهم
سبز این را هم ندید .همانگونه که
شکستن آرا را ندید.

توهم سرخ و سیاه
دیگر بهانهای برای شکستن کاسه و
کوزهها بر سر کسانی که از حق خود
ب��رای تحریم و بایک��وت رأیگیری
استفاده کردند ،وجود ندارد .گذشته
از آرای باطله که معلوم نیست وزارت

که در طول چهار س��ال گذشته به
وی��ژه در میان الیههای تنگدس��ت
جامعه صورت گرفت ،توانس��تند از
ترس آن یکی «بدتر» ،هواداران خود
را به حرکت در آورند.

کشور با آنها چه کرده است ،و گذشته
از تقلب و دس��تکاریهایی که حتی
به گفته خود مدافعان دو کاندیدای
«اصالحطل��ب» از ح��د معین��ی
نمیتوانست فراتر برود ،میتوان گفت
سطح مشارکت به چهار دلیل زیر به
شدت باال رفت:

دلیل سوم،
آرای سفیدی اس��ت که برای رفتن
احمدینژاد به صندوقها ریخته شد،
بدون آنکه دارندگانشان بخواهند رأی
خود را خرج نام��زد دیگری بکنند.
بخشی از آن تقلب میتواند این آرا را
مورد استفاده قرار داده باشد.

یکی اینکه
«اصالحطلبان» و پشتیبانان آنها در
داخل و خارج کش��ور توانس��تند از
ترس «بدتر» مخاطب��ان خود را به
حرکت در بیاورند .بخشی از تقلبی
که از آن س��خن میرود ،اگر در این
سطح گسترده صحت داشته باشد،
با استفاده از همین آرا صورت گرفته
است.

دلیل چهارم
که بیش��تر گمان من است ،اینکه
بسیاری از کسانی که اساسا خواهان
تغییررژیمجمهوریاسالمیهستند،
از آنجا که احمدینژاد را نماد نهایی
و چه��ره واقعی جمهوری اس�لامی
میدانند ،برای اینکه کار با موسوی
درست مانند خاتمی به چهار سال و
هشت سال نکشد ،ترجیح دادند به

دیگر اینکه
اتفاقا به همین دلیل« ،اصولگرایان» و
طرفداران احمدی نژاد نیز با امکانات
گسترده دولتی و با تکیه بر تطمیعی

{>> ادامه در صفحه}31 :

NOTAIRE-NOTARY

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

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

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

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

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
________________________
63597 Van Horne
Plamondon
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مونتریال
!»اعتراض به «کودتای سیاسی» و «سرقت آرا
 م�اه ژوئن ب�ه دنبال15 روز دوش�نبه
تظاه�رات عظیم ایرانی�ان معترض در
،تهران
 بیش- گروه�ی از ایرانیان مونتری�ال
 در ی�ک همبس�تگی زیبا- نف�ر400 از
 و نیز،ب�ا ایرانی�ان معت�رض در ای�ران
هماهنگ با حرک�ت بزرگ حمایتی در
Place des  در مح�ل،سراس�ر جه�ان
 مونتری�ال گرد آمدند و در حضورArts
،رسانه های گروهی کبک و کانادا
با صدای رس�ا حمایت خود را از
جنب�ش عظی�م اعتراضی علیه
.جمهوری اسالمی اعالم کردند
___________
■ عک�س ه�ا گوش�ه ای از این
:تجمع را در باران نشان می دهد

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

.آمدند
رسانه های گوناگون مونتریال از
جمله «گوبال» این گردهمایی را
.تحت پوشش قراردادند

 در،به نفع محم�ود احمدی نژاد
اتحاد ب�ا اعتراض ه�ای متعدد
،ش�هرهای بزرگ سراسر جهان
در محل پارک آنگرینیون گرد

 ماه ژوئن گروهی14 روز یکشنبه
از ایرانیان مونتریال در اعتراض
به «کودتای سیاسی» و «سرقت
 خرداد ایران22 آرای» انتخابات

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
ORGANISME
COMMUNAUT
EN
AIDE AUX NOUVEAUX
 سال سابقه کمک به مهاجرین60 با بیش از

:شاملPLUS
رایگان ما
خدمات
>> D'E
AVEC
DE
60 ANS
فرانسهIMMIGRANTS
½ ½ کالس های
AUPRÈS DES

)(زیر نظر اداره مهاجرت
offre
services
gratuits
مشکالت مهاجرتی
رفعdes
اجتماعی و
مشاوره های
½ ½ dans p
(français,
anglais,
espagnol,
dari, farsi
زبان
مشاورین فارسی
کمک
اداری شما باarabe,
و
تحصیل
 ادامهnuméro
در امور کاریابی وde
مشاوره
½½
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
VENANT
Un
seul
téléphone
:
EN AIDE AUX NOUVEAUX
شرکتARRIVANTS
 کانادایی وCV ½ ½ کالس های فشرده تهیه
در مصاحبه کاری
AVEC PLUS (cours
DE 60 ANS
D'EXPERTISE
• Francisation
/ ateliers
de conversation)
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
رسمی
½ ½ تنظیمدعوتنامه
• Aide à laoffrerecherche
logement
des services gratuits de
dans plusieurs
langues
مدارک
½ ½ تایید اسناد و برابر اصل کردن
anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole,
serbo-croate,
:ساعات کار
• Aide
à(français,
la recherche
d'emploi
(cv,و...)کامپیوتر
counselling,
ateliers, pla
Un seul numéro de téléphone
: (514)
932-2953
اینترنت (با
استفاده از
½ ½ کالس آموزش
• جمعه
Orientation
 >> دوشنبه تاet référence / Conseils)پرداخت هزینه ناچیز
• Francisation (cours / ateliers de conversation)
• Aide àبعدازظهر
la recherche
deتاlogement
ونیم4
 و نیم8
• Aide
à صبح
l'intégration
à la
société
d'accueil
های
برنامه
بسیاری دیگر
½ ½ کالس های آشپزی و
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers,
placement)
• Orientation
et
référence
/ Conseils
ژولیکور
:مترو
تا
فاصله
دقیقه
5
•
Interprétariat
et
traduction
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat
et traduction
، اتاوا،جمعی و سفر به کبک
•
Certificat
d'hébergement
__________________________________
• Certificat d'hébergement
• Programme
d'accès
Internet
/
Cours
d'informatique
غیره
سیب چینی و
Centre
Social
D’Aide
Aux
Immigrants
• Programme d'accès Internet / Cours
d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation
6201
rue Laurendeau
)(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد
• Cuisine
collective
• Activités
et sortiesQC
(Québec,
Montreal,
H4EOttawa,
3X8 cabane à sucre, cueillette de pommes, ...)

• 3 Commissaires à l'assermentation
• Cuisine
collective
6201 rue Laurendeau,
Montréal
Lundi•auActivités
vendredi de 8 h 30
à
16
h
30 et certains
soirs
et sorties
(Québec,
Ottawa, cabane à sucre, cueil
www.centrecsai.org

Tel.: (514) 932-2953

(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul)

Jolicoeur

2445340

6201 rue Laurendeau, Montréal

(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soi
www.centrecsai.org
<< پخـــش وسیع
>>

،چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند،پخش ایمیلی وسیع

!با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید
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>> ایران :انتخابات...
"انتخابات ":

شکست
توهم

۱۴ژوئن ۲۰۰۹
مسعود نقره کار

شهبازنخعی
(مونتریال)

آهای آهای،
آسید علی!
ای بر چماقداران ولی
ناحقنشینجایعلی
از بس که پای منقلی
منگی ز چرت و تنبلی
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی
اینابکارخونخوار
ای با جنایت پیشه یار
کو چاره ات جز انتحار
یا الفرار و الفرار
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی
ایناجوانمردپلید
دیوانه ی پر مکر و کید
ضحاکپیشتروسپید
پایان کار تو رسید
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی
ای رو سیاه دیو خو
باخونبگرفتهوضو
درمانده ی بی آبرو
ای خلق ایران را عدو
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی
دوران آقایی گذشت
وقت تن آسایی گذشت
شد هر چه فرمایی ،گذشت
دیگرنمیپایی،گذشت
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی
ای آیت زشتی و شر
ای مایه ی ننگ بشر
تو رهزنی ،نه راهبر
شرمی نما ،بس کن دگر
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی

وحکای��ت همچنان باقی س��ت،
جانشین آیت الله خمینی ،یعنی
آیت الله خامن��ه ای نیز بتدریج و
حسابگرانه -و جنایتکارانه -به سراغ
این دست از اصالح طلبان کمک
رسان رفته و می رود.

پایان تازه ترین منایش
ت��اره تری��ن نمای��ش حکوم��ت
اس�لامی ،انتخابات دهمین دوره
ریاس��ت جمه��وری این حکومت
بود که س��رانجام آیت الله خامنه
ای ،کارگردان نمایش "انتخابات"،
آنگونه که می خواس��ت نمایش را
به پایان رس��اند .خامنه ای و بیت
اش ،که نشان دادند سیاست ورزان
ورزیده ای هس��تند ،ب��ا مهارت و
چربدستی در این نمایش از اصالح
طلب��ان حکومت��ی در داخل و در
خارج از کش��ور به عنوان سیاهی
لشکرانی متوهم بازی ای هنرمندانه
اما تراژیک گرفتند.
نگاهی به این لش��کر شکس��ته و
خس��ته در خارج کش��ور وعکس
العمل های عصبی و غلوآمیزشان
بیاندازی��د تا به ابع��اد توانایی این
کارگردان خبره برای بازی گرفتن،
حتی از بی استعدادترین هنرپیشه
ها پی ببرید.

Maison de Voyages

 -۱تبعیدی مناها:
نمایش اخیر نشان داد بسیاری از
تبعیدی ها ،اپوزیس��یون حکومت
اس�لامی نیستند .رس��الت اینان
لکه دار کردن پدی��ده ی تبعید و
تبعیدی ست.
در همی��ن دوره ی ب��ر گ��زاری
نمایش "انتخابات" لکه های شان
بر تارنماها ،نش��ریه های خارج و
داخل کشور ،بی بی سی ،دویچه
وله ،صدای امریکا به وضوح دیده
شدند.
هم اینان تبعیدیان را به رای دادن
به مش��روعیت حکومت اسالمی
فراخواندند و خود ب��ا افتخار رای
دادن ش��ان را جیغیدن��د .این��ان
تبعی��دی و شایس��ته ی چنی��ن
عنوانینیستند.

 -۲اصالح طلبان مهاجر،
بدلیل امکانات مالی و تبلیعاتی ای
که کش��ور های هلند ،انگلیس و...
در اختیاراصالح طلبان مهاجر قرار
داده ان��د ،اینان بزرگترین نقش را
در کمک رس��انی اصالح طلبانه و
توهم پراکنی در رابطه با حکومت
اس�لامی ،ایفا کرده اند .تردیدی
نیس��ت که این عزی��زان ماموران
معذور نیستند ،آگاهانه وصادقانه
انجام وظیفه می کنند.
این مجموع��ه بزرگتری��ن ضربه
را متوج��ه اپوزیس��یون خ��ارج از
کش��ور ک��رده اس��ت و دریغا به
دلی��ل پراکندگی و ضعف جنبش
اپوزیس��یون حکوم��ت اس�لامی
در خارج کش��ور ،ای��ن جماعت
ضرباتی بیش از ای��ن ،و کاری تر
به اپوزیسیون حکومت اسالمی در
خارج کشورخواهند زد.

حتریمشایستهترینگزینه

عدم شرکت در نمایش عوامفریبی
و "جهان فریبی" حکومت اسالمی
هم��راه با افش��ای ای��ن نابهنگام
تمامیت خواه و اقتدارگرا درس��ت
ترین و شایس��ته ترین گزینه بود.
تبعیدی نماه��ا و اص�لاح طلبان
مهاجر پیش از هر انتخاباتی تحریم
کنندکان را قلیل و بی تاثیر خوانده
اند اما هنگام ک��ه به بیرون زمین
بازی پرتاب شان کرده اند ،شکسته
و خس��ته و زخم خ��ورده از توهم
خویش ،عامل شکس��ت را تعداد
" قلیل و بی تاثی��ر" تحریمیان و
بایکوت کنندگان معرفی کرده اند.
چنین برخوردی ناروا و نادرس��ت
اس��ت ،و درس��ت همان برخورد
حکومت گران اس�لامی با تحریم
کنندگان است.
البته ش��گفت زده هم نباید ش��د
"اثاث خانه به صاحبخانه می رود"!
■

½
½
½
½

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
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

اسپشیال

نشـــانی :

$
<<ت

1016

باورنکردنی

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

هران

1170 Place Frère André

رف
ت و برگشت
شامل همه

)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

مالیات ها و عوارض

 تاری Tax includedخ
سفر :از  29سپتامبر تا

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000
Ext. 296

 12دسامبر 2009
 آخرین م بلیت ی هلت خرید 30 :جونک ساله

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

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

www.parscanada.com
در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟

مهاجرت از طریق

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

>> در کوتاهترین زمان...

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

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

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

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

Cell.: 514-651-4726

شیراز

رستوران
بامدیریت

خدیجه
سیاح

514

مام وطن بیدار شد
پیر و جوان هشیار شد
آماده ی پیکار شد
کار تو دیگر زار شد
آهایآهای،آسیدعلی
بزنبهچاک،بیمعطلی

اصالح�ات ب�ه معن�ای
نوعی کمک رسانی به حکومت
اسلامی پدی�ده ی ت�ازه ای
نیست.
از فردای بنیانگذاری این حکومت
عده ای از درون و بیرون حکومت
ب��ه این ن��وع از کمک رس��انی رو
آوردند.
در این میانه عده ای ضمن حفظ
بیضه اس�لام و حکومت اسالمی
به دنبال ایجاد تغییر اتی سطحی
و "سوپاپ اطمینانی" در حکومت
بودن��د ،ک��ه نمونه ان��د مهندس
بازرگان و نهضت آزادی در یک سو
و حزب توده در س��وی دیگر .اگر
بازرگان و نهضت آزادی و امثالهم
با اعتقاد به اس�لام جرات نزدیک
شدن به بنیاد های فساد را نداشتند
و می خواس��تند کار تغیی��ر را از
اضافه کردن کلمه "دموکراتیک"
به جمهوری اس�لامی آغاز کنند،
توده ای ها با هالو پنداش��تن آیت
الله خمینی تالش داش��تند خط
امام را به راه رشد غیر سرمایه داری
بکش��انند و در نقش "کارمندان"
حکومت اس�لامی اصالحات مورد
نظر را بوجود آورند.
ام��ا دیدی��م آی��ت الل��ه خمینی
چگونه بتدریج و حس��ابگرانه – و
جنایتکارانه – به سراغ این دست از
اصالح طلبان کمک رسان رفت.
قصه ی این کمک رس��انی اصالح
طلبانه ی س��ی س��اله ،سری دراز
دارد.
البت��ه اصالحات��ی در اردوی
"اصالح طلب��ان کمک رس��ان به
حکومت اس�لامی و ول��ی فقیه"
رخ داده اس��ت ،اما در اساس در بر
همان پاشنه جا خوش کرده است
که بود.

آژانس مسافرتی

اصالح طلبان خارج از کشور
نام آوردن از این مجموعه ضرورت
خود را ازدست داده است ،در یک
ماه گذش��ته آوازه گ��ری و کمک
رس��انی های اینان ب��ه حکومت
اسالمی از طریق تارنماها ونشریه
های ش��ان در خارج از کشور ،در
بی.بی.سی ،صدای امریکا ،دویچه
ول��ه و ریزرادیوها و تلویزیون های
دیگر و حضور سبزشان در صفوف
رای دهندگان در سفارت خانه های
حکومت اسالمی شهره شهرشان
کرده است.
این��ان دو دس��ته اند ک��ه در یک
حزب ،یکی دو س��ازمان ،یکی دو
محفل و باشگاه ،یک اتحاد ،تعدادی
از تارنماهای عمومی و ش��خصی،
یکی دو رادی��و و تلویزیون ،و نیز
به طور فردی ،به کار اصالح طلبی
ی کمک رسان مشغول اند ،و هنوز
هستند ،و خواهند بود:
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ایران :انتخابات...

برنده
کودتا
کیست؟
هوشنگ اسدی
hooasadi@yahoo.fr

یکشنبه  ۲۴خرداد ۱۳۸۸

________________
انتخابات بایک کودتای شبانه
تمام شد .ش�ادیهای کرایه ای
خیابانی واشک های راستین در
خلوتگاه به پایان خواهد رسید.
و ای�ن نه آغاز تاریخ و نه پایان
آن اس�ت .برگی است از تاریخ
ایران ،هرچند آن را به حسرت
و خون نوشته اند.
________________

آنچه می ماند واقعیت است با همه
برندگی وتلخی .بر متن این واقعیت
که دیروز راورق می زند و با درسهای
این برگ به جانب فردا می رود ،می
شود برای رویداد  ٢٢خرداد ١٣٨٨
ـ که بیس��ت بار بزرگتر از  ٢خرداد
 -١٣٧٦اس��ت سه فرضیه را در نظر
گرفت:
فرضیه اول :کودتا
بر اس��اس این فرضیه حاکمیت ،با
استفاده از شیوه "دمکراسی روسی"
ـ تعبیراز نیماراشدان است -در نیمه
شب انتخابات دس��ت به کودتا زده
اس��ت .آرایی را که به س��وداصالح
طلب��ان ب��وده تغیی��ر داده ،با ریتم
مش��خصی که در همه جای ایران
منحنی واحدی دارد شمرده و نتیجه
دلخواهش را از صندوق رای درآورده
است.
فرضیه دوم :منایش
ای��ن فرضیه حاکی اس��ت که این
انتخاب��ات از اول نمای��ش و فریب
و خیمه ش��ب بازی و شعبده بوده
اس��ت .همه حوادث ریز و درشت از
پیش طراحی شده وبادقتی هندسی
به اجرا در آمده است.
فرضیه سوم  :آرای واقعی
طبق فرضیه سوم مردم در انتخابات
در وسیعترین ش��کل شرکت کرده
اند .آراء با اندکی تخلف که طبیعی
هرانتخاباتی اس��ت ش��مرده شده و
ارقام اعالم شده توسط وزارت کشور
در مجموع درست است.
احتم��اال می ت��وان فرضی��ه های
دیگری را هم تصورکرد .اما درهمه
فرضی��ه های باال ی��ک داده ثابت
اس��ت و آن ارقام رای دهندگان به
جناح اصالحات است .این رقم طبق
اطالعات موثق حدود  30میلیون (
حدود ٢٣میلیون موسوی  ٧میلیون
کروبی) بوده است.
ام��ا فرض را بر ای��ن می گذاریم که
آمار وزارت کش��ور درس��ت اس��ت
ودستکم 13216411میلیون ایرانی
به نمایندگان اصالحات رای داده اند.
این رقم حداقل وزن ایرانیانی است
ک��ه درانتخابات ش��رکت کرده و به

منتشر می شود:

خواست  ١٥۰ساله مردم ایران یعنی
"آزادی" رای داده اند.
حاال کم��ی به عقب برگردیم .چهار
س��ال پی��ش ای��ن رای در دوردوم
انتخابات  ٤میلیون نفر بود .در دوم
خرداد  ١٣٧٦هم که هنوزترم اصالح
طلبی درایران متولد نشده بود.
چند گام عقب تر برویم.
به آغازگران اصالحات در ایران می
رسیم که درعهد قائم مقام ،امیرکبیر
وسپهساالر از شمار انگشتان دست
فراتر نبودن��د .دیرتر تخمی که آنها
کاش��تند درانقالب مشروطیت ثمر
داد .هرچند میوه انقالب مشروطیت
ک��ه نارس��یده چیده شدگوش��ت
شیرینی به نام اصالحات داشت ،اما
پوسته آن آزادی و قانون بود.
تحوالت بعد ازانقالب مشروطیت و
جایگزینی اندیشه" انقالب" بجای"
اصالح" این اندیشه را به حاشیه راند
تا سال  ١٣٧٦که ا زمتن جامعه نوی
برآمده از فضای انقالب اسالمی  ،این
بار توسط روشنفکران دینی  ،مطرح
شد و مورد بحث قرار گرفت.
تنها  ١٢س��ال ازاین آغاز می گذرد
و" اصالحات" برای اولین باردرتاریخ
معاصر ایران به اندیش��ه وخواس��ت
نخب��گان جامعه ،و بخش��ی عمده
ای از اقش��ار طبقه متوسط ،تبدیل
ش��ده است ١٢ .س��الی که نزدیک
به  ١۰س��ال آن زیر فش��ار شددید
اختناق وسرکوب گذشته است .وبه
ویژه درچهار س��ال گذش��ته تحت
شدیدترین فشارها قرار داشته است.
سرکوبی سیستماتیک که از نابودی
نهاده��ای مدنی ش��روع ش��د و به
سرکوب افراد رسید.
درچهار سال گذشته "فرد" جایگزین
" سلول های انقالبی" و" حوزه" های
سیاس��ی شد که سالیان دراز حامل
ارزش ه��ای انقالب��ی ب��رای تحول
بنیادین در جامعه بوده اند .و درست
بر شانه های همین "فرد" است که
وقت��ی به مثابه ش��هروند بر حقوق
خوددست می باید پایه های جامعه
مدنی پی می ریزد.
کودت��ای  ٢٢خرداد که بر اس��اس
اطالعات موجود بر اساس نقشه قبلی
نیمه شب وزمانی به اجرادر آمد که
نامزد اصالحات بر موج س��بز برنده
شده بود ،برای جلوگیری ازاین تحول
در جامعه ایران بود.
طالبان ش��یعی "پی��روزی" خود را
جشن گرفته اند .این نمایش " اقتدار"
ک��ه دقیقا یاد آور صب��ح  29مرداد
 1332در تهران اس��ت ،هراس��ی را
پنهان می کند که چهارستون اقتدار
را لرزاند و آن را مجبور به کودتا کرد.
هیچکس نداند ،کودتاگران که تعداد
واقعی آراء رامی دانند .آرائی که رفتن
احم��دی نژاد و همه قدرت پش��ت
سراو را خواهان است .همان قدرتی
که به هاشمی رفسنجانی گفت:
"احمدی نژاد برود ،یعنی من

فرهنگ تغذیه سالم و
بهداشت خانواده
به قلم پرفسورقدیریان

بروم".
شکس��ت ظاهری و لحظ��ه ای ٢٢
خ��رداد  ،پیروزی جنبش اصالحات
رادرمت��ن خ��ود دارد .آرای ٢٢
خرداد نشان داد که به گفته آنتونیو
گرامشی جامعه ایران در لحظه ای از
تاریخ خود است که "نو" بدنیا آمده
و"کهنه" هنوز نمرده اس��ت .کهنه
که اکن��ون در خیابان ه��ای ایران
بیرحمانه مردم را سرکوب می کند،
با این کودتا تنها مرگ خود را عقب
انداخت.
طالبان ش��یعی با این کودتا قدمی
بزرگ دیگری بجان��ب دیکتاتوری
آش��کار نظامی برداشتند و سرکوب
خیابان��ی م��ردم را در برابر ش��بکه
های تلویزیون��ی جهانی به نمایش
گذاشتند.
صب��ح ٢٢خ��رداد ،درس��ت مانند
٢٨مرداد  ١٣٣٢است.
در صب��ح کودتا یاس بر ارواح حاکم
می شود.
کودتا گران دست به سرکوب میزنند
تا جامعه را به کلی خفه کنند .تنها
راه ،مقابله با این سیاس��ت قدیمی
سرکوب گران است .نباید فراموش
کنیم که م��ا -طرفداران اصالحات-
پیروز شدیم .چنان با قدرت
درصحن��ه ظاهر ش��دیم ک��ه برای
سرکوب ما تنها چاره توسل به کودتا
بود.
دختران وپسران سربلند ایران زمین،
مادران و پدران که ب��ا فریاد آزادی
خودمرگدیکتاتورراخواستیدوهمه
جهان را از خواس��ت خودآگاهانید؛
فراموش نکنید ک��ه ما  ٣۰میلیون
نفریم .نخب��گان جامعه،هنرمندان
،حامالن جامعه  ،آفرینندگان ایران
و سازندگان میهن به تمامی در میان
مایند.
ما چنان نیرومندیم که کودتا گران
با همه رقم س��ازی خود نتوانستند
رقم ما را از ١٤میلیون نفر پائین تر
بیاورند .همه سازندگان ایران درمیان
مایند و مهمتر از اکثریت کار س��از
ما جوانانند.
جوان��ان وط��ن اش��ک ه��ا را پاک
کنید .این مائی��م که برنده کودتای
خردادیم.
مابس��یاریم .م��ا نیروهای خ��ود را
دوباره سامان می دهیم .مابه جنگ
بدی می رویم .گوش کنید! صدای
کوروش بزرگ رابشنوید:
 س��تیز من تنها با تاریکی است وبرای نبرد با تاریکی شمشیر بر نمی
کشم ،چراغ می افروزم.
جوانان سر بلند وطن ،هیچ چیز تمام
نش��ده  .همه چیز آغاز ش��ده است.
بقول مهدی کروبی که بیرحمانه زیر
پا لهش کردند:
 این تازه آغاز داستان است.داستانیکههمهشخصیتهایشچاره
ای ندارند جز اینکه برهنه د رمنظر
مردم و تاریخ بایستند.
آقای��ان موس��وی و کروب��ی رای
دهندگان به شما را دارند درخیابانها
وحشیانه به خاک وخون می کشند.
شما اولین شخصیت های این فصل
از سرنوشت مردم ایران هستید که
هویت تان روشن می شود.در اولین
قدم هم دچار حبس خانگی ش��ده
اید؛ امیدواریم پ��ای ما  ٣۰میلیون
بایستید که به شما اعتماد کردیم و
به میدان آمدیم.
■

برگزیده نوشته ها درهفته نامه
شهروند :در  7جلد
__________

بزودی در مراکز فروش معتبر سراسر آمریکای
شمالی

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
خدماتحسابداری

به نام خداوند بخشنده مهربان

مشاور مالی و مالیاتی
>> آرمان ُبغیری<<
g
g
g
g
g
g

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

g g

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

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

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

چه واکنش هایی به بار آورده است؟
در گازت  28م��ی ،هان��ری اوبی��ن درباره
کارنامه خانم لوئیز هارل چنین می نویسد:
در دوره ای که از س��ال  1998تا  2002را
شامل می شود او وزیر امور شهرداری ها در

_______

جمع شده و به مخالفت با یکدیگر خواهند
پرداخت.
نویسنده می پرسد این خانم تک زبانه ،که
فقط فرانسه را خوب حرف می زند ،و یک
جدائی طلب هم است چگونه می خواهد

انتخاباتشهرداریمونرتال
"این خامن تک زبانه ،که
فقط فرانسه را خوب حرف
میزند ،و یک جدائیطلب
هم است ،چگونه میخواهد
شهر مونترال دوزبانه و
فدرالیست را اداره کند؟!"

در شهر مونترال ،همانند سطح فدرال
و اس��تان ،چرخش سیاست سیستم
حزبی دارد .به این معنا که برای کسب
عضویت در انجمن شهر و احراز مقام
شهرداری مونترال ،سه حزب در سطح
شهر با هم رقابت می کنند.
این احزاب عبارتند از:
یونیون مونترال ،ویزی��ون مونترال و
پروژه مونترال.
رهبر حزب یونیون ،ژرالد ترامبله ،هم
اکنون شهردار مونترال است و دومین
دور خدم��ت خود را
م��ی گذران��د و برای
دور س��وم هم خود را
کاندیدا کرده اس��ت.
البت��ه حزبش انجمن
شهر را هم در اختیار
دارد.
ح��زب ویزیون همان
اس��ت ک��ه بنیانگذار
و رهب��ر آن پی ی��ر
بورک ،شهردار قبلی
ب��ود .ام��ا رهبر فعلی
آن بنوا البونته است،
که پرون��ده تخلفات
مالیات��ی را ،که قبال
درب��اره آن در همین
ستون صحبت کرده
ایم ،دنبال می کرد.
آق��ای البونته بطور ج��دی داوطلب مقام
ش��هرداری مونت��رال بود و می خواس��ت
در انتخابات نوامبر آینده کاندیدا ش��ود و،
به قول خود ،در امور ش��هرداری مونترال
تغییراتی ایجاد کند.
رهبر پروژه مونترال ،ریش��ارد برژرون ،هم
خود را کاندیدای مقام ش��هرداری کرده و
تالش��ی را آغاز نموده بود .خانم دکتر نیما
مشعوف هم از سوی همین حزب خود را
کاندیدای عضویت در انجمن ش��هر اعالم
کرده است.
ول��ی با پخش ش��ایعه کاندیداتوری خانم
لوئیز  هارل ،برای شهرداری ،بعضی از این
برنامه ه��ا به هم خ��ورد و اراده هر دو نفر
البونته و برژرون سست گردید.
اری��ک کلمن��ت ،در الپرس س��وم ژوئن
مینویسد:
اکنون مونترال از لبان لوئیز هارل آویزان
است اعم از اینکه احزاب اوپوزیسیون شهری
و شهردار فعلی چه تصمیمی بگیرند.
شایعه کاندیداتوری خانم هارل در آن روز
سرنوشت ساز به نظر می رسید به گونه ای
که ریشار برژرون گفته بود ،اگر خانم هارل
بپذیرد که برنامه های حزب پروژه مونترال
را مخصوصا درباره محیط زیس��ت ،پیش
ببرد من به نفع او از کاندیداتوری چش��م
پوشی خواهم کرد.
آقای البونته ه��م در حال مذاکره با خانم
هارل برای یک ائتالف بود .هر دو نفر این
ائتالف ه��ا را برای جلوگی��ری از انتخاب
مجدد ترامبله مفید و ضروری تش��خیص
داده بودند.
گویا عبارت غیرمسئوالنه «این یکی برود،
هر کس که می خواهد بیاید!» به کانادا هم
سرایت کرده است.
به هر ح��ال ،همانگونه که آق��ای برژرون
هم تردید ک��رده بود ،خانم ه��ارل اتحاد
ب��ا ویزیون مونترال و معامل��ه با البونته را
مفیدتر تشخیص داده است .گویا قرار است
در صورت انتخاب ش��دن ه��ارل به مقام
ش��هرداری ،البونته رئیس کمیته اجرائی
ش��هرداری بش��ود که در سلس��له مراتب
مقامات شهری شخص دوم بعد از شهردار
بحساب می آید.
اما خانم هارل کیست؟
چه سابقه سیاسی دارد؟
و کاندیداتوری وی از سوی ویزیون مونترال

دولت حزب کبکوا بود که مسئولیت خاص
امور شهری مونترال را هم به عهده داشت.
او با الهام گرفتن از دیدگاه “Une Ile- Une
 ”Villeکه منتس��ب به پیر بورک شهردار
وق��ت ب��ود ،در ادغام  28ش��هرک جزیره
مونترال نقش اساسی بازی کرد ،به گونه ای
که خانم هارل ه��م اکنون هم معمار این
ادغام شناخته می شود.
او تظاه��رات و مخالف��ت  94تا  99درصد
ساکنین بعضی شهرک ها را ندیده گرفت
و ،علیرغ��م اینکه برنامه انتخاباتی حزبش
ش��امل این ادغام نبود ،برنام��ه ادغام را با
اصرار پیش برد.
وی نه تنها به عقیده عمومی اعتنائی نکرد،
بلکه نظر کارشناسان مبنی بر مفید نبودن
ادغام را نیز به پشیزی نگرفت.
به عقیده کارشناسان شهرسازی در آمریکا
و اروپا ،ش��هرها هر چه بزرگتر و جمعیت
آنها هرچه بیشتر می شود ،اداره آن ها هم
مشکل تر و هزینه سرانه آن ها هم باالتر و
همچنین فاصل��ه مردم از مرکز قدرت هم
بیشتر می شود.
البته این مطلب را هم باید در نظر گرفت
ک��ه در صورت ج��دا ب��ودن هزینه های
ش��هرک ها ،به دلیل تمرکز فعالیت های
سیاس��ی ،اقتصادی ،رفاهی ،هنری و غیره
در ش��هر مادر ،مقدار زیادی از هزینه های
شهرک های دوردست به دوش شهر اصلی
و مالیات دهندگان آن تحمیل می شود.
بناب��ر این باید یک راه حل میانه پیدا کرد
و این وظیفه به عهده انجمن های ش��هر
و ش��هرک هاست که با تفاهم به این مهم
بپردازند.
بعد ،نویسنده به مقایسه ای اشاره می کند
که خانم هارل بی��ن مونترال (با جمعیت
نزدیک به دو میلیون نفر) با بوس��تون (با
جمعیت حدود نیم میلیون نفر) کرده بود و
نتیجه می گیرد که این مقایسه به چندین
لحاظ درست نبوده است.
نویسنده در پایان به مشکالت زبانی شهرک
ها هم می پ��ردازد و ار رفتار خانم هارل با
مخالفان ادغام هم انتقاد می کند.
دان ماک فارس��ون ،نویسنده دیگر گازت،
هم معتقد اس��ت که خانم هارل سیاست
این ش��هر را پوالریزه (قطبی) خواهد کرد
به این معنا که نیروهای ش��هری ،به جای
همکاری و همیاری ،حول دو یا چند قطب

شهر مونترال دو زبانه و فدرالیست را اداره
کند؟!
ونسال ماریس��ال ،مقاله نویس الپرس،
ه��ارل را زنی می داند که ظاهرا نرم خو
ولی در باطن سختگیر است.
به عقیده ماریس��ال ،هارل نه دقیقا یک
تعویض و تغیی��ر را نمایندگی می کند،
نه روح تازه ای در سیاست شهر خواهد
دمید و نه حتی به مب��ارزات انتخاباتی
چهره تازه ای خواهد داد.
اظه��ار نظر درباره خانم هارل به روزنامه
ها محدود نمی ش��ود .ژان شاره نخست
وزیر کبک ،در مقابل سوال
خبرنگاران گفته است:
«س��اکنین مونت��رال باید
کارنام��ه خان��م ه��ارل را
بررسی کرده و بعد خود در
رای دادن تصمیم بگیرند».
در اوایل دولت ژان ش��اره،
به ش��هرک ها اج��ازه داده
ش��د که درباره خ��روج از
ادغام تصمیم بگیرند .در اثر
نظرخواهی ها 15 ،شهرک
از ادغام خارج ش��دند .ولی
در اث��ر بعضی زی��اده روی
ها ،مشکالت کم که نشد،
بیشتر هم شد.
ب��ه همین دلی��ل ،مارتین
ترامبله،سخنگویشهرداری
مونترال گفته است:
«با توجه به ش��رایط بد اقتصادی ،اولویت
های ما عبارتند از پیشرفت های اقتصادی
و بهبود کیفیت زندگی شهروندان .سازمان
اداری ما توانسته است مردم را از هر طبقه و
با هر عقیده سیاسی ،دور هم جمع کند .این
امر برای اداره امور اهمیت حیاتی دارد».
البته خانم هارل از عملکرد خود دفاع می
کند و از تصمیم دولت لیبرال شاره ،جهت
دادن اختیار به ش��هرک ها برای خروج از
ادغام ،انتقاد کرده است.
ماجراه��ای ش��هرداری مونت��رال متعدد،
گوناگون و پیچیده هستند .یکی از معضالت
مهم در ش��هرداری مونترال زورگوئی های
نامعقول سندیکای «یقه آبی» ها (کارگران
شهرداری) است که تاکنون کسی حریف
آن نشده است.
چون طبق پیش بینی ها ،در نهایت رقابت
بین هارل و ترامبله خواهد بود ،بد نیست
مقایسه ای هم بین این دو بشود .به نوشته
گازت  8ژوئن ،ترامبله می گوید اداره امور
مونترال تنها به یک چرخش و یا پیچش
نیاز دارد .در حالی که هارل ،معتقد اس��ت
«مونترال نیازمند یک بازبینی کلی است.
چ��را ک��ه در روی کاغذ ،م��ا در قرن 21
هس��تیم ولی عمال این ش��هر در 1960
متوقف شده است».
هارل نحوه اداره ش��هر از سوی ترامبله را
به نقد می کش��د و می گوید داشتن طرح
و نقشه به تنهائی کافی نیست ،بلکه اراده
اجرائی آن را هم باید داشت .هارل ،ترامبله
را متهم می کند به اینکه برنامه عدم تمرکز
پیشنهادی شاره را بیش از حد پیش برده
و عمال ش��هر را غیرقابل اداره کرده است.
ترامبله هم ضمن پذیرفتن بعضی نارسائی
ها ،کارنامه هش��ت س��اله خ��ود را کامال
موفقیت آمیز می داند.
گفته می شود که هارل در صورت شهردار
ش��دن ،افزون بر مش��کالت موج��ود در
ش��هرداری ،باید با ه��م حزبی های پارتی
کبکوای خود که در اردوی ترامبله هستند
نیز مقابله کند.
ای��ن هم یادمان باش��د ک��ه در انتخابات
ش��هرداری در نوامبر آین��ده ،تنها به یک
شهردار از یکی از احزاب رای خواهیم داد.
ولی می توانیم اعضای انجمن ش��هر را از
احزاب دیگر انتخاب کنیم■ .

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.
لطفا به عالقمندان مهاجرت ،وب سایت ما را معرفی منایید

یا از 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

9

10

___ ___ www.paivand.ca

 سال  15شماره  25  904خرداد 1388

10 PAYVAND: Vol. 15  No.904  juin 15, 2009

ترم تابستانی
کالس های رایگان فرانسوی

مونتریال :آهای تاکسی!...

موسسه های تا کسی رانی قصد تصاحب
محل و نقل زمینی فرود گاه را دارند

>>  7هفته :از  6جوالی  -تا  21 -آگوست << 2009
نامنویسی :تا  23ماه جون

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

صنعتتاکسیرانی
مونترال ب��ه اداره
تاکسی ،لیموزین و
اتوبوس هائی که در
فرودگاه بین المللی
پی یر الیوت ترودو فعالیت می کنند،
ابراز عالقه کرده است.
یک کنسرسیوم شامل  11شرکت
تاکس��ی رانی به ف��رودگاه مونترال
پیش��نهاد کرده که با پرداخت یک
میلیون دالر امور حمل و نقل زمینی
این فرودگاه را عهده دار شود.
کریستیان بولیو ،معاون امور عمومی
 ADMتایید کرد که مقامات فرودگاه
پیش��نهادی را از گروه شرکت های
تاکسی رانی شامل :دایموند ،کوآپ،
اطلس ،شامپلن و هوشالگا دریافت
کرده اند.
خانم بولیو گفت که اکنون نمی تواند
درباره جزئیات پیشنهادهای انفرادی
تع��داد پیش��نهاداتی ک��ه مقامات
فرودگاه در دس��ت بررس��ی دارند و
چه زمانی تصمیم می گیرند صحبت

کند .رقابت ها در  19می پایان یافته
است.
(همانطور که در شماره های پیشین
پیوند نیز آمد )،در  15سال گذشته
فرودگاه ،هر سه سال یکبار یک قرعه
کشی در مورد این که کدام شرکت
های تاکس��ی رانی م��ی توانند در
خروجی بخش ورود مسافران مستقر
شوند ،برگزار می کرد.
اوایل سال جاری ،مدیریت فرودگاه
مونترال این قرعه کشی را لغو کرد
و ش��رکت ها را به ش��رکت در یک
مزایده ب��رای مدیریت حمل و نقل
زمینی فرودگاه فرا خواند.
صدها راننده تاکس��ی ب��ه این امر
اعتراض نمودن��د و اعالم کردند که
حدود  290پروانه یکس��اله کنونی-
با هزینه  2600دالر در هر س��ال-
مبن��ای فرصتی عادالنه ب��رای آنان
است که نمی توانند از آن صرفنظر
کنند.
نگرانی تاکس��ی رانان از این اس��ت
که در صورتی که مدیریت فرودگاه

■  2یا  4روز در هفته

مونت��رال  2میلی��ون دالری را که
مطالبه می کند دریافت دارد ،هزینه
ای که هر تاکس��ی باید برای پروانه
خود بپردازد ،دو برابر می شود .این را
نورمن پین شو ،یک وکیل موسسات
تاکس��ی رانی که در مزایده شرکت
کرده اند می گوید.
آقای پین شو می گوید« :رانندگان
می بایست ساعت های طوالنی تر را
برای پرداخت هزینه پروانه های خود
کار کنند .آنچه ما پیشنهاد می کنیم
این است که فرودگاه به دریافت یک
میلیون دالر رضایت دهد تا رانندگان
تاکسی ناگزیر از پرداخت مبلغ اضافی
نشوند» .چریل کورناکیا -گازت
■

تظاهرات بزرگ تهران...
{>> ادامه از صفحه}2 :
همچنین برخ��ی گزارشها حاکی
است که آقای موسوی گفته است در
صورت جلوگیری از انجام راهپیمایی
امروز ،ب��ه مرق��د آیتالله خمینی
در جنوب تهران م��یرود و در آنجا
متحصن میش��ود و گفته است اگر
هر گونه مانعی برای رفتن یا تحصن
او در مقب��ره آیتالله خمینی ایجاد
ش��ود ،او به حس��ینیه جماران در
شمال تهران خواهد رفت و در آنجا
متحصن خواهد شد.
راهپیمایى به سوى میدان آزادى

تح��والت روز یكش��نبه در ایران در
حالى پیش رفت كه ستاد میر حسین
موسوى اعالم كرد درخواستى را به
وزارت كشور ارائه كرده است كه بر

تاثیرچشمگیر
داروی سرطان
بر مبتالیان به
'MS

تحقیقی علمی نش��ان داده است
که یک داروی عمومی س��رطان
می تواند به طور چش��مگیری از
خطرات ناشی از وخیم تر شدن یا
عود بیماری ام اس بکاهد.
این مطالعه در بریتانیا با ش��رکت
 1300بیمار نشان داد که مصرف
داروی موس��وم به "کالدریبین"
( )cladribineب��رای چن��د دوره
کوت��اه در ط��ول س��ال احتمال
بازگشت بیماری ام اس (multipe
 )sclerosisرا ب��ه کمت��ر از نصف

کاه��ش می ده��د ،ب��دون آنکه
ع��وارض جانب��ی زیادی داش��ته
باشد.
پروفس��ور گوی��ن جیووانون��ی،
کارشناس بریتانیایی ،گفت که این
دارو می توان��د درمان "ام اس" را
دچار یک تحول اساسی کند.
شرکت "مرک سرونو" که سازنده
این داروست اظهار امیدواری کرده
که مجوز مصرف دارو برای ام اس
را امسال دریافت کند.
این دارو قبال برای معالجه سرطان
خون مجوز گرفته است.
پروفسور جیووانونی ارزیابی خود
از ارزش بالق��وه ای��ن دارو ب��رای
مبتالیان به ام اس را در نشس��ت
آکادمی عصب شناسی آمریکا در
شهر سیاتل عرضه کرد.
براساس این مطالعه احتمال بدتر
شدن معلولیت ناشی از ام اس در
بیمارانی ک��ه کالدریبین مصرف

FREE FRENCH COURSE

■ کالس های مبتدی :
مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است.

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

مىكنند.
نیروه��اى پلیس چه��ار راه جالل
آلاحمد به سمت انتهاى امیرآباد كه
كوى دانشگاه تهران در آن قرار دارد
را مس��دود ك��رده و نیروهاى لباس
شخصى در كوچههاى بین امیرآباد و
بزرگراه كردستان مستقر شدهاند.
برخى از ش��هروندان در تماسهاى
تلفنى خود با رادیو فردا خبر دادهاند
كه اینترنت پر سرعت در ایران قطع
شده و سیستم امكان ارسال پیامک
پس از س��ه روز هنوز وصل نش��ده
است.
این احتم��ال در تهران قوت گرفته
اس��ت كه روز دوش��نبه همزمان با
برگ��زارى راهپیمایى طرفداران میر
حس��ین موس��وى ،تماس از طریق
تلفن همراه بار دیگر قطع شود■ .

کردند  30درصد کمتر بود.
مصرف بی دردسر وضعیت 1300
شرکت کننده در این مطالعه برای
دو سال و با کمک اسکن ام آر آی
تحت نظر قرار گرفت.
بیماران در طول یک س��ال دو یا
چهار دوره معالجاتی با کالدریبین
یا داروهای ساختگی (بی خاصیت)
دریافت کردند.
ه��ر دوره ش��امل یک ق��رص در
روز برای چهار یا پنج روز بود که
مجموع روزهای تحت معالجه در
طول س��ال را به  8تا  20روز می
رساند.
کالدریبی��ن اگ��ر در دس��ترس
مبتالی��ان ب��ه ام اس ق��رار گیرد
نخستین معالجه تجویز شده برای
ام اس خواهد بود که حاوی تزریق
مرتب دارو به بدن نیست.
پروفس��ور جیووانونی از مدرس��ه
پزش��کی و دندانپزشکی بارتس و

)(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

اساس آن خواستار موافقت با برپایى
راهپیمایى از میدان انقالب تا میدان
آزادى است.
مرتضى تمدن ،اس��تاندار تهران ،به
خبرگزارى «ف��ارس» گفته بود كه
این راهپیمایى غیرقانونى است.
ای��ن در حالى اس��ت كه بس��یارى
از معترض��ان از طریق ش��بكههاى
اجتماعى در اینترنت و ارسال ایمیل
اطالع داده اند ك��ه این راهپیمایى
برگزار مىشود.
در ح��ال حاضر این نگرانى در میان
فعاالن سیاسى بروز كرده است كه
ب��ا اخراج خبرن��گاران خارجى موج
تازهاى از سركوب معترضان در ایران
آغاز شود.
گزارش هاى رسیده حاكى است كه
نیروهاى ضد شورش در آماده باش
كامل به س��ر مىبرند و بسیارى از
لباس شخصىها نیز آنها را همراهى

2009 SUMMER

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
____________________

لندن که بخشی از دانشگاه کوئین
مری است گفت" :این نتایج واقعا
هیجان انگیز است .ام اس می تواند
یک بیماری علیل کننده باشد و در
حال حاضر گزینه ها برای معالجه
آن همچنان محدود است".
وی افزود" :درمان با کمک قرص
می تواند تاثیری عم��ده بر افراد
مبتال به ام اس داش��ته باش��د...
مطالعه ما نشان می دهد که قرص
های کالدریبین مانع عود بیماری
می شود و پیشرفت آن را کند می
کند".
او گف��ت مهم این اس��ت که این
نتیجه بدون نیاز به تزریق دائمی
که عوارض جانبی ناخوش��ایندی
دارد حاصل می شود.
به گفته وی داوطلبان این مطالعه
همچنان تح��ت نظر خواهند بود
تا وضعی��ت آنها در طوالنی مدت
مشخص شود■ .

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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از ادب معاصر...

جلوه های آرمانی در شعر ملک الشعرای بهار()2
وطن ،ندای وط�ن ،نوباوگان
وطن

فریدون مودت
آرمان گرائی
در شعر بهار
(بخشپایانی)
درون مایه های ش��عر مش��روطیت عبارتند
از آزادی ،وط��ن ،زن ،غ��رب و صنعت غرب،
انتقادهای اجتماعی و...
به گفته دکتر شفیعی کدکنی در ادوار شعر
فارسی «اگر دو نهنگ بزرگ از شط شعر بهار
بخواهیم صید کنیم ،یکی مساله وطن است و
دیگری ،آزادی» بهترین ستایش ها از آزادی و
حتی زیباترین مدح ها از مفهوم وطن در آثار
بهار به چش��م می خورد( .این شعر در زمان
محمد علی شاه قاجار سروده شده)
با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
کار ایران با خداست
مذه�ب شاهنش�ه ای�ران ز مذه�ب ه�ا
جداست
کار ایران با خداست
شاه مس�ت و شیخ مست و شحنه مست
و میر مست
مملکت رفته ز دست
هر دم از دس�تان مس�تان فتن�ه و غوغا
بپاست
کار ایران با خداست
بهار در قطعه ای ،دین و وطن را کنار یکدیگر
ق��رار داده و از آن ها به عنوان دو عصا تعبیر
می کند که با تکیه بر آن دو ،اسباب بخت و
کامروائی مهیا می گردد:
دو عصا در دو دست خود دارد
که تهش ز آهن است و سر ز طالست
یک عصا دین و یک عصاست وطن
تکیه هر یکی بدین دو عصاست...

فردوسی و بهار
فردوسی و بهار ،هر دو سوخته وطن و آزادی
و دور کردن میهن از بیگانگان و اجانب ،بر یک
َمشرب و مسلک رفته و هر دو از یک آبشخور
بهره برده اند .اما نوع ظرف و نحوه برداش��ت
و به طور کلی خصایص تکنیکی ،با توجه به
گذشت زمان فرق می کند.
فردوسی:
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که گیتی به دشمن دهیم
یا:
دریغ است ایران که ویران شود
ُکنام پلنگان و شیران شود
و صدای بهار این گونه:
کجاست حزبی از آزادگان که چون پدران
ز خصم جان بستاند ،به دوست جام دهد؟
وطن به چنگ لئام است ،کو خردمندی
که درس فضل و شرافت ،بدین لئام دهد
به جهد ،پایه حزبی شریف و پاک نهد
به مشت ،پاسخ مشتی فضول و خام دهد

شعر بهار
بهار در عرصه ش��عر فارسی جایگاه ممتازی
دارد .او را آخرین ش��اعر قصیده س��رای ادب
فارسی می دانند.
از دیدگاه س��بک شناسی (از نظر فکری) در
ش��عر معاصر ،مفهوم «وطن» بسامد باالئی
دارد .و هی��چ دوره ای به این اندازه با مفاهیم
وطنی و به طور کلی که به وطن دوس��تی و
ایران دوستی ختم شود ،برخورد نمی کنیم:
مام وطن ،مادر وطن ،بیرق وطن ،ناموس

درباره واژه ایران:
اوالد ای��رانُ ،ح ّریت ایران ،دفتر
مصائب ایران.
درباره مملکت والیت و
دولت و سلطنت:
صیانت مملکت ،عقالی مملکت،
استقالل دولت و سلطنت و...
کارب��رد واژه ها و انواع ترکیبات
وصفی و اضافی در این دوره به
حدی اس��ت که تقریب��ا در دیوان
اکثر ش��اعران و گوین��دگان این دوره چنین
اصطالحات��ی پی��دا می ش��ود .ب��ه گونه ای
این مفاهیم رخنه کرد که حتی ش��اعران با
درآمیختن قالب های قدیم با یکدیگر و دخل
و تصرف در قالب های ش��عری و ابداع قالب
های نو ،اندیش��ه های نوی��ن آرمانی و وطن
خواهی خود را در آن ها بیان کردند.
ای��ن آزادی خواهی و ملی گرائی در این دوره
با طرح های نوین و اس��باب و وسائل تازه به
نمایش درآمد به این معنا که در کنار نظم و
نثر ،روزنامه ها ،نشریات و ...به خدمت جامعه
درآمدند .از این رو در این دوره ،ادبیات انتقادی
به شکل چشم گیری گسترش یافت.
ملک الش��عرا بهار ،از جمله شاعران و ادیبان
س��ترگ است که در سایه ادبیات و نشریات،
داد وطن دوستی و آرمان گرائی را به تمامی
داده اس��ت .س��روده زیر بهترین نمونه شعر
آرمانی شاعر است.
برخیزم و زندگی ز سر گیرم
وین رنج دل از میانه برگیرم
باران شوم و به کوه و در بارم
اخگر شوم و به خشک و تر گیرم
یک ره سوی کشت نیشکر پویم
کلکی ز ستاک نیشکر گیرم

جلوههای آرمانی در شعر بهار
 -1عشق به میهن
بهار همچون ایرانیان آزاده دیگر به میهن خود
عش��ق می ورزد .او این عش��ق به وطن را در
کنار آرامش و صلح می خواهد.
خود او درباره صلح میگوید:
«م��ن صل��ح را به خاطر صلح ،ن��ه به خاطر
آن کس��انی که درباره آن صحبت می کنند،
دوست دارم».
به��ار در قصیده «وطنیه» دی��ده هر ایرانی
غیرتمن��د را باز می کن��د و خون مردانگی و
حمیت را در رگ های او به جوش می آورد:
ّ
ایران بود آن چشمه صافی که به تدریج
بگرفته لجن تا گلو و زیر َذقن را
کو مرد دلیری که به بازوی توانا
بزداید از این چشمه ،گل و الی و لجن را
بهار در جای جای دیوان خود ،با وطن بسان
یک دوس��ت و همدل و همزبان برخورد می
کند و هماره ،وط��ن را به خانه دل خود می
آود ،او را در آغوش می گیرد و از سر سوز با او
درد دل می کند.
دور از تو گل و الله و سرو و َسمنم نیست
ای باغ گل و الله و سرو و سمن من
بی خار مصیبت که خلد دل را بر پای
بی روی تو ای تازه شکفته چمن من
تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن
محن من
دل
هرگز نشود خالی از
َ
از رنج تو الغر شده ام چو نان کز من
تا بر نشود ناله ،نبینی بدن من
این گونه عشق ورزی ،نشان از اندوخته های
شاعر و همه گویندگان میهنی و ملی از تاریخ
ایران است.
به گفته دکتر غالمحس��ین یوسفی« ،بهار از
تاریخ ایران مایه ها اندوخته بود و از سر وطن
دوس��تی به آن عشق می ورزید ..اصوال نسل
بهار ،برخالف پسینیان ،دوستدار تاریخ و آگاه
از تاریخ بودند .به همین سبب عالقه شان به
وطن ،آگاهانه بود و با اس��تعدادها و نیازها و

مقتضی��ات ملت و مملکت خویش به خوبی
آشنائی داشتند .بی خبری از تاریخ و فرهنگ-
که ثمره اش بی ریشگی و بی ثباتی است .به
نظر آنان ناروا می نمود»
او ت��ا بدانجا وطن را دوس��ت دارد که معتقد
است که اگر کسی نسبت به وطن مهر نداشته
باشد کافر است:
هر که را مهر وطن در دل نباشد کافر است
معنی حب الوطن فرموده پیغمبر است
از نش��انه های این عشق به وطن و میهن ،و
دلسوزی ایست که شاعر نسبت به آحاد ملت
سمط وطنیه او
خود دارد .این دلسوزی در ُم ّ
کامال مشهود است:
کار بیچاره وطن زار شد افسوس افسوس
جهل ما باعث این کار شد افسوس افسوس
یار ما همبر اغیار شد افسوس افسوس
ایران کهن خوار شد افسوس افسوس
باز ِ
که چنین کشور دیرین کهن در خطر است
ای وطنخواهان ،زنهار وطن در خطر است
در جای دیگر ،نگرانی خود را از دس��ت دادن
وطن این گونه بیان می کند
دم نَزع است دریغا
بیچاره وطن در ِ

ای مرگ وطن را شده شایق ،به چه کارید؟

«دماوندیه»

در باب عش��ق به میهن ،نمی توان به راحتی
از کنار قصی��ده «دماوندیه» اول و دوم بهار
گذش��ت .در این دو قصیده ،تمام جلوه های
آرمانی دیده میشود:
حس وطن دوستی ،دلسوزی به حال وطن،
ّ
ترغیب ح��س ایرانی��ان در مب��ارزه با ظلم
و اس��تبداد ،وح��دت ملی و ...ش��اعر با زبان
سمبلیک و یا نوع اسناد مجازی ،دماوند را در
کنار خود گذاشته و با او چه زیبا سخن گفته
و درد دل کرده است:
بفکن ز پی این اساس تزویر
بگسل ز هم این نژاد و پیوند
برکن ز بُن این بنا که باید
از ریشه بنای ظلم بر کند
زین بی خردان ُسفله بستان
داد دل مردم خردمند

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

چند عامل برای ایجاد وحدت ملی نقش
دارد:
الف) حس تحریکات ایرانیان نسبت
به وطن خود:
شاعر گاه به جد و گاه به مطایبه ،ایرانیان آزاده
را به رویا روئی با ظلم و فس��اد و حراس��ت از
میهن فرا می خواند.
خانه ات یکسره ویرانه شد ای ایرانی
مسکن لشکر بیگانه شد ای ایرانی
عهد و پیمان تو ایفا نشد ای ایرانی
عهد بشکستنت افسانه شد ای ایرانی
عهد غیرت مشکن عهد شکن در خطر است
ای وطن خواهان زنهار وطن در خطر است
بذل جان در ره ناموس وطن چیزی نیست
بی وطن خانه و ملک و سر و تن چیزی نیست
بی وطن منطق شیرین و سخن چیزی نیست
بی وطن جان و دل و روح و بدن چیزی نیست
بی وطن جان و دل و روح و بدن در خطر است
ای وطن خواهان زنهار وطن در خطر است

در سایه عدل و راستی می توان ایرانی آباد و
خالی از اجانب داشت.
این اعتقاد در جای ج��ای ادبیات آرمانی ما
آمده است ،حتی در حماسه های ملی ما.
اصوال جامعه ایده ال ،با درس��تی و راستی و
عدالت و با دش��من به انفاق و تبعیض به سر
منزل مقصود میرسد.
بهار در قصیده «کابوسیه» خود این تفکر را
این گونه بیان می دارد:
عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان
مملکت بی مدد عدل نماند بر جای
پادشاهان جهان را سه فضیلت یار است
با یکی زین سه بودشان به عمل راهنمای
اول آن پادشـــــهی پاکدلی دادگری
دین پژوهی که به هر کار بترسد زخدای
یا کریمی که بیندیشد از آوازه زشت
براساس شرف و فضل شود ملک آرای
با خردمندی صاحب نظری کاندر وقت
بنگرد عاقبت کار به تدبیر و به رای

 )3ارج نهادن به روایات و

قهرمانان ملی تاریخ کهن ایران:
دم خور بودن بهار با شاهنامه نشان از عالقه
او ب��ه قهرمانان ملی ب��وده و این عالقه خود
ناشی از عشق او به تاریخ کهن است .به گفته
زرین کوب «عش��ق به ایران کهن ،عشق به
تاریخ ایران ،در سرتاس��ر دیوان بهار به چشم
می خورد .این تاریخ گذشته ایران در نظر او،
آیینه حکمت و عبرت است» یاد مفاخر و مآثر
مطایبههایاونیزازسرسوزوگدازاست:
گذشتگان و شیفتگی به پهلوانان و سرداران
هر چه تو نقش زدی بنده زدم وارویش
هر چه مقصود تو شد ،بنده دویدم سویش قدیم ایران در کالم او همه جا وجود دارد.
همین اش��تیاق ،او را به کار تحقیق در تاریخ
و در قصیده زیر ،س��وز دل ش��اعر با انتقاد از تو رخ مام وطن کندی و من گیسویش
خفته ش��دن حس وطن دوستی ،این گونه
چشم او به نشده گشت خراب ابرویش و ادب ایران و زبان گذشته ایران به خصوص
نمودار است:
شاهنامه کشانده است.
خوب نقاش زرنگیم ،امان از من و تو
رفته حس مردمی از مرد و زن من باکیم
من و تو هر دو جفنگیم امان از من و تو
نیست گوشا تا نیوشد این سخن ،من باکیم
 )4مبارزه با اجانب و بیگانگان:
ب) نوع دوستی و پیمانداری:
بیستسالافزونزدمدادوطن،نشنیدکس
تازه از نو می زنم داد وطن من باکیم طبیعی است این عوامل ،در یکدیگ دخیل در تاریخ مبارزات ایران همیشه نیروهای بیگانه
اند .وقتی حس ایرانیان تحریک میش��ود ،در وجود داشته اند .بهار و هر شاعر آزاده دیگر ،با
همچو بلبل گر هزار آوا برآرم ،چون که هست
گوشی ها بر نغمه زاغ و زغن ،من باکیم آنها نوع دوستی و پیمانداری نسبت به حقوق دخالت هر بیگانه و اجنبی به شدت مخالفند.
کیان نظام و مرزهای ای��ران زمین ،در راس بهار ،تسلط بیگانگان را بر کشور ایران ناشی از
ق��رار می گیرد .بدون ای��ن دو ،تحریکات بی نفاق ،تشتت و دو دستگی ملت می دانست و
 -2وحدت ملی:
ثمر اس��ت و چون تخمی است که در شوره به ایرانیان عاشق وطن همواره هشدار می داد
که بیدار باشند و کمین دشمنان را هوشیار.
همان طور که فردوس��ی در ش��اهنامه خود ،زار افکنده شود:
زمان��ی آرزوه��ای آرمانی ی��ک ملت تحقق
وحدت ملی را فرایاد داده اس��ت ،بهار نیز در شرط ما بود که با هم همدست شویم
به وفاق و به وفا یکسره پا بست شویم می یابد که هیچ بیگانه ای در اهداف آن ملت
قصاید و س��روده های خود ،به عشق وطن،
دخیل نباشد.
ه��ر ایران��ی آزاده را به وح��دت ملی ترغیب از پی نیستی از همت حق هست شویم
نه کز اینان زنفاق و دو دلی پست شویم این بود حال غریبی چون من
میکند.
در یکی کشور بیداد سرشت
در قصی��ده «پرن�ده زندان�ی» ضمن بیان که مرا خانه و ملک و سرو تن در خطر است
ای وطن خواهان ،زنهار وطن در خطر است مانده بیگانه به شهر و به وطن
آزردگی ها و مالمت ها ،تش��ویق به وحدت
چون موذن به کلیسا و کنشت
نیز نشان داده شده است .طبیعی است تا این
وحدت نباشد ،بحث از آزادی و وطن دوستی و در ای�ن قصی�ده ک�ه بهتری�ن نمونه
بیهوده است و ره به جائی نخواهد برد.
غرور ملی و حس میهن دوس�تی در آن در ابیات زیر شاعر انزجار خود را از حضور
پیداست:
بیگانگان این گونه بیان می کند:
به هوش باش که ایران تو را پیام می دهد
اما فریاد وحدت گرائی بهار:
دهد
احترام
و
عز
صد
به
پیام
را
تو
عجب
مدارید
شمع اگرکشته شد از باد،
به حیرتم که اجانب ز ما چه می خواهند؟
یاد پروانه هستی شده بر باد کنید تو را چه گوید؟ گوید که خیر بینی اگر
ملوک عصر ز مشتی گدا چه می خواهند؟
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه
به کاربندی پندی که باب و مام دهد ...ز فقر مردیم ،از نان ما چه می شکنند
ای بزرگان وطن ،بهر خدا داد کنید دو چشم مام وطن زآفتاب و مه سوی ماست به جان رسیدیم ،از جان ما چه می خواهند؟
گر شد از جور شما ،خانه موری ویران
وزین دو دیده به ما کسوت و طعام دهد خطا نمود شر و اجنبی سزایش داد
خانه خویش محال است که آباد کنید ز چشم مام وطن خون چکد براین آفاق
ز ملتی که نکرده خطا ،چه می خواهند؟
کنج ویرانه زندان شد اگر سهم «بهار»
که سرخی شفقش جلوه صبح و شام دهد ز هند و بصره گرفتند تا به مصر و حجاز
شکر آزادی و آن گنج خدا داد کنید به ما خطــاب کند با دو دیده خونبار
خدا قبول کند از خدا چه می خواهند؟
با درود و بدرود
که کیست آنکه به من خون خویش وام دهد؟
یا این ابیات:
_____________________
ای جـــوانان غیور فردا
■
پر دل و با شرف و زیرک سار ج) دادگری:
پاک سازید زگرگان دغا
در چند جا بهار ،جامعه ایرانی را به دادگری و
حرم پاک وطن را یک بار عدالت فراخوانده است چرا که او معتقد است
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خداوندیعیسیمسیح()1

>> بخش اول
(از  3بخش)

حواریون متوجه شده
بودند که عیسی مسیح
به کرات درباره پدر
آسمانی یعنی خدا با
آنها گفتگو می کند.
فیلیپس که یکی از
شاگردان او بود به
عیسی گفت :ای استاد
اگر پدر را به ما نشان
دهی ،ما را کافی است.
عیسی به او گفت :ای
فیلیپس این مدت که با
شما بوده ام آیا هنوز مرا
نشناخته ای.
کسی که مرا دید ،پدر
را دیده است .پس
چگونه تو می گویی که
پدر را به ما نشان ده.
حال در این مختصر
نوشته می خواهیم به
این امر مهم برسیم و
بفهمیم که به چه دلیل
عالم مسیحیت عیسی
مسیح را که از مادری
به نام مریم متولد
گردیده ،خداوند خود
می خواند.
ما در زبان فارسی لغات
فراوانی داریم که هر
یک دارای چند معنی
می باشند که آنها را در
مواقع مختلف و مناسب
استعمال می کنیم و
جای هیچگونه ایراد
و اعتراضی قرار نمی
گیرند .یعنی ما می
توانیم دختر دیگری را
که نسبتی با ما ندارد،
خواهر خود خطاب

نماییم .و یا پسر شخصی دیگر را برادر خود
خطاب نماییم و یا زنی سالخورده را مادر بخوانیم
و مورد ایراد کسی قرار نمی گیریم .همچنین
رئیس اداره و یا صاحب کارخانه ای را که بر ما
ریاست دارد می توانیم ارباب بخوانیم.
از زمانی که انگلیسی ها بر سرزمین هند دست
یافتند و خدمات بزرگی برای آنها انجام دادند.
به خصوص در قسمت فرهنگ و زبان انگلیسی،
مردم کشور هند ،انگلیسی ها را صاحب می
خوانند .این کلمه صاحب بزرگترین احترامی است
که به آنها نشان می دهند .در خیلی از کشورهای
دیگر نیز این اصطالح به جهت اروپاییان هم
بکار برده می شود و گناهی هم محسوب نمی
گردد .در هندوستان نیز اشخاص ثروتمند و مهم
را مهاراجه می خوانند و در انگلستان اشخاص
فراوانی را ُلـرد خطاب می کنند که اکثر این لغات
و کلمات معنی خداوند را می رسانند و اعتراضی
هم مطرح نیست .ما وقتی که شخصی را ارباب
می خوانیم معنی آن این است که او را خدایان
می خوانیم چون که کلمه ارباب از اب که به
معنی خداست ریشه گرفته است .کلمه صاحب
هم به معنای خداوند است.
چنانکه شاعر می گوید:
بــن می بـریـد
یکی بر ســر شاخ ُ
خداونــدبُستاننظـــرکردهدیــــد
بگفتا که این مـــرد بـــد می کنــد
نه بد بر کس بر نفس خود می کند
هرگاه ما ،انسان ها را خدا و خداوند و ارباب و رب
خود می خوانیم و هیچگونه ایرادی از گفتارمان
گرفته نمی شود ،چه ایرادی دارد ،اگر مردم
عیسی را خداوند مسیحیان بخوانند .در صورتی
که عیسی مسیح به نام روح الله و کلمۀ خدا به
جهان معرفی گردیده است .حرف خدا با خود خدا
یکی است و روح خدا با خود خدا نیز یکی می
باشد .گناه در این است که انسان را خدا بدانیم .اما
روح خدا را با خود خدا و کالم خدا را با خود خدا
یکی دانستن گناهی محسوب نمی گردد ،چون
که انبیاء خدا با الهام از خدا حقایق را برای ما بیان
داشته اند .حال به مطالبی که در انجیل درباره
مقام خداوندی عیسی مسیح شهادت می دهند،
رجوع می کنیم تا ببینیم مسیحیان حق دارند
عیسی را خداوند خویش بدانند یا خیر.

قدم اول

عیسی مسیح به شاگردان خود خبر داده گفت:
رفتن من به اورشلیم و زحمت بسیار کشیدن از
مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان و کشته شدن
و در روز سوم برخاستن ضروریست .که این
پیشگویی به موقع تحقق یافته و آنچه که عیسی
پیشگویی نمود به انجام رسید .روزی عده ای از
شاگردان تمام شب به ماهیگیری مشغول شده
بودند و نتوانسته بودند که چیزی بگیرند ،صبحدم
عیسی به آنها ملحق شده به پطرس گفت :به
میانه دریاچه قایق ها را برانید و دام های خود را

ش جالل عادل
شی

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

آقا من شوهر ندارم.
عیسی به او گفت :درست
گفتی .زیرا پنج شوهر داشتی و آن هم که
داری ،شوهر تو نیست .هماندم آن زن کوزه خود
را واگذارد و به سوی شهر رفته مردم را به سوی
عیسی مسیح دعوت کرد و گفت :بیایید شخصی
را ببینید که هر آنچه کرده بودم به من گفت .آیا
این مسیح نیست .مردم شهر به سوی آن محل
هجوم آورده به مسیح گرویدند .آیا جز خدای
خالق این جهان کس دیگری می تواند به گناهان
مخفی درون دل انسان پی ببرد .پس الزم است
قبول کنیم که مسیحیان در قبول خداوندی
عیسی مسیح اشتباه نکرده اند .بلکه به حقیقت
شخصیت عیسی مسیح پی برده اند که او را
خداوند می خوانند.
یوحنا 42 – 3 : 4

عیسی مسیح نه فقط درباره صلیب و قیام و
مطالب ذکر شده در فوق پیش بینی نموده ،بلکه
در روز قبل از دست گیری نکات فراوانی درباره
مرگ خود و اعمال مردم و شاگردانش قبل از
وقوع بیان نموده که هر شخص منصفی بایستی
با مطالعه آنها به خداوندی عیسی مسیح آگاه
گردد .در روز اول عید بزرگ قوم یهود ،شاگردان
به عیسی گفتند :در کجا می خواهی که ما
مراسم عید را مهیا نماییم .عیسی به آنها گفت:
به دنبال آن شخص بروید .او باالخانه ای به شما
نشان خواهد داد .در آنجا مراسم عید را مهیا
بیاندازید .پطرس گفت :خداوندا ،تمام شب رنج
سازید .چنانکه عیسی به شاگردانش گفته بود،
برده چیزی نگرفتیم .لیکن به فرمان تو دام ها را
یافتند و شام را مهیا نمودند .چون وقت شام فرا
خواهیم انداخت .چون دام ها را انداختند مقداری رسید ،عیسی با دوازده شاگردانش بر گرد سفرۀ
کثیر از ماهی صید کردند ،به طوری که نزدیک
شام نشستند .در موقع صرف غذا شاگردان خود را
بود دام های ایشان از هم گسیخته شود .در حال مخاطب ساخته گفت :هر آینه به شما می گویم
به رفقای خود که در قایق دیگر بودند اشاره کرده که امشب یکی از شما مرا به دست دشمنانم
تا آمده ایشان را کمک نمایند .پس از بیرون
تسلیم خواهد نمود و همۀ شما نیز درباره من
نمودند.
کشیدن دام ها هر دو قایق را از ماهی پر
لغزش خورده مرا تنها خواهید گذاشت و هر
یکی به نزد خاصان خود خواهید رفت .شاگردان
پطرس چون این اعجاز را دید بر پاهای عیسی
هر کدام با اصرار تمام وفاداری خود را نسبت به
افتاده گفت :خداوندا نزدیک من نیا ،زیرا انسانی
عیسی ابراز داشتند و گفتند هیچ گاه ترا ترک
دانی
گناهکارم .متوجه می شویم که قدرت پیش
نخواهیم نمود بلکه تا پای جان با تو خواهیم ماند.
عیسی مسیح بر عمق دریاها هم تسلط دارد و از پطرس اضافه کرده گفت :اگر همه ترا ترک کنند
آینده زندگی خویش و ساعات مرگ و زحمات
من هیچ گاه ترا ترک نخواهم نمود .عیسی به او
و قیام از مردگان قبل از واقع شدن مطلع و آگاه
گفت :ای پطرس تو امشب قبل از آنکه خروس
نیز
می باشد .اگر منصفانه قضاوت کنیم بایستی ما
بانگ بزند ،سه بار مرا انکار خواهی نمود .در
به خداوندی عیسی مسیح اقرار نموده تسلیمش
حقیقت همانطوری که عیسی پیش گویی کرد،
گردیم .عیسی مسیح به سرزمین سامره به اتفاق همه چیز به درستی انجام شد.
حواریونش رفته به سر چاه آبی که حضرت یعقوب
مرقس 12 : 14
کنده بود و خود و حیواناتش از آن سیراب می
سرتاسر انجیل نمایانگر علم خداوندی عیسی
شدند ،رسیدند .شاگردان به جهت تهیه غذا به
مسیح می باشد که بسیاری از واقعیات را قبل از
شهر سوفار رفتند .عیسی مسیح نزدیک آن چاه
وقوع دانسته و برای ایماندارانش بیان داشته است.
آب نشسته در انتظار بازگشت شاگردانش بود
این خالق و سازنده این جهان است که قادر است
چاه
که زنی سامری به جهت کشیدن آب به سر
اتفاقات آینده زندگی را بداند و قبل از
رسید .عیسی از او خواست تا جرعه ای آب به او
وقت آن را بیان دارد.
بنوشاند .آن زن گفت :آقا تو یهودی هستی و من
ادامه دارد
سامری چگونه آب از من می خواهی در صورتی
که شما ما را نجس و ناپاک می دانید .عیسی به او
گفت :برو شوهرت را به اینجا بیاور .آن زن گفت:

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

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 

وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

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

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

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

--------

رادیو همصدا اتاوا

منتشرشد:

>> 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:

خانـه ایران
Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962
Fax: 514-544-5963

khanehiran@gmail.com

------------------------کالس های رقص

مدرسه فردوسی

خورشید خانوم

4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00

>>>یکشنبـــهها:

mssunfound@hotmail.com

Pd:jun08

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

آپارتمان دوخوابه با گاراژ،
با شرایط عالی ،برای فروش
فوری >> متقاضیان
جدی برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرند:
(514) 369-8618
lilijune15

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

نغمه سروران
514-889-8765

مترجم رمسی

همراه با دی جی رقص و پایکوبی

ترجمه رمسی
مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

تهران :کرج

جشنتیرگان

■ زمان:یکشنبه  28ماه جون 2009

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

5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

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

■

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

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

Tel: 514-341-5194

پیشیاره می کند:

شکوفهناشکفته

پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

با همیاری اجنمن ادبی مونترال و کانون فرهنگی چکاوک

From a glimpse to profundity,
Terrestrial Sensibility and

By M. K. SADIGH

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420

اجنمنفرهنگیایرانیان

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

--- 97.9FM --

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه
لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

-------کالس های فارسی

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

English & Persian Poems

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

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

MEKIC

استخدام

به یک نفر کارگر و راننده
برای کاردرکمپانیحملونقل
باحقوقوشرایطعالی:
>> ساعت  10تا  17دالر
نیازمندیم.
(514) 892-5433
khosrowonlyjune15Up

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
T
T
T
T
T

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

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
تبدیل سیستم های ویدیوئی

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

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

فراخوانبهاهدایکتاب

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

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

مجمو
لبا عه ای
ن
ف
ی
س با خطا س از
ش
زیبا در ت یهای
پش

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

™®Í¤£À› ä… ç¥ÅœÂÅ›£˜ ç™dZÂœ£‹ ç £¿d

gzfÂœã²‰

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

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

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران
■ صفحـ
ـه ویژه یادمان
ب
رگی از تاریخ معاصر

ایران
هد
س�ف از گشایش این صف
حه
گ
فت
گو
با
ش
ما
س
پتامبر 2009
ت .نه فقط پی
آگاه تقدیم خوا نیز این تک برگ را
ش ،بلکه از بعد از بر
تا زمانی که توان مان یاری دهد ،خدم گزاری مراسم یادمان
هی
م کرد.
ت
در ای
تمامی وجدان های
او ن میان توضیح چن
د
ن
ک
ته
ل:
ضروری است.
م
مسو قاالت و مطالب مندر
ج
در
ای
ن
صف
حه
با
امضاء ش�
ولیت مقاال
دوم :نظرات پی ت مندرج برعهده نویسندگان آن اس خصی الزاما نظر کمی
ت.
ته یادمان نیس�ت و
شن
هادات و بویژه انت
سوم :لطفا مطالب خود را با تایپ قادات سازنده خود
را
از
ما
د
ری
غ
ن
دا
ری
د.
چهارم:
فارسی (ورد) ب
سپاس و بازهم سپاس از حمایت های ب رای ما ارسال دارید.
ی دری
__________________ غ شما آزاد اندیشان
__
__
__
__________
ایمیل تماس با ما:
0@gmail.com

Koshtaredahe6

کشتارها
را به
یادآر!
مسعود نقره کار
• رعش�ه ه�ا و تش�نج ه�ای
انتخابات�ی ،به وی�ژه طی چند
هفته ی اخیر ،که حتی به جسم
و جان بخش�ی از ب�ه اصطالح
"اپوزیسیون"حکومتاسالمی
و "روش�نفکران" در خ�ارج
کش�ور افتاده است ،این سوال
را س�بب شده اس�ت که آیا با
چنین حافظه تاریخی و با چنین
"اپوزیسیون"و"روشنفکرانی"
کش�تار هزاران دگراندیش در
ایران و جنای�ت های حکومت
اسلامی می روند تا به دس�ت
فراموشیسپردهشوند؟نخست
وزیرکشتاردگراندیشان،رئیس
جمهور برگزیده بخش بزرگی از
دگراندیشان میهن مان است،
تاریخی اینگونه سراغ دارید؟...
_________________
اخبار روز ۷ :ژوئن ۲۰۰۹
www.akhbar-rooz.com
_________________

عدم تحمل دگراندیش از هنگام سلطه
اس�لام بر س��رزمین مان ،ابعادی دیگر یافت،
ویژگی ی مس��اله س��از و مش��کل آفرینی که
در مهمتری��ن و پایه ای ترین کتاب ها و متن
های اس�لامی به وضوح تبلیغ و ترویج ش��ده
اس��ت .در این کتاب ها و متن ه��ا وجود پاره
ای تناقض ها ،برداش��ت های اسالمی معتدلی
را نیز س��بب شده اند ،اما تناقص ها و برداشت
ها ی معتدل نتوانسته اند بر گرایش غالب عدم
تحمل دگراندیش به عنوان خصلت اساسی و
مهم اسالم در ایران سایه افکنند .تاریخ اسالم در
ایران نش��ان داده است حکام اسالمی در کردار
سیاسی ،اجتماعی و دینی دگر اندیش ستیز و
دگر اندیش کش بوده اند.
اعراب مس��لمان از همان آغاز اشغال ایران -که
تا به امروز نیز ادامه یافته اس��ت -پیروان ادیان
زرتش��تی ،یهودی و مس��یحی را "اهل ذمه" و
دیگران را موالی یا "بندگان آزاد شده" وعجم یا
"گنگ زبان" و مشرک خواندند.
اینان پس از شکل گیری ده ها فرقه و شاخه و
شعبه ی اسالمی حتی به مسلمانان دگراندیش
برچس��ب کافر ،ملحد ،مرت��د ،منافق و زندیق
زدند ،و به این وس��یله ابزار های مطلوبی برای
مش��روعیت بخش��یدن به آزار و اذیت ،تکفیر،
زندان ،شکنجه وکشتار دگراندیشان و مخالفان
بوجود آوردند .بس��اط کتاب سوزان ها ،کتاب
شس��تن ها ،کشتار دگراندیشان و حتی قطعه
قطعه کردن آن ها از ان هنگام پر رونق تر شد!
حکومت اس�لامی ای��ران که ن��ام "جمهوری
اسالمی ایران" بر خود نهاده است ،تجلی تمامی
سلسله ها و دودمان هایی ست که عدم تحمل و
کشتار دگراندیشان از ویژگی های شان بود.
آیت الله خمینی ،بنیانگذار حکومت اس�لامی
ای��ران ،در عرص��ه ی ع��دم تحمل و کش��تار
دگراندیشان همان کرد که اسالف اش در ایران
کردند.
 ۵فقره کشتار دگراندیشان ،که طی سی سال

گذشته به فرمان آیت الله خمینی و پیروان اش
به وقوع پیوست ،ابعاد عدم تحمل و نابردباری
این حکومت در قبال دگراندیشی و مخالفت را
نشان می دهد:

 )۱کشتار آغاز انقالب ،سال های
:۱٣۵۷-۵٨

کشتار این سال ها اکثراً مسوولین رژیم پهلوی
را در بر گرفت.
نخست وزیر ،وزیران ،فرماندهان ارتش و نیروی
انتطام��ی و امنیتی (اطالعاتی) و بس��یاری از
مسوولین ،کارکنان و وابستگان به دربار و دوایر
کش��وری و لشکری قربانیان این کشتار بودند.
محاکمه های این قربانیان نا عادالنه و منطبق با
قوانین قضایی و حقوقی بین المللی نبود .در این
کشتار روحانیون وابسته به در بار ،حتی موذن
هوادار رژیم پهلوی ،برنامه ساز رادیو و تلویزیون
و گوینده اخبار در رادیو و تلویزیون ،وعده ای از
س��رمایه داران و زمینداران نیز تیر باران شدند
و ی��ا به طرز فجیع به قتل رس��یدند .در میان
قربانیان این کشتار بودند کسانی که هیچ جرمی
مرتکب نشده بودند و تنها به دلیل حمایت و یا
همکاری با رژیم پهلوی اعدام شدند.
حکومت اس�لامی در این س��ال ها تعدادی از
بهایی��ان و دیگر مس��لمانان مخالف حکومت
اسالمی را نیز اعدام کرد.بهائیان ،به عنوان بزرگ
ترین اقلیت مذهبی در ایران که بیش  ٣۰۰هزار
ایرانی را شامل می شوند ،از آن هنگام تا کنون
بزرگ ترین قربانیان عقیدتی حکومت اسالمی
اند.
در این س��ال ها حکومت اسالمی در یورش به
کردستان و ترکمن صحرا تعدادی از مخالفان
سیاس��ی و عقیدتی خود را اعدام کرد ،و یا به
قتل رساند .در مورد تعداد دگراندیشان به قتل
رسیده به دست حکومت اسالمی در این دوره
آمار دقیقی در دس��ت نیس��ت ،گمان زده می
ش��ود صدها دگراندیش در این دوره اعدام ،و یا
به اشکال گوناگون به قتل رسیدند..
عالوه بر کشتار دگراندیشان ،حکومت اسالمی
تعداد قابل مالحظه ای از قربانیان بی سوادی،
بیکاری و فقر ،به ویژه معتادان و خودفروش��ان
را اعدام کرد ،و یا به طرز فجیعی به قتل رساند.

 )۲کشتار سال های -۶۲
۱٣۶۰

حکومت اس�لامی در این سال ها هزاران تن از
مخالفان سیاسی و عقیدتی خود را اعدام کرد ،و
یا به اشکال مختلف به قتل رساند .رهبران ،اعضا
و هواداران س��ازمان مجاهدین خلق و سازمان
ها ی چ��پ گرا ،حتی رهبران و فعالین برخی
از سازمان های چپ گرایی که حامی حکومت
اس�لامی بودند (حزب توده و سازمان فداییان
اکثریت) بیشترین قربانیان این دوره را شامل
می شوند.
به نوشته ی روزنامه های حکومتی تنها در یک
روز در تیرماه سال  ،۱٣۶۰بیش از  ٣۰۰نفر در
اوین اعدام شدند ،که در میان آنان جوانان زیر
 ۱٨سال نیز وجود داشتند.
در این دوره فشار بر اقلیت های مذهبی ،به ویژه
بهاییان نیز تشدید شد .یکی از قربانیان بهاییت
در این سال ها پروفسور منوچهر حکیم ،پزشک
و استاد دانشگاه بود که در سال  ۱٣۶۰در سن
 ۷۱س��الگی به قتل رس��ید .مونا محمود نژاد،
دانش آموز  ۱۷ساله را نیز به جرم بهایی بودن
در میدان چوگان شیراز اعدام کردند.
افرادی از دیگر گروه های سیاس��ی و عقیدتی
مخال��ف حکومت اس�لامی نیز اعدام ش��دند.
سازمان مجاهدین خلق تعداد قربانیان این سال
ها را ده ها هزار نفر اعالم کرد ،و در کتابی نام و
مشخصات هزاران تن از قربانیان را اعالم نموده
است.

 )٣کشتار بزرگ تابستان سال
۱٣۶۷

ب��ا فتوای آیت الل��ه خمینی ،در ط��ول  ۲ماه
مرداد و شهریور این سال ،نزدیک به پنج هزار
زندانی سیاسی وعقیدتی قتل عام شدند .آیت
الله خمینی با بهانه قرار دادن حمله ی نظامی
سازمان مجاهدین خلق ایران از درون عراق به
غرب کشور چنین فتوایی صادر کرد:
« ...کس��انی که در زندان های سراسر کشور بر
سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند
محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص

موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجه
االس�لام نیری( ...قاضی ش��رع) و جناب آقای
اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت
اطالعات می باشد .. ..در زندان های مرکز استان
کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع ،دادستان
انقالب و یا دادیار و نماینده وزارت اطالعات الزم
االتباع می باشد ،رحم بر محاربین ساده اندیشی
اس��ت ...آقایانی که تشخیص موضوع به عهده
آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی
کنند [اشداً علی الکفار] باشند و»...
با این فتوا زندانیان سیاسی و عقیدتی ،مجاهد و
غیر مجاهد ،در محاکماتی  ۲تا  ٣دقیقه ای که
در آن ها یک روحانی نقش دادستان ،قاضی و
وکیل مدافع را بازی می کرد ،محکوم و دسته
دسته به دار آویخته شدند.
درباره ی علل سیاسی و ایدئولوژیک (عقیدتی)
این جنایت بزرگ و کم سابقه نظرات گوناگونی
مطرح شده است:
>> برخی پذیرش پیش��نهاد صلح سازمان
مل��ل متح��د (قطعنامه  ۵۹٨ش��ورای امنیت
سازمان ملل) توس��ط خمینی را دلیل صدور
فتوی فرمان قتل عام زندانی��ان می دانند .در
همین رابطه عده ای می گویند خمینی با این
کار می خواس��ت خشم خود را از این شکست
فرو نشاند.
عده ای دیگر اما بر این باورند که پایان جنگ،
پایان بهانه تراش��ی برای مشکالت اجتماعی و
اقتص��ادی بود .این نگرانی ک��ه مردم به خاطر
مشکالت مذکور دس��ت به اعتراض و شورش
بزنن��د وجود داش��ت و خمینی بر آن ش��د تا
بازماندگان احزاب و سازمان های سیاسی را از
میان بردارد تا سازمان دهندگانی احتمالی برای
س��امان دادن به اعتراض ها و شورش ها وجود
نداشته باشد.
>> برخی حمله ی سازمان مجاهدین خلق
ایران به غرب کشور را دلیل صدور فتوای قتل
عام زندانیان سیاسی و عقیدتی می دانند.
>> ع��ده ای نی��ز بر این نظرند که پیش از
حمله ی مجاهدین خلق ،و نیز پیش از پذیرش
قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل ،خمینی
و ی��اران اش قصد "پاکس��ازی" زن��دان ها را
داشتند .اعتصاب ها و مقاومت های درون زندان،
بیماری خمینی و احس��اس این که مرگش به
زودی فرا خواهد رس��ید را دلیل قتل عام سال
 ۶۷می دانند.
>> برخ��ی فع��ل و انفع��االت درون رژیم و
تالش خمینی برای جلو گیری از هم پاشیدگی
حکوم��ت اش را عام��ل صدور فت��وی خون و
جنایت می دانند.
پیش و نیز در ادامه ی این کشتار بزرگ ،کشتار
اقلیت ه��ای مذهبی ،بویژه بهایی��ان ،رهبران
مس��یحی و س��نی نیز ادامه یافت( .به گزارش
سازمان عفو بین الملل در فاصله سال  ۱۹۷۹تا
 ۱۹۹۲حداقل  ۲۰۰بهایی اعدام شدند).

 )۴کشتار در خارج از کشور

طی سی سال گذشته حکومت اسالمی حداقل
 ۷۰تن از دگراندیشان ،روشنفکران و مخالفان
سیاسی و عقیدتی اش را در خارج از
ایران ،به ویژه در اروپا به طرز فجیع
به قتل رسانده است.
این سلس��له قتل ها ب��ا قتل علی
اکبر طباطبایی به س��ال  ۱۹٨۰در
واش��نگتن دی .سی آغاز شد .قاتل
یک سیاهپوست مسلمان امریکایی
ست که به ایران گریخته و در آنجا
به کار و زندگی مشغول است!
شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر
رژیم پهلوی و فریدون فرخزاد شاعر
و ش��ومن نیز در میان این قربانیان
بودند ،که هردو ب��ا ضربات متعدد
کارد به طرز فجیعی در پاریس و بن
به قتل رسیدند .در منطقه کردستان
کشور عراق نیز در فاصله سال های
 ۱۹۹۱تا ۱۹۹۷بیش از  ۲۱۰تن از
افراد اپوزیس��یون حکومت اسالمی
ترور شدند.

 )۵قتـل های
زجنیرهای

قتل های زنجی��ره ای که در آن ها
حداقل  ۷۶نفر به قتل رس��یدند با
هدف ایجاد فضای وحشت و ارعاب

در جامعه ،بویژه در جامعه روش��نفکری ایران
آغاز ش��د .این قتل ها از آذر ماه س��ال ۱٣۶۷
آغاز و آخرین آن در آذر ماه  ۱٣۷۷اتفاق افتاد.
این سلس��له قتل ها با قتل فجیع دکتر کاظم
سامی وزیر بهداری کابینه مهندس بازرگان و
از فعالین سیاسی ایران شروع شد .دکتر سامی
را به ضرب کارد در مطب اش به قتل رساندند.
قتل سعیدی سیرجانی ( نویسنده و پژوهشگر)،
داری��وش فروه��ر( رهبر حزب مل��ت ایران) و
همسرش پروانه فروهر ،محمد مختاری ( شاعر،
پژوهش��گر و عضو کانون نویس��ندگان ایران)،
محمد جعفر پوینده ( نویس��نده و پژوهشگر)
نمونه هایی از این قتل هاست .اسناد و شواهد
موجود جای تردید نگذاشته اند که این قتل ها
را وزارت اطالعات جمهوری اس�لامی سازمان
داده بود.

خالصه

سی سال حیات جمهوری اسالمی گواهی ست
بر اینکه رهبران حکومت اسالمی ایران خود را
منادی حقیقت مطلق و برتر ،نماینده ی خدا و
آخرین کالم می دانند .اتکای فکری و رفتاری
رهبران این حکومت آموزش های کتاب قران
اس��ت که در آیه های متعدد در آن تکرار شده
است کتابی ست ابدی و هیچ کس و هیچ چیز
نمی تواند در آن تغییری ایجاد کند ،و در قران
همه چیز هست و هیچ کمی و کاستی در آن
وجود ندارد و محمد نیز به عنوان خاتم االنبیا،
آخرین کالم را گفته اس��ت .از مندرجات این
کتاب و کالم پیامبر برداش��ت های گوناگونی
شده و می شود ،برداشت هایی گاه معتدل و گاه
به ش��دت ارتجاعی و خشونت آفرین .حکومت
اسالمی ایران از نمونه هایی ست که ارتجاعی
ترین بر داشت را از این کتاب و کالم پیامبرش
داشته اس��ت .تالش چنین حکومتی همانند
و همنوا س��ازی همه اندیشه ها و عقیده ها با
اندیشه و عقیده خود ،که آن را بهترین و برترین
م��ی داند ،بوده و هس��ت ،آن هم به ضرب آزار
و اذی��ت ،توهین ،تحقیر ،تبعید ،تکفیر ،زندان،
شکنجه و قتل و کشتار دگراندیشان ،کاری که
روزمرگی جمهوری اسالمی ایران شده است.
رهبران جمهوری اس�لامی ،ب��ه ویژه آیت الله
خمینی و آی��ت الله خامنه ای ،با بر داش��تی
خشونت آیین از قران ،کالم محمد و جانشین ها
ی او ،طی سی سال گذشته بانیان اصلی  ۵فقره
کشتار دگراندیشان در ایران بوده اند ،که در این
کشتار ها بسیاری از روحانیون و مسوولین قوه
های قضاییه ،مجریه و مقننه حکومت نیز این
دو آیت الله را همراهی کرده اند.
پرس��ش دانش��جویان ش��جاع در دو دانشگاه
(کرمان و بابلسر) از میر حسین موسوی در باره
ی کشتار بزرگ سال  ۶۷این امیدواری را پدید
آورد که آقایان بتدریج مجبور به پاس��خگویی
پیرامون جنایت های حکومت شان خواهند شد،
اما رعشه ها و تشنج های انتخاباتی ،به ویژه طی
چند هفته ی اخیر ،که حتی به جس��م و جان
بخش��ی از به اصطالح "اپوزیسیون" حکومت
اسالمی و "روشنفکران" در خارج کشور افتاده
است ،این س��وال را سبب شده است که آیا با
چنین حافظه تاریخی و با چنین "اپوزیسیون"
و "روشنفکرانی" کشتار هزاران دگراندیش در
ایران و جنایت های حکومت اسالمی می روند
تا به دست فراموشی سپرده شوند؟
فقر حافظ��ه تاریخی ،دادخواه��ی بیدادی که
بر ده ها هزار دگراندیش رواداش��ته شده است
را به کجا خواهد رس��اند؟ نخست وزیر کشتار
دگراندیشان ،ریاس��ت جمهور برگزیده بخش
بزرگی از دگراندیشان میهن مان است ،تاریخی
اینگونه سراغ دارید؟ ■

اطالعیه شماره 1
ایرانیانآزاداندیش!

به جرات می توان گفت آن هنگام که جمهوری اسالمی به قدرت رسید ،جز
تعداد اندکی از روشنفکران و نیروهای انقالبی و مبارز ،کمتر کسی عمق فاجعه
سلطه یک رژیم فاشیستی مذهبی بر جامعه را تخمین می زد.
طی تمامی سالهایی که گذشت رژیم جمهوری اسالمی فقر و جنایت آفرید،
نابرابری ساخت ،تیرباران کرد و سنگسار و تولید انبوه چوبه های دار و...
طی سه دهه رژیم برای حفظ و تثبیت خود و برای هر چه فعالتر کردن اهرم
های فشاری چون دسته جات حزب الله و در جهت تغییر جغرافیای سیاسی
منطقه بر «زندان سیاسی» پای فشرده است و توفیق خود را مدیون تجربه
کشتارهای دهه  60می داند ،سالهایی که شماری را با شتاب از میان ما بردند
و نیز تبعیدیان و آوارگانی س��اختند بی ش��مار .نسلی را قتل عام کردند که
حضورشان می توانست روند مبارزاتی مردم ایران و دمکراتیزه کردن جامعه را
به گونه دیگری رقم زند.
 30سال گذشت اما امروز اوج اعتراض و دادخواهی مردم ایران رژیم را هراسان
ساخته است ،جناح های خودساخته ی اصولگرا و اصالح طلبش را ،گریزانند
از قبول مسئولیت در قبال آن نسل کشی ،پس در پی تخریب شناخته شده
ترین نشانه های آن سال ها برآمده اند« :خاوران».
اما نسل دلیر آن دوران ،نسل مدافعین آزادی ،دموکراسی و سوسیالیسم در
قالبی دیگر سر برآورده است .اینک نسلی گفتگو می کند که شاید خود شاهد
عینی آن دوران نباشد ،اما نخست وزیر وقت را در مورد نسل کشی پرسش
باران می کند؛ و فردا؟!
نه تنها رژیم جمهوری اسالمی بلکه تمامی افراد و جریاناتی که در سرکوب
مبارزات مردم دست داشته اند روزی باید پاسخگو باشند.

خوش آمدی ققنوس ،چشم براهت بودیم.
ایرانیان آزادیخواه و مترقی!

در پی اعالم فراخوان عمومی اینک با تش��کیل کمیته برگزار کننده گردهم
آمده ایم تا به یاد زندانیان سیاسی دهه  60کارزار گسترده ای را هماهنگ با
مردم ایران و اقصی نقاط جهان سازمان دهیم.
اگر بتوان مبارزه بر علیه «زندان سیاسی» را به شکلی وسیعتر به افکار عمومی
جهانی پیوند زد و اگر بتوان در فرایند کار به دادگاه کشاندن سران رژیم
جمهوری را عملی س��اخت ،یک گام برای رسیدن به جامعه ای آزاد و
دمکراتیک نزدیک تر گشته ایم.
اگر چه حرکت از یاد نسل به خون فتاده محور مشترک فعالیت ماست اما
پیوند آن با مبارزات جاری در ایران راه را بر هر گونه نسل کشی خواهد
بس��ت و بزرگداشت یاد زندانیان سیاسی دهه  60را از شکل یک سنت
رایج و مرسوم خارج خواهد ساخت.
ما ضمن قدردان��ی از تالش ها و زحمات تمامی افراد و نهادهایی که با
احساس مسئولیت طی سالیان برنامه های «یادمان» را برگزار کرده اند و
نیز با استفاده از دستاوردها و تجربیات حاصله از گردهمائی های پیشین
«تقویت همبس��تگی بین المللی در دفاع از زندانیان سیاسی» را محور
اصلی برنامه یادمان سپتامبر  2009قرار داده ایم.
نیک آگاهیم که نهادینه کردن همبستگی بین المللی تالشی است دامنه
دار و گس��ترده که از جدول زمان بندی ش��ده برنامه امسال بس فراتر
خواهد رفت ،پس همراهی و همدلی تان را خواهانیم ،چرا که با شما بی
شمارانیم.
Emaill: Koshtaredahe60@gmail.com

کمیته برگزار کننده یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
در ایران
مونترال-کانادا
تاریخ  12ژوئن 2009
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Professional Grooming

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

 با سرویس دلیوری

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

---------514-799-8330 :>> تلفن

1388  خرداد25  904  شماره 15 سال

15

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

:بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود

__________________
Tel.: 514-979-2120 شهوترانی و بی میلی جنسی

)(سرد مزاجی
Fax. 450-689-1051
 لکنت زبان و ضعف.13
Email:
اعصاب
ga_salimi@
، دلشوره، التهاب، هیجان.14
hotmail.com
_____________

&

، نامیدی، یاس،تمرکز فکر
حسادت و خودخوری
 ترک اعتیادات به.18
 سیگار و غیره و،مشروب
دهها مورد دیگر

نگرانی و اضطراب
 وسواسهای فکری و.15
 سر دردهای مزمن و،عملی
یا موقتی
 الغر شدن.16
 بی خوابی شبها و عدم.17

 ترس و نگرانی های،حقارت
بی دلیل
 بدبینی و سوء ظن.7
 ضعف حافظه و، فراموشی.8
ضعف روحیه
 سستی و تنبلی مداوم.9
، غمگینی و بی ارادگی.10
افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی.11
میلی بکار و زندگی
 انحراف جنسی و افراط در.12

کارواش الگانت

Elegant Carwash

، ناراحتی های بی دلیل.1
مبهم و مجهول
 عصبانیت و عدم توانایی در.2
کنترلرفتار
 خستگی و کسالت دائم و.3
همیشگی
 پریشانی و افسردگی دائم.4
و ادواری
 تحصیل و، بی میلی به کار.5
فعالیتکردن
 احساس، زود رنجی.6

• گریم و میک آپ عروس
همراه با تکنیک کاموفالژ

اسپشیال ویژه تاکسی های

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

>> همه روزه

Inside & Outside

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

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

Tel.:514-573-9595

398 st Jacques W.
Lachine, QC H8R 1E8

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

:ساعات کار

E urolaser

&

 ونیم7 هر روز هفته از ساعت
 بعدازظهر6 صبح تا

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

NOS SERVICES / OUR SERVICES

BOTOX

• MASSAGE

Consultation Gratuite
Free Consultation

 شوفاژ،• لوله کشی فاضالب
• تعویض تانک آبگرمکن
 (بازکردن لوله هایDegel•
)یخزده
با
ماه ضمانت6 بیمه و

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

• PÉDICURE / PEDICURE
• MICRODERMABRASION
• MANUCURE / MANICURE

Microdermabrasion

avec soin du visage inclus
including facial

129

$

+tx

• FACIAL CAVIAR THERAPY
• PRESSOTHÉRAPIE / PRESSOTHERAPY
• ÉPILATION AU LASER / LASER HAIR REMOVAL
• PHOTORAJEUNISSEMENT / PHOTOREJUVENATION

Photorajeunissement
Photorejuvenation

199 $

+tx

• BLANCHIMENT DES DENTS / TEETH WHITENING
• ENVELOPPEMENT CORPOREL & NETTOYAGE
EN PROFONDEUR / BODY WRAPS & SCRUBS

Reg. 250$

Consultation Gratuite • Free Consultation

514.735.7750

30 Traitements personnalisés pour le corps
30 Personalized body treatments
avec 99$ de produits inclus
$
including 99$ of products

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

Z.M.

950

514.823.5292

+tx

Certificats cadeaux disponibles • Gift certificates available

ÉPILATION AU PHOTO LASER • SANS DOULEUR
PAINLESS • PHOTO LASER HAIR REMOVAL

Aisselles
Underarms

Underarms / Bikini

+tx
Par séance / per session

+tx
Par séance / per session

39$

Aisselles

99$

Dos Complet
Full Back

Jambes Completes

+tx
Par séance / per session

+tx
Par séance / per session

199$

Full Leg

298$

Voir détails en magasin. / See details in store.

*Sur présentation de ce coupon. Un coupon par personne. Ne peut être jumelé à aucune autre offre. Valide pour un temps limité. / Upon presentation of this coupon.
One coupon per person. Cannot be combined with other offers. Valid for a limited time.

___ www.paivand.ca ___
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WHO WATCHES OVER
YOUR FINANCIAL
SECURITY?
›
›
›
›
›
›
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Life and disability insurance
Credit insurance
Critical illness insurance
Retirement savings plans (RRSP)
Education savings plans (RESP)
Investments

 

                
    

:ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺵ ﺍﺯ

A PARTNER YOU CAN TRUST.

مسیرامظفری

Samira Mozaffari Farouji
Financial Security Advisor

WWW.SAMIRAINS.COM
www.inalco.com

P8476G

7655 Newman Boulevard
Suite 207
LaSalle, Quebec H8N 1X7
Tel: 514 364-0179, ext.271
Toll-free: 1 888 364-0179
Cell: 514 924-8368
Fax: 514 364-3697
samira.mozaffari@agc.inalco.com

  
    
 !"#   
 $
 %&$%&

 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ،ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ
١٩٢٩ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ی ﻓﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺩﺳﺘﻰ ﻭ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺵ ﻫﺎی ﻧﻮ ﻭ ﺁﻧﺘﻴﮏ
.ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﻨﻴﺪ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻥ
، ﭼﻴﻨﻰ،ﻓﺮﺵ ﻫﺎی ﻧﻔﻴﺲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
 ﺍﻓﻐﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻨﺪی،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ
 ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﺵ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ
 ﺩﻭﺷﻨــﺒﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ:ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ
 ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ٥  ﺗﺎ٩


















































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.





































































      

  
 

           

 

RENOVATION SALE

ﺣﺮﺍﺝ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ

:سازمان دگرباشان جنسی ایران
www.irqo.net

Invisalign
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Rapid Orthodontics 













ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ
Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP
























      





































































































































Lumineers Veneer
























رادیووویدئو،انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون

New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.:

Montreal, Quebec H3H 1M1
(514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

S
H
A
H
R
Z
A
D
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سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
•اپیالسیون
امل
____
>> با م
•رنگ _____ ش دیریت
•ماکیاژ
هرزاد
•
ف
ر
•بند و ابرو
•
____________
ک
و
ت
اه کر
__ •هایالی د ن مو
____ ت
Unisex
_________________________
__
_
_
_
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

G

ی بدون نصب دیش

ت کانال های ایران
 دریاف
)از طریق اینترنت
(
کانال فارسی زبان
50 متاشای بیش از

لم و سریال ایرانی
فی
ها
د
ص
و
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

)وقت دارید ببینید

صداو سیمای ایران

)!ال خواهد رسید
کان

(هر زمان که

 شبکه12 ترسی به

دس

24 ودی به بیش از
(بز
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6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

www.eleganceleasing .com

(2nd floor) 







Tel.:

(514)

482-4500

خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

>> with
monthly
instalment
__________

1388  خرداد25  904  شماره 15 سال






Elegance

همین امروز نامنویسی کنید

http://grc.lbpsb.qc.ca
•کالس های روزانه انگلیسی با آموزگاران دوزبانه
•دیپلم رمسی دولت کبک
•بورس دولتی
:• همین امروز از سایت ما دیدن کنید

http://grc.lbpsb.qc.ca
:>> نامنویسی ادامه دارد
Call W.A.A.V.E. at (514) 732-7766








Leasing
________________

<< >>اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

HONDA CIVIC 2008
Prix : $ 14900
Kilométrage : 45000
Garantie / Financement : Disponible
Mensuel : 199.00
LEASING DISPONIBLE
Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 4 Carburant : Essence
Motricité : FWD Portes : 4
Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris pâle
Couleur extérieure : Bleu pâle
Type : Berline

Leasing &
Financing
With or

ACURA TL 2006
Prix: $ 19900
Kilométrage: 100000
Garantie / Financement : Disponible
Mensuel: 299.00
LEASING DISPONIBLE
Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 6 Carburant : Essence
Motricité : FWD Portes : 4
Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris
Type : Berline

Without
Credit

























D
E
V
O
R
P
E-AP
PR


















assurance@eleganceleasing.com

کالس آرایش مو
و زیبـایی

: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

Clinique Dentaire PEARL

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

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

Gordon Robertson Career Center
for Beauty Care
240 Beaurepaire Drive
Beaconsfield,Qc
(beside Beaconsfield High School)

(514) 426-5096
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(514) 685-6222

&

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

 راهنمای،ساده و کارآ
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

...ارزان

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
www
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کلینیکزیبایی

و اسپـای

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

&

مونتریال...

_____________
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

اعالمیه حزب مشروطه ایران

مردم زیر بار دزدی انتخابات
خنواهند رفت!

عصبانیت او را هو میکردند،
بر کاپ اس��تانلی بوسه زد.
وی در عم��ل می گفت با
اشتیاق س��وزان جوانی و با
چنگ و دندان برای بدست
آوردن پی��روزی جنگیدیم
و ح��اال هم غرق در لذت و
نشئه پیروزی هستیم و شما هم
بسوزید!
قهرمان��ی پنگوئن ه��ا در واقع
پیروزی جوانی بر تجربه و قدرت
بود و نش��ان داد علیرغم تمام
مشکالت و موانع ،وقتی شور و
خواستن در بین باشد ،دستیابی
به پیروزی حتمی است.
این نخس��تین بار پ��س از 25
س��ال در هاکی و چهارمین بار
در تمام بازی های حرفه ای بود
که دو تیم بازی نهائی قهرمانی
را در دو س��ال پیاپی در مقابل
یکدیگر برگزار می کردند و در
حالی که سال پیش پنگوئن ها
ب��ه دلیل جوانی و کم تجریه گی
به قدرت و تجربه باختند ،امسال
با اندوخته ای از شکست پارسال
انتقامی بس شیرین از قدرتمندان
ردوینگزگرفتند...
که گوارای وجودشان باشد!
تابس��تان خوبی در پیش داشته
باش��ید و وعده ما آغاز بازی های
فصل 2010 – 2009

چه انتقام
شریینی و
آنهم در خانه
حریف
سرانجام اشتیاق و شور و خواست
جوانی« ،پنگوئن» های پیتزبرگ
را در قله قهرمانی هاکی قرار داد و
پس از برگزاری  7بازی نفس گیر
در خانه قدرتمن��دان «ردوینگز»
(دیترویت) ،انتقام شکست سال
پیش را گرفته و در میان ناباوری
همگان ب��ا نتیجه  2ب��ر  1کاپ
قهرمانی اس��تانلی ب��ه پیتزبرگ
رفت.
کاپیتان کانادائی االصل پنگوئن،
یعنی سیدنی کرازبی ،با  21سال
سن جوان ترین کاپیتانی است که
در طول تاری��خ بازی های هاکی
ای��ن کاپ قهرمانی را ب��ا افتخار
بر فراز س��ر خود بلند نمود و در
حالی که عده ای از تماش��اچیان
دمق ردوینگز با س��رخوردگی و

Pittsburgh Penguins captain
Sidney Crosby carries the Stanley Cup onto the field at PNC
Park before a baseball game between the Pittsburgh Pirates and
the Detroit Tigers in Pittsburgh,
Sunday, June 14, 2009.
)(AP Photo/Gene J. Puskar

جشن فارغ التحصیلی مدرسه دهخدا

به روال همه ساله ،روز یکشنبه
 14ماه ژوئن مدرس�ه فارس�ی
زب�ان دهخ�دا جش�ن ف�ارغ
التحصل�ی س�ال 2009-2008
را در محل پ�ارک آنگرینیون

برگزار کرد.
جمع کثی�ری از ایرانیان مقیم
مونتریال در محل جمع آمدند،
بوی کباب و موزیک شاد و زنده
سراسر پارک را از شور و انرژی

فراوانی آکنده بود.
ب�رای همه دوس�تان م�ان در
مدرس�ه دهخدا آروزی سالی
خوب و پیروز داریم.

منتشر می شود:
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﱂ
ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

پرفس��ور نشانهش��ناس دانش��گاه
هاروارد ،رابرت لنگدون ،این بار به
دعوت واتیکان راهی میشود تا بلکه
راهی برای نج��ات چهار کاردینال
ربوده شده از سوی انجمنی مخفی
و اس��رارآمیز به نام «ایلومیناتی»
بیابد.
درگذشت پاپ قبلی و اجماع تمام
کاردیناله��ا برای انتخ��اب پاپی
جدی��د ،بهترین فرص��ت را فراهم
آورده تا «ایلومیناتی»ها نیز از این
موقعیت نهایت استفاده را ببرند و
تهدید کنند که پس از کشتن هر ۴
چهار کاردینال ،مقر اصلی کلیسای
واتی��کان را نی��ز به ه��وا خواهند
فرستاد.
لنگدون برای یافتن کاردینالهای
ربوده ش��ده و جلوگیری از انفجار
مقر اصلی کلیس��ای واتیکان تنها
چند س��اعت در اختی��ار دارد .در
همین فاصلهی کوتاه نیز او بایستی
ش��هر رم را برای یافت��ن "راه نور"
زیر پا بگ��ذارد ،زیرا تنه��ا این راه
اس��ت که میتواند س��رنخی برای
رس��یدن به ایلومیناتیها باشد که
جامعهای مذهبی با قرنها سابقه
هس��تند؛ کس��انی که ربایندگان
۴چهارکاردینال به شمار میروند.
از دی��د آیک��ه ون��زل ،یک��ی از
پژوهش��گران گرایشهای مدرن،
ظهورکتابهاییهمچون"شیاطین
و فرش��تگان" بازتابدهندهی نیاز
جامعهی پیش��رفتهی امروزی به
"جادو کردن دوبارهی دنیا" است.
او در توضیح این نکته به وضعیت
وخی��م سیاس��ی ،اقتص��ادی و
زیستمحیطی در حال حاضر اشاره
میکن��د و اش��تیاق عمومی برای
بدس��ت آوردن "نوری در تاریکی"
را عاملی تعیینکننده برای نوشته
شدن چنین کتابهایی میداند.
از همی��ن رو ه��م ،ب��ه ب��اور وی،
نادیده گرفتن حقای��ق تاریخی و
نقل نادرس��ت آنهاآسیبی جدی
به فروش کتاب و فیلم وارد نکرده
است.
البته انتقادها نسبت به کتاب دن
براون به همین جا ختم نمیشوند.
ترزیا هایمرل ،پژوهشگر امور دینی
در اتریش ،کوشش نویسنده را برای
نسبت دادن تاریخچهای چند قرنی
به"ایلومیناتیها"بسیارپیشپاافتاده
میداند؛ در واقع نکتهای که هیچگاه
حقیقت نداشته است.
فرقهی "ایلومیناتی" در سال ۱۷۷۶
از سوی "آدام وایزهاوپت" ،فیلسوف
یس��وعی آلمانی ،پایهگذاری شد و
تنها حدود ده س��ال دوام یافت .از
همین رو ش��مار پیروان آن هرگز
فرات��ر از  ۲۰۰۰نف��ر نرفت .هدف
ایلومیناتیه��ا ،رهایی از حاکمیت
جهان��ی و روح��ی به واس��طهی
"روشنگری" بود و برای همین آنها
تصویر "جغد مینروا" ،الههی خرد
و دانای��ی را به عنوان نش��ان گروه
برگزیدند .هرچند همچنان در مورد
این فرقه و بقای آنان اختالف نظر
وجود دارد.
هایم��رل ایلومیناتیها را "گروهی
تحصیلکرده" میداند که تنها برخی
از چهرههای علمی شناخته شده
در آن عض��و بودن��د و از همین رو
دستمایه قرار دادن آنها را از سوی
براون و دیگران ،برای تصویر کردن
تضاد میان کلیس��ا و علم ،چندان
مناسبنمیداند.
با این همه فیلم ران هاوارد ،علیرغم
نقدهای نه چندان مثبت و ایرادهای
منتقدان به آن ،همچنان در گیشه
خوب به فروش میرود■ .

Stanley Cup Finals 2009
Pittsburgh Penguins
vs Detroit Red Wings

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﱂ
ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ

حزب مشروطه ایران کودتای ولی فقیه و نیروهای سرکوبگر رژیم اسالمی بر علیه
ملت آزادیخواه ایران را محکوم کرده و از دانشجویان ،معلمان ،کارگران ،کارمندان و
تمامی ایرانیان میخواهد که با اعتصابات گسترده و مستمر ولی فقیه و دولت احمدی
نژاد را وادار به عقب نشینی و گردن نهادن به خواست و اراده ملت بزرگ ایران برای
دست یافتن به آزادی و حقوق بشر کنند.
تقلب فاحش حکومت احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری از حدود معمول
جمهوری اسالمی نیز در گذشته و رکورد بیسابقهای در تاریخچه تقلبات انتخاباتی
گذاشته است .وزارت کشور رژیم حتی باکی از این ندارد که تعداد آراء یک کاندیدای
عمده را از ش��رکت کنندگان در تظاهرات به پشتیبانی او هم کمتر اعالم کند .به
خوبی آشکار است که هجوم رای دهندگان مقامات رژیم را ناگزیر به کنار گذاشتن
هر مالحظهای کرده است.
اکنون مردم ایران ،روبرو با بدترین تجاوز حکومت اس�لامی ،چ��ارهای جز دفاع از
ی های دزدیده شده خود ندارند و نخستین واکنشهای خشم آلود آنان مقدمه
را 
یک حرکت اعتراضی است که صفوف سران رژیم را نیز در بر خواهد گرفت .مردم
ایران به رغم همه محدودیتهای یک انتخابات غیر آزاد و مداخالت شورای نگهبان
فرصتی دیگر به رژیم دادند که از مسیر خطرناک خود برگردد؛ اما رئیس جمهوری
و فرماندهان پاسداران راه پر مخاطره دیکتاتوری نظامی را برگزیدهاند و تا ریش ه کن
کردن جنبش مدنی ایران پیش خواهند رفت .پس از انتخابات ریاست جمهوری،
مردم راهی جز مقاومت نمیشناسند.
این نخستین بار نیست که جنبش مدنی ایران رو در روی رژیم میایستد .اما این بار
نه تنها جامعه مدنی و جنبش حقطلبانه ایرانیان بسیار بزرگتر و نیرومندتر است،
پشتیبانی عناصر روز افزونی از درون خود رژیم را نیز خواهد داشت .این تنها مردم
نیس��تند که رای شان دزدیده شده اس��ت .جناحهائی از خود رژیم نیز با دورنمای
نابودی روبرو هستند .نیروهای پیروزمند در انتخابات اخیر نشان دادهاند که در هیچ
جا متوقف نخواهند شد و تصمیم دارند همه مواضع قدرت را تصرف کنند .آنها البته
حریفان و رقبای خود را به تدریج و گروه گروه حذف خواهند کرد ولی بی پروائی
شگفت آور وزارت کشور و فرماندهی سپاه در انتخابات اخیر ،پایان راه را به خوبی
نشان میدهد.
جمهوری اسالمی وارد یک مرحله قطعی شده است .انتخابات ،نیروی مردم را نشان
داد؛ مقاومت پس از انتخابات میتواند برتری مردم را بر دستگاه سرکوبگری نشان
دهد .اگر قرار نیست ایران بیش از این غرق شود مردم می باید پای مطالبات خود
بایستند .پاینده ایران
زنده باد ملت ایران ،حزب مشروطه ایران

هاکی

سینما

ردپایبحثبرانگیز
حقیقت در "شیاطین
و فرشتگان"

www.esthemedica.com
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فرهنگ تغذیه
سالم و بهداشت
خانواده
به قلم
پرفسورقدیریان

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

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭﭘﺮﻭﯾﺰﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ
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از خودمان...
ناصر شجاعی:

من نقاش
نیستم!
هنرمندانناشناخته
یادداشت این شماره:
نقاش گمنام

کمال خدامراد

یکی از ویژگی ه��ای فرهنگ ما یا
بهتر است بنویس��م «نکات منفی»
فرهنگ ما این بوده است که شمار
بسیاری از هنرمندان ،ادیبان و بطور
کل��ی هنر آفرینان م��ان را در زمان
حیاتش��ان نه آنگونه که استحقاق
شان بوده مورد قدردانی قرار داده ،نه

عباس
پالیزدار به
ده سال
حبس
حمکوم شد

دادگاهی در تهران روز دوشنبه15 ،
ژوئن حکم پرونده عباس پالیزدار و
دیگر متهمان همراه او را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان
ایران ،ایس��نا ،عباس پالیزدار ،متهم
اصلی این پرونده ،به اتهام اقدام علیه
امنیت ملی ،افشای اسناد محرمانه،
خیان��ت در امان��ت ،تحصی��ل مال
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خانه ایــــران را از آن خود بدانید

به شناخت خصوصیات خودشان و
هنرشان همت گماشته ایم .تا جائی
که ش��اعری سرانجام فغان برداشته
که:
تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
وقتی سراغ وقت من آئی که نیستم!
این سنت خوشبختانه در ایران امروز
و به همت عاش��قان هنر و ادب این
سرزمین کهن دارد رفته رفته ملفی
میش��ود .کما اینکه می بینم بطور
نمونه در زمینه های تئاتر و سینما
با اختصاص جایزه سیمرغ از پیش
کسوتان این هنر و با تشکیل کنگره
های علمی و ادبی دیگر مثل کنگره
ابوریحان بیرونی و غیره به
این هنر آفرینان ارج نهاده
میشود.
ش��اید این مقدمه ارتباط
چندانی به یادداش��ت این
شماره نداشته باشد چرا که
در اینجا صحبت از بزرگان
و مش��اهیر ای��ران زمین
نیست ،سخن از هنرمندان
همی��ن جامع��ه کوچک
ایرانی خودمان در مونترال
است .هنرمندانی که ناچار
و برای امرار معاش و اداره خانواده
ایشان به حرفه های دیگری روی
آورده اند .مثل ش��اعر و نویسنده
حج��اری می کند؛
خوبمان که ّ
کاریکاتوریست بسیار با ذوقمان
که آرایشگر است؛ یا نقاش گمنام
فروتنمان ک��ه رانندگی اختیار
کرده است.
از ای��ن دس��ت و در گوش��ه و
کنار همین شهر استعدادهای
بس��یاری را می شناس��م و روا
نمی بینم که از کنار خودشان و
هنرشان بی تفاوت بگذرم .فکر می
کنم زمان آن رسیده که در حدود
امکاناتم سایر هموطنانم را با این
عزیزان آشنا کنم.
در این راس��تا اگ��ر در ادای حق
مطلب قصوری پیش آید که طبعا
هم پیش خواهد آمد ،پیش��اپیش
از حضورش��ان پوزش می طلبم.
خواهش بزرگ دیگری که از این
بزرگان دارم این است که محبت
ک��رده فروتنی و خش��وع را کنار
گذاش��ته ،خود را و کاره��ا و آثار
هنریش��ان را دست کم نگیرند! و
دست و زبان مرا برای معرفی آنان
به جامعه خودمان باز بگذارند .و اما
مروری بر آثار و کردار نقاش گمنام
ش��هرمان که خودش همیشه می
گوید:
من نقاش نیستم!
ناص��ر خ��ان ش��جاعی زاده نطنز و
تحصیالتش را در نطنز و تهران انجام
داده .شغل اصلی اش مدیریت امور
کارپردازی بیمارس��تان قلب تهران
بوده اس��ت و از آن دسته آدم هائی

است که همکاران و دوستانش را تا
آنجا که می توانسته دستگیری کرده
و بیدریغ به یاری همه شتافته است.
حاال هم که حدود  65بهار از عمرش
را پش��ت سر گذاش��ته هنوز روزی
بیشتر از  15ساعت کار تاکسی می
کند و با این موهای س��پید و قامت
افراخت��ه ،خانواده اش را در این دیار
غریب با سربلندی اداره می کند.
آنچه او را در این ساعات طوالنی سر
حال نگه میدارد و باعث تحسین و
ستایش دوس��تانش نیز شده است،
طراحی ها و نقاش��ی هائی است که
با قلم و کاغذی ساده در اتومبیلش
خلق می کند.
هیچوق��ت از روی عک��س یا مدلی
کپی و تقلید نمی کند.
نقاشی های سیاه و سفیدش تماما
زاده تخیل و ذهن خالق خود اوست.
هر نقشی حکایت و بافت خودش را
دارد و با دیگری متفاوت اما همگی
قابل تحسین .گاهی با اعجاب به قله
کوه هائی که کشیده است نگاه می
کنی و با کمی دقت می بینی که به
جای قله ها ش��یری و گرگی به تو
خیره شده اند و تازه به شکوه و ابهت
اثری که آفریده است پی می بری.
با این همه خ��ودش می گوید :من
نقاشنیستم!
فکر می کنم شکسته نفسی می کند
و قریحه و اس��تعداد خود را دس��ت
کم می گی��رد .س��رانجام و پس از
یک سال ابرام و اصرار قانعش کردم
که شاهکارهایش را در قطع بزرگتر
بکشد و به قول معروف اگر خدا مدد
کند و امکانات ساده ای میسر گردد،
آثار منتخب��ش را در یکی از مراکز
فرهنگی ایرانیان به نمایش گذارد .به
امید آن روز.
س��خن را در این جا کوت��اه و ادای
حق مطلب را درباره این عزیز و سایر
هنرمندان ناشناخته به فرصتی دیگر
موکول می کنم.
___________
مونترال :ژوئن 2009

نامشروع ،تهمت ،افترا و نشر اکاذیب
مجموعا به  10سال حبس تعزیری
محکوم شد.
فاطم��ه آجرل��و و حس��ن کامران،
نمایندگان پیشین کرج و اصفهان در
مجلس که دو متهم دیگر این پرونده
بودند ،به جرم "معاونت در تخریب
اعتماد عمومی جامعه به مس��والن
نظام و خارج کردن اسناد محرمانه"
به چهار س��ال و ش��ش ماه حبس
تعزیری محکوم شده اند.
عباس پالیزدار سال گذشته در یک
سخنرانی ،مقامهای بلند پایه ایران
را به فس��اد مالی متهم کرد و بعد از
چندی بازداشت شد .او دو بار در طور
مدت بازداشتش سکته قلبی کرد.
عباس پاليزدار 41 ،س��اله که گفته
می شود "جانباز  45درصد" است ،تا
سال گذشته چهره ای شناخته شده
برای مردم و رسانه ها در ایران نبود.
"رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش
های مجلس" و "مشاور کمیسیون

اقتصادی مجلس هفت��م" از جمله
سمت هایی اس��ت که رسانه های
ایران تا قبل از ماجرای آقای پالیزدار
برای معرفی او استفاده کرده بودند.
ام��ا نمایندگ��ی کمیت��ه تحقیق و
تفح��ص از قوه قضائیه مس��تقر در
سازمان بازرسی کل کشور مهمترین
سمتی است که او در سال های اخیر
بر عهده داشته است.
آقای پالی��زدار در س��خنرانی های
گوناگونی که به عنوان "دبير کميته
تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه
قضائیه" می کرد ،بعضی از عالی ترین
مقامات ایران را ب��ه اتهاماتی چون
فس��اد مالی ،رانت خواری ،تصاحب
اموال عموم��ی و خصوصی ،مافیای
اقتصادی و بی لياقتی متهم کرد.
او ب��ه ط��ور مداوم س��خنانش را به
پرونده های محرمانه ای که گفته بود
در سازمان بازرسی کل کشور موجود
است ،مستند می کرد.
■

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

Maison Culturelle de l’IRAN

>> جلسات مشاوره در دفتر خانه ایران

در حال حاضر جلسات مشاوره با حضور مدد کاران اجتماعی
ی زبان برای پاسخگویی به خبشی از نیاز های
فارس 
هموطنان در دفرت خانه ایران برگزار می گردد.
Maison Culturelle de l’IRAN
و همچننی به مرتمجنی داوطلب برای همراهی
و همیاری افراد در مالقات های پزشکی ،مدرسه،جستجوی خانه و غریه نیازمندمی.
ی دفرت خانه ایران برنامه ریزی خواهد
قابل ذکر است که خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای مشا و با هماهنگ 
شد.
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات و انتقادات خود یاری منایید.
از همٔه افرادی که مایل به ارائه خدمات در زمینه حرفٔه خود هستند تقاضا میکنیم که با دفرت خانه ایران متاس
بگریند.

پاروبزنیم،پاروبزنیم،پاروبزنیم

ی
خانه ایران مشا را به یک ورزش مهیج ،قایقران 
بر روی رودخانه خروشان  rivier rougeدعوت میکند:
■ زمان:چهار شنبه  ۲۴ژوئن ،ساعت  ۷:۳۰صبح
از مقابل مرتو Vendome
■ شرایط شرکت :آشنایی با شنا
و داشنت وزن حداقل  ۴۵کیلو گرم
■ بها ۷۰ :دالر ،همراه با ناهار و شام
■ رفت و آمد به عهده شرکت کنندگان میباشد
و افرادی که نیاز به وسیله نقلیه دارند ،برای هماهنگ کردن هر چه زودتر با دفرت خانه ایران متاس بگریند.
لطفا برای خرید بلیت خود تا تاریخ  ۲۰ژوئن با دفرت خانه ایران متاس حاصل منایید:

Email: khanehiran@gmail.com
)1117 Ste.Chatherine W, Suite: 420 (Metro: Peel
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

&
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&

ساده ،کارآ ،ارزان...

Montreal

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...

آسپارتام

!SNACK

میانوعده برای
همه ضروری
است

و نوشابههای
رژمیی

اولین نوشابههای رژیمی در سال 1982به بازار
جهانی معرفی ش��دند .به ط��ور معمول در این
نوشیدنیها به جای ش��كر از آسپارتام استفاده
میشود.
آسپارتام یك شیرینكننده غیرساكاریدی است
كه امروزه با نامه��ای تجاری مختلف در بیش
از 6000محصول مختلف در كش��ور اس��تفاده
میشود.
آسپارتام در سال 1965توسط جیمز شالتر و به
صورت كامال اتفاقی در طی تحقیقاتی برای ابداع
داروی ضد زخم معده كشف شد!
بیخطر بودن آس��پارتام در سال 1974توسط
اداره غذا و داروی آمریكا ( )FDAتایید شد و از
آن زمان مصرف آن در كشورهای مختلف رو به
فزونی نهاد.
میزان حداكثری تایید شده برای مصرف روزانه
آس��پارتام عددی بسیار باالتر از میزان آسپارتام
موجود در نوشابههای رژیمی است.
گرچه از نظر محتوای قندی ،نوشابههای رژیمی
گزینه مناسبی به شمار میروند اما مصرف آنها
به مقدار زیاد توصیه نمیشود.
وجوداسیدفسفریكوگازكربنیكدرایننوشابهها،
همانند نوشابههای معمولی مانع از جذب عناصر
حیاتی مانند كلس��یم ،پتاسیم ،روی ،منیزیم و
آهن میگردد.
همچنین شرایط نگهداری نوشابههای رژیمی
(در داخل یخچال) در حفظ سالمت آنها بسیار
مهم است.
ضمن آنكه به دلیل تبدیل آسپارتام در بدن به
فنی��ل آالنین ،بیماران مبتال به فنیل كتونوری
(یك بیم��اری ارثی نادر كه مانع از متابولیس��م
فنیلآالنین میشود) باید از خوردن محصوالت
حاوی آسپارتام اجتناب كنند.

همانطور كه میدانید وعدههای غذایی
در تامین مواد مغذی و انرژی مورد نیاز
بدن نقش بس��زایی دارند و بهتر است
بط��ور منظ��م و در محدوده س��اعات
معینی مصرف شوند.
از این رو ،ما به همه گروههای س��نی
توصی��ه میكنیم عالوه بر س��ه وعده
غذایی ،میانوعدهها را در برنامه غذایی
روزانه ی خود بگنجانند.
مصرف میانوعدهها یك اقدام پیشگیرانه
است كه باعث میش��ود وعده غذایی
بعدی را با كنترل بخورید.
اگر ش��ما بعد از صبحانه و در ساعات
 10تا  11یك میانوعده میل كنید ،قند

خون تان در حوالی
ناه��ار افت پیدا نمیكن��د و میتوانید
روی مقدار و نوع غذایی كه میخورید،
كنترل داشته باش��ید ،اما در روزهایی
كه بعد از صرف صبحانه تا ظهر و یا از
ناهار تا هنگام شام هیچ میانوعدهای
میل نمی كنید ،آنقدر گرسن ه خواهید
شد كه به قصد سیر شدن به سوی غذا
كشیدهمیشوید.
به این دلیل ما برای همه افراد ،مصرف
میانوعدهه��ا را صد درص��د ضروری
یدانیم.
م
شاید برایتان جالب باشد ،اما تاكید ما
برای آنهایی كه چاق هستند ،بیشتر از
بقیه است.
اگ��ر یك فرد چ��اق كه نیاز ب��ه انرژی
بیش��تری دارد ،به موقع غذا نخورد ،به
سرعت متابولیس م بدنش افت میكند،
اما در صورت عادت داشتن به مصرف
میانوع��ده میتواند ب��ه كاهش وزن
مطمئنتری امیدوار باشد.
ش پایین
متاس��فانه مواد غذایی با ارز 
تغذی��های مث��ل چیپس ،ش��یرینی
خامهای و یا نوشابههای گازدار در بین
مردم و خصوصا قشر جوانتر بهعنوان

چند دستور برای خپت
سبزی ها

سبزیها را به مدت زیاد در آب خیس نكنید ،زیرا ویتامینها و
مواد معدنی آنها در آب حل میشود.
تا آنجا كه ممكن است سبزیجات را با پوست بپزید یا تنوری
كنید.
سبزیها را برای مدت طوالنی در معرض هوا قرار ندهید.
در موقع طبخ غذا ،از ظروف دردار استفاده كنید و در ظرف را
همیشهبگذارید.
از زیاد به هم زدن غذا ،مخصوصا با قاشق فلزی خودداری كنید
تا سطح غذا زیاد در معرض هوا قرار نگیرد.
سبزی و میوه را مدتی قبل از خوردن یا پختن ،خرد نكنید و
آب میوه را نیز بالفاصله پس از گرفتن ،مصرف كنید.
برای پختن س��بزی ،اول آب را جوش بیاورید و بعد سبزی را
بریزید و فقط آنقدر بپزید تا نرم شود (له نشود).
تا آنجا كه ممكن است موقع پخت سبزی ،آب كمتری به آن
اضافه كنید.
اگر برای طبخ س��بزی ،آب زیادی مصرف كردهاید ،از این آب
برای سوپ و سس استفاده كنید.
اگر از سبزی یخ زده استفاده میكنید ،هرگز آن را مستقیما در
آب جوش نریزید.
برای آن كه سبزیجات شما زرد و پالسیده نشوند ،كف جایگاه
مخصوص نگهداری سبزیجات را در یخچال ،با حوله كاغذی یا
دستمال سفید بپوشانید .كاغذ ،رطوبت اضافی را جذب كرده
و س��بزیجات را برای مدت بیشتری تازه نگه میدارد .یا چند
قطعه اسفنج خشك در قسمت مخصوص سبزیجات قرار دهید.
اس��فنج خشك مانند كاغذ رطوبت را جذب میكند و از فاسد
شدن میوهها و سبزیجات برای مدتی جلوگیری میكند■ .

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

)Tel.: (514
996-2725

فارسی

برای این که

میانوعده محبوبیت دارند.
ب��ه همی��ن دلیل اس��ت ك��ه چاقی،
پُرفش��اری خون و حتی دیابت رش��د
فزایندهای پیدا كرده است.
بهترین میانوعده از نظر ما میوهجات و
سبزیجات هستند .از اینرو ،با خودتان
هویج ،خیار حتی كاهوی شسته و انواع
میوه را میتوانید به محل كار ببرید و در
ن روز میل كنید.
میا 
ب��ه بچهه��ا ه��م بیاموزی��د ك��ه این
خوراكیهای مغذی چهقدر میتوانند
ان��رژی بخ��ش باش��ند و ب��ه حفظ
سالمتیشان كمك كنند.

شکراست!
معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

آن ممه را لولو برد
آنوقت که جیک جیک مستانت بود ،یاد زمستانت
نبود ؟
آواز دهل شنیده از دور خوشه
اجاره نشین خوش نشینه !
ارزان خری ،انبان خری
از اسب افتاده ایم ،اما از نسل نیفتاده ایم
از اونجا مونده ،از اینجا رونده
از اون نترس که های و هوی داره ،از اون بترس
که سر به تو داره
از این امامزاده کسی معجز نمی بینه
از این دم بریده هر چی بگی بر میاد
از این ستون بآن ستون فرجه
از بی کفنی زنده ایم
از دست پس میزنه ،با پا پیش میکشه
از تنگی چشم پیل معلومم شد
آنانکه غنی ترند محتاج ترند !
از تو حرکت ،از خدا برکت!
از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است
از خر افتاده ،خرما پیدا کرده
از خرس موئی ،غنیمته
از خر می پرسی چهارشنبه کیه ؟
ب��رای پیش��گریی از چاق��ی میت��وان نانهای
از خودت گذشته ،خدا عقلی به بچه هات بده
سبوسدار همچون سنگك ،تافتون و جو مصرف
از درد ال عالجی به خر میگه خانم باجی!
ك��رد .اس��تفاده از ای��ن نانها برای كن�ترل میزان
از دور دل و میبره ،از جلو َزهره رو
چربیهای خون ،قندخون و فشار خون بسیار موثر
از سه چیز باید حذر کرد،
اس��ت .نانهای سبوسدار مقادیری فیرب ،ویتامنی
دیوار شکسته ،سگ درنده ،زن سلیطه!
ب ،منی��زمی ،آنتیاكس��یدانها و اس�تروژنهای
از شما عباسی ،از ما رقاصی!
گیاهی دارند.بررسیهای این طرح نشان میدهد
از کوزه همان برون تراود که در اوست!
مردم غالت سبوسدار را كم مصرف میكنند .در
(گر دایره کوزه ز گوهر سازند)
این طرح مش��خص ش��د كه مردم بیشرت از غالت
از کیسه خلیفه می بخشه
سفید و تصفیه شده (حدود  201گرم در روز) و كمرت
از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند
از غ�لات كامل (حدود  93گرم در روز) اس��تفاده
از گیر دزد در آمده ،گیر رمال افتاد
میكنند .بر اس��اس همنی مطالعه ،شیوع عوامل
از ماست که بر ماست
متابولیكی (پرفشاری خون ،باال بودن سطح چربی
از مال پس است و از جان عاصی
خون ،چاقی شكمی ،باال بودن قند ناشتای خون)
از مردی تا نامردی یک قدم است
در اف��رادی كه غالت كامل و س��بوسدار كمرتی
از من بدر ،به جوال کاه
دریافت میكردند ،بیشرت است .با افزایش دریافت
از نخورده بگیر ،بده به خورده
نانهای س��بوسدار كاهش معن��یداری در خطر
از نو کیسه قرض مکن ،قرض کردی خرج نکن
ابتال به باال بودن سطح «تریگلیسریین» ،پرفشاری
از هر چه بدم اومد ،سرم اومد
خون و سندرم متابولیك مشاهده شد .این یافتهها
از هول هلیم افتاد توی دیگ
نشان میدهد مصرف زیاد نانهای سفید و بدون
از یک گل بهار نمیشه
س��بوس با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی
از این گوش میگیره ،از آن گوش در میکنه
همراه اس��ت .با توجه به اینك��ه عوامل ژنتیكی،
اسباب خونه به صاحبخونه میره
متابولیك��ی و حمیطی در ب��روز اختالالت چربی
اسب پیشکشی رو ،دندوناشو نمیشمرند
خون نقش دارند ،اس��تفاده از نانهای سبوسدار
اسب ترکمنی است ،هم از توبره میخوره هم
در رژمی غذایی در پیش��گریی از این بیماری موثر
ازآخور
است.
اسب دونده جو خود را زیاد میکنه
اسب را گم کرده ،پی نعلش میگرده
www.nationaldrivingschool.ca
اسب و خر را که یکجا ببندند ،اگر همبو نشند
همخو می شند
استخری که آب نداره ،اینهمه قورباغه میخواد
چکار؟
اصل کار برو روست ،کچلی زیر موست
اکبر ندهد ،خدای اکبر بدهد
اگر بیل زنی ،باغچه خودت را بیل بزن
اگر برای من آب نداره ،برای تو که نان داره
اگر بپوشی رختی ،بنشینی به تختی ،تازه می
بینمت بچشم آن وختی
اگه باباشو ندیده بود ،ادعای پادشاهی میکرد
اگه پشیمونی شاخ بود ،فالنی شاخش بآسمان
میرسید




�




کنی ،منهم ترا عوق میکنم
عاق
مرا
تو
اگه
1625 Maisonneuve W.
اگر جراحی ،پیزی خود تو جا بنداز
Suite: 308
Guy
اگه خدا بخواهد ،از نر هم میدهد

نان سبوسدار
سامل تر است!

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط
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گفتاردرمانی

پزشکــی....

دکتر عطا انصاری
dYÃ|ÄfyZÉZ^mZ¿ÂeÄ¯c^ÃÂ»ÕZÅË|Àe°

<<ایران:
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سبزیجات تازه ،پرهیز از غذاهای پرچرب و پزشک سرشناس عمل
پركالری ،گنجاندن ورزش در برنامه زندگی،
های سقط جنین در
عدماستعمال دخانیات ،كنترل فشار خون و
دیابت ،همگی از راههای پیشگیری از ابتال به
ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m
بیماریهای قلبی  -عروقی است.
آمریکا ترور شد
به گفته وی ،با كنترل دورهای میتوان این

sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y

میانگین سنی جراحی
     
قلب  50سالگی است
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■ درخواست
کمک.
س��ازمان ه��ا
و گ��روه های
کمک کننده
وج��ود دارند
مانن��د sA :

sociation
pour
le
rétablissement des cérébro lésés du Québecکه هدفش��ان

کمک به بیمار و خانواده آنهاس��ت
ب��رای دریاف��ت اس��م و آدرس این
سازمانها در محل خودتان با CLSC
محل خودتان تماس بگیرید.

چهموقعبهپزشکمراجعهکنیم:
■ اگ��ر فکر می کنید دچار آفازی
شده اید
■ اگ��ر فکر می
کنید ک��ه یکی از
عزیزانت��ان دچار
شده
یک��ی از
■
اطرافیان شما می
گویند که مشکل
سخن گفتن دارید
پزش��ک امتحانات کامل پزشکی و
عصبی را انجام داده و س��واالتی می
کند ممکن الکتروانس��فالوگرام (نوار
مغزی) ،تومو دانستیومتری (اسکنر)
مغ��زی ،توموگراف��ی ایزوتوپ مغز
( )SPECTو ی��ا حتی آزمایش��ات
ی��ا
Neuropsychologique
 Orthophoniqueالزم باشد.

Accounting

Tax Solutions
___________
Income Tax Service

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

هیچ گون��ه درمان داروئی یا جراحی
برای آفازی وجود ندارد .تنها تمرین
های ارتوفونیک می تواند وضع بیمار
را بهبودی دهد .متاسفانه هیچ کاری
ب��رای بیماران��ی که غ��ده مغزی یا
سندروم  dementialدارند نمی شود
انجام داد.
بندرت در بیمارانی که بر اثر صدمات
جمجمه ای و یا سکته مغزی دچار
شده اند آنافازی دائمی تولید بشود.
در بیشتر موارد بیمار می تواند نسبتا
خوب حرف بزند ولی با مکث کردن
روی بعضی کلمات برای بهتر بودن
درمان باید از ش��روع اولین سمپتوم
های بیماری شروع بشود چون مغز
خیلی بهتر جواب میدهد.
درمان معموال در بیمارستان شروع
میش��ود و معموال س��ه م��اه طول
می کش��د .برای بیمارانی که دچار
دپرسیون می شوند کمک های روان
درمان��ی وج��ود دارد و هنگامی که
وضع بیمار بهتر شد ادامه درمان در
خارج از بیمارس��تان انجام می شود
و از نزدیکان بیمار میخواهند که در
درمان کمک منند .سرعت بهتر شدن
بس��تگی به مهمی قس��مت صدمه
دیده و وضع عمومی بیمار و میل او
به خوب شدن و میزان تحصیالتش
دارد .معم��وال در  6هفته اول درمان
سریع تر جواب میدهد.
تا شماره آینده شاد و تندرست
باشید.

آمـــوزش دف
کالس های گروه نوازی دف
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درمان:

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف

(ردیف و تصنیف)

برای تشکیل گروه ُکر مبنظور همکاری با گروه
دف نوازان از عالقمندان خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.
(514) 485-0739 >> (514) 993-0739

Cancer

Causes and Prevention

Parviz Ghadirian, Ph.D.

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
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

از

پسلرزه ی

سرد انتصابات
شهال شفیق

پیام سیمنی بهبهانی:
نتوانستمخودرابهانتخاب
یکیازاینچهارتنراضیکنم!

ی گوبلزی
دروغ

های منتخبان
شورای نگهبان،
ابعاد گستردهی
تباه��کاری های
پیش چشمهای
نظ��ام مافیایی را
همگان گس��ترده و در هم��ان حال وخامت
وضعیت رژیم اسالمی را از ورای جنگ قدرت
در درون آش��کار کرده است .نتیجه ی قاطع
انتخابات اسالمی را همین پدیده توضیح می
دهد.
فراگیری ش��عار تغییر ،گامی عقب نشینی را
چنان خطرن��اک کرده که حتی کاندیداهای
انتصابی نیز به عناصر نامطلوب نظام بدل شده
اند .پس بازی حذف متحدان پیش��ین ،که از
نخستین روز حیات رژیم در کار بود ،بار دیگر
تکرار ش��د .چرخ های نظ��ام که در چرخش
خود بازرگان ها و بنی صدرها و منتظری ها
را به بیرون راند ،همچنان در گردش اند و هر
بار بازی خوردگان��ی در باال و پایین بر جای
می گذارند.
اما ای�ن ب�ار ،نمایش ب�ی قدرت�ی رای
دهن�دگان چه تاثیری ب�ر جنبش های
مدن�ی در حال رش�د ،این تنه�ا میدان
نمایش قدرت مردم ،خواهد داشت؟
آیا از فضای یأسی که در پی دارد زیان خواهند
دید؟ یا به عکس ،چش��م از ب��اال برخواهند
گرفت و با سالح قدرتمند همبستگی ،هیوالی
در ح��ال احتضار رژیم اس�لامی را به چالش
خواهندکشید؟
آری! در برابر منط��ق زور که زبان حاکمیت
توتالیتر است تنها قدرت جمعی پاسخگوست.
اما این قدرت تنها زمانی به بار می نشیند که
از ِخرد مایه گیرد .
بازی در بساط حاکمیت تمام خواه ،به نام
دمکراسی ،چنانکه کروبی ها بدان اذعان
می کنند به تائید حاکمیت انجامید.
امید که حق خواهانی که با هزار آرزو در این
بازی ش��رکت کردند از ناامی��دی های خود
توش��ه راه مبارزه س��ازند که بی شک هموار
نیست اما به آزادی می گشاید .آن آزادی که
دهه ها پیش ع��ارف گفت که با قباله جنت
تاخت نمی زندش و دیروز سیمین بهبهانی در
پیام غمگنانه اش از آن سرود .پیامی که دهها
صدای دیگر را آواز می داد که در میانه ش��ور
میرحسینی چه تنها می نمودند.
گرام��ی بانوی مه��ر و خرد! چ��ه زود صدای
تو چون پژواک حقیق��ت در فضای خالی از
هیاهوی طبل های کارناوال انتصابات پیچید.
باش��د تا هزاران هزار ندای حق خواه را گوش
انداز کند ،باشد تا آه های حسرت را وا گذاریم
و گوش جان به نوای آزادی بسپاریم.
_____________________
■

تب سبز انتصابات پر رنگ و ریای
• ِ
جمهوری اسالمی ،لرزی سرد در پی
داشت .دروغ بزرگ یک بار دیگر در
فضا طنین انداخت .آنقدر بزرگ که
باید و شاید.
دروغی گوبلزی چنان که معهود
حکومت توتالیتر است .اکنون
مفسران و نظریه پردازانی که
کارشناسانه از اعجاز انتخابات
سخن می گفتند ،پایان تهوع آور
این منایش را چگونه تفسیر خواهند
کرد؟ ...
 ۱٣ژوئن ۲۰۰۹
تب سبز انتصابات پر رنگ و ریای جمهوری
ِ
اسالمی ،لرزی سرد در پی داشت .دروغ بزرگ
یک بار دیگر در فضا طنی��ن انداخت .آنقدر
بزرگ که باید و شاید .دروغی گوبلزی چنان که
معهود حکومت توتالیتر است .اکنون مفسران
و نظریه پردازان��ی که کارشناس��انه از اعجاز
انتخابات سخن می گفتند ،پایان تهوع آور این
نمایش را چگونه تفسیر خواهند کرد؟
می دانم که کلمه کم نخواهند آورد.
در زب��ان ما ابهام و ایهام چنان جایی دارد که
میش��ود بی هیچ پروایی تفس��یرهای ضد و
نقیض را با هم آشتی داد.
اگر جمهوری اسالمی که اسالمیتش یکسره
نافی جمهوریت آن است ،توانست ۹٨درصد
رای بیاورد.
اگر پس از  ۲۰س��ال تجربه ،بن بست اصالح
طلبی اس�لام گرا ،پرچم سبز اصالح طلبی
اصول گرا توانست تنور انتخابات را گرم کند و
بر مشروعیت نظام مهر تأیید زند ،چرا بار دیگر
نتوان درباره ی درسهای انتخابات زبانبازی
و قلم فرسایی کرد؟
بی شک می توان چنین کرد.
اما آیا مرهمی بر زخم های انبوه میلیونی رای
دهندگان خواهد بود که در آرزوی پرواز ،غافل
از قفس ،چنین سر به میله ها کوفتند؟
آیا پاسخ نسلی را خواهد داد که با کوله باری
خالی از حافظه ی تاریخی که پشتوانه خرد
جمعی است چنین شادمانانه و پایکوبان در
نمایش حاکمان ،نقش س��یاهی
لشگر را به عهده گرفت؟
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
اما نمایش مدرنی که هنرمندانی
چن��د ب��رای موفقیتش س��نگ
تمام گذاشتند ،عاقبت چنان که
زمان :یکشنبه  5جوالی
شایسته حکومتی چنین است به
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----تعزیه ای غم انگیز بدل شد.
به همه شما خوشامد میگوییم.
اینک پ��رده فرو افت��اد ،اما بازی
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
همچن��ان ادام��ه دارد .مناظ��ره
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• با همین صدای تنها میگویم
که این گونه انتخاب را درست
منیدامن و به هیچ یک از نامزدها
رای منیدهم ...
 ۹ژوئن ۲۰۰۹

>> خانم سیمین بهبهانی شاعره ی
بزرگ و نام آور ایران پیامی در رابطه
با انتخابات  22خرداد به کنفرانسی
که در روزهای پنجم و شش�م ژوئن
 ۲۰۰۹در رابط�ه با انتخابات دهمین
ریاس�ت جمهوری در ایران در شهر
بروکسلتشکیلشد،فرستادهاست
که متن آن به شرح زیر است:
هموطن��ان گرامی و دوس��تان عزیز که
از ه��ر جای جهان گرد ه��م آمدهاید تا
دربارهی سرنوشت کشور خود همراهی
و هماندیشی کنید.
میخواس��تم که در حضور شما باشم و
دیده به دیدارتان روش��ن کنم .بیماری
امانم نداد.
میخواستم به پای تو تقدیم جان کنم
بختمچنیننخواستکهکاریچنانکنم
پس به نوشتن کالمی بس میکنم.
کشور ما اکنون بر سر چهارراه سرنوشت

ایستاده است'' .انتخابات'' را میگویم.
با چهار نامزد از صافی گذشتهاش!
هرچه کردم که خود را به انتخاب یکی از
این چهار تن راضی کنم ،نشد!
میگویند کشور چهل میلیون شخصیت
حایز شرایط شرکت در انتخابات را دارد.
ف��رض کنیم که نیم��ی از این جمعیت
خواهان شرکت هستند؛
آیا در میان آنان شمار قابل توجهی استاد
و اندیش��هور و اقتصاددان و روشنفکر و
سیاستمدار وجود نداشت که فقط چهار
تن (آنهم از کسانی که امتحان خود را در
ورطهی ادارهی مملکت دادهاند) ،پس از
گذشتن از ''صافی'' به مردم معرفی شوند
تا از میان آنان یکی را برگزینند؟
ملت ما اجازهی تشکیل حزب و گروه و
جمعیت ندارد.
کانون نویسندگان ایران چهلساله شد و
هنوز مجوز رسمی نگرفتهاست!
در کش��ورهای دموکراتیک ،نمایندگان
یا روسای جمهور را احزاب ،یعنی مردم
تعیی��ن میکنن��د و به می��دان رقابت
میفرستند.
در کشور ما عکس این است .یک جمع
کوچک صالحیت آنان را تصویب میکند،
آنگاه م��ردم مکلف میش��وند که برای
ایشان تبلیغ کنند!
من یک صدای تنها هس�تم ،در حد
خانهیی که در آن سکونت دارم.

ام��ا اختیار تفکر و تش��خیص خودرا در
دست دارم .با همین صدای تنها میگویم
که این گونه انتخاب را درست نمیدانم و
به هیچ یک از نامزدها رای نمیدهم.
به رای هر فرد یا گروه احترام میگذارم.
ضمنا یادآور میش��وم ک��ه این بخت را
نداش��تهام که به هیچ ح��زب یا گروهی
وابسته باشم ،اما برای آنانکه به درستی
در گروه��ی یا حزبی همکاری میکنند
آرزوی توفیق دارم.
همچنین برای کس��انی که ب��ا اعتماد
راستین در انتخابات اخیر ایران شرکت
میکنند آرزوی خیر و صالح میکنم.
ب��رای کش��ورم ای��ران ،آرزوی آزادی و
سربلندی و آرامش و نیکبختی دارم.
جهان را از آفت جن��گ و ترور و ظلم و
شقاوت بهدور میخواهم.
کالم ''تاگور'' شاعر و فیلسوف هند را به
یاد میآورم که گفت:
''به امید روزی که آفتاب صلح و تمدن،
چ��ون نخل زرین��ی از ف��راز بلندیهای
مشرقزمین بردمد''■ .
http:www.beyan.eu

تهران :فقر

سرقتهای جدید!

من و همکاران روزنامه نگارم در طول  10روز گذشته
در جریان اخبار فراوانی از کیف قاپی قرار گرفته ایم.
ش��خصا ظرف  2روز شاهد  4مورد بوده ام .اما آنچه
در این میان عجیب اس��ت فقط افزایش موارد کیف
قاپی نیست بلکه به اشیایی که از این طریق سرقت
میشوند بر میگردد.
س��ارقان در حالی که میبینند درون مش��مایی که
دس��ت فرد قربانی است فقط پیاز و سیب زمینی و
گوشت است دست به سرقت میزنند .در یک مورد
هم خودم ش��اهد بودم سارق یک زن بود که پس از
سرقت یک کیسه برنج کوچک پشت ترک موتوری
پرید که البته راننده اش مرد بود.
همکاران��م در این خصوص  2تحلی��ل دارند .برخی
میگویند س��ارقان جدید همان  12میلیون نفری
هستند که در فقر مطلق هس��تند .اما تعدادی هم
میپرس��ند که چرا این نوع س��رقتها همین شب
انتخابات افزایش یافته اس��ت؟ آنان براین باورند که
اف��رادی تالش میکنند ج ّو جامعه را نا آرام نش��ان
دهند.

DDO
Splendid split-level in
Westpark Area! 3 + 1
bedrooms, 2 bathrooms, 1
interior garage. Near buses,
schools, parks and other
amenities. 8600 SF corner
lot.

TMR
Spacious renovated
2plex near services and
transport axles! Double
occupation on May 1st
09! Double garage,
new windows and
!much more
749 000$

Affiliated Real Estate Agent

Office: (514) 731-7575

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

289 000$

)AUTEUIL(LAVAL
Beautiful young cottage
½(1993), 3 bedrooms, 1
bathroom, finished
basement. Well
maintained house. No rear
neighbours. Interior
garage. Near all utilities.

219 500$

DOWNTOWN
Spacious 6plex ( 6 x
4 ½ ) with parking
lots. 2 minutes from
metro and
amenities. Electrical
heating. Possibility
of rebuilding
(condos) or
extansionning

425 000$

DOWNTOWN
GOOD BUSINESS
!OPPORTUNITY
Pizzeria to sale
perfectly located in
heart of Downtown
MTL.

165 000$

LOOKING
FOR
Looking for a
church with outside
parkings and big
land in Greater
Montreal for prequalified and
serious clients.

DOWNTOWN

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

35 000$
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مدیریت مالی...

�

رزندان در مهاجرت!k

بازنشستگی ف

حسین انصاری
(مونترال)
کمت��ر مهاجری را دی��دهام که یکی
از دالی��ل اصل��ی مهاج��رت و ی��ا
ادامه زندگ��ی در مهاج��رت را جدا
از فرزندان��ش در نظ��ر بگیرد .حتی
مهاجرینی که در طفولیت مهاجرت
کردهان��د و فرزندانش��ان در خارج از
کشور بدنیا آمدهاند ،بخش عظیمی
از اوقات فکری زندگی را به فرزندان
ربط میدهند.
بارها شنیدهایم که ما مهاجرین مانند
گیاهی هستیم که از یک گلدان کنده
ش��دهایم و در گلدان دیگری کاشته
شدهایم .گاه این گیاه شرایط جدید
را میپذی��رد و بارور میش��ود و گاه
پژمرده میشود و میوه نمیدهد.
اگر این گیاه در طفولیت جابجا شده
باش��د ،احتمال بارور ش��دن و ریشه
گرفتن آن بیشتر است .معموالً وقتی
گیاه��ی گل داده به میوه نشس��ته،
وقت خوبی برای جابجایی نیست زیرا
اولین تلفات این جابجایی همان میوه
گیاه است.
بارها گفتهایم و شنیدهایم که «زندگی
ما متعلق به فرزندان است» مانند آن
که بگوییم که «گیاه فقط برای میوه
دادن زنده است»
از اینکه خود را به گیاه تشبیه میکنم
پوزش میطلبم اما تش��بیهی بهتر
نیافتم.
 30س��ال از آغاز مهاجرت گذشته و
اکثر ما یا فرزن��دان نوجوان کمتر از
 18سال داریم و یا نوجوانی را پشت
سر گذاشتهاند و وارد صحنه زندگی
شدهاند.

تاثیر فرزندان ما در
زندگی روزمره چیست؟

بارها گفت��هام ک��ه دوران طفولیت
فرزن��دان ،مهمتری��ن نق��ش را در
مهاجرت ب��ازی میکند .امید آینده
هستند ...ما را از بیخویشتنی نجات
میدهن��د و ب��ه راه راس��ت
بازمیگردانند ...بادی هستند
که به پرواز معنی میدهند...
یکی از اهداف اصلی زندگی
هستند..
اما:
فرزن��دان م��ا چ��ه زمانی از
فرزندی بازنشس��ته میشوند و برای
خود دوران بلوغ را آغاز میکنند؟
صحبت از بلوغ جسمی نیست بلکه
بلوغ اجتماعی را میگویم.

درختی که بارور نش��ود و میوه سالم
نداش��ته باش��د به بلوغ نرس��یده و
خانوادهای که فرزندان بالغش ،دوران
بلوغ را آغاز نکرده باشند از مسیر بلوغ
خارج شده است.
بعضی از ما حتی بازنشستگی خود را
از دریچ��ه فرزندان میبینیم و اجازه
نمیدهیم که این نه��ال برای خود
ریش��ه بگیرد و دوران باروری را آغاز
کند .آنچنان با چنگ و دندان فرزندان
را روی چشم نگاه داشتهایم که انگار
زندگی ،ب��ه جز فرزند معنی دیگری
ندارد.
هر نوع برنامه ریزی مالی ،تصمیمات و
تغییرات زندگی ما وابسته به فرزندان
است و بس!
گاه فرزندان سرکش��ی میکنند و به
زور خود را از والدین جدا میکنند و
زندگی خود را آغاز میکنند که البته
مرحبا و صدمرحبا!
اما کمتر والدین ایرانی را دیدهام که
روزی با فرزندش خلوت کند که دیگر
وقت آن رسیده که فرزند را از فرزندی
بازنشسته کند و اجازه دهد که خود او
سرد و گرم زندگی را بچشد و داستان
زندگی خود را بدست خود بنویسد.
مگر ما خود چه کردیم؟ بس��یاری از
ما قبل از س��نین  25سالگی بچهدار
ش��دیم ولی هم اکنون فرزندان 25
س��الهمان را هن��وز در کودکس��تان
خانگی به همان س��بک کودکستان
زنجیر کردهایم .بدیهی است که وقتی
فرزن��دان روش زندگی مس��تقل در
جامعه را نیافته باشند ،هیچ عالقهای
به استقالل ندارند.
باز هم بدیهی اس��ت که اگر خود ما
اس��تقالل فکری پیدا نکرده باشیم،
چگون��ه میتوانیم این اس��تقالل را
منتقلکنیم؟
«آق��ا جان فرزندان ما پ��اره جگر ما
هستند!!!»
متاس��فانه باید بگویم ک��ه فرزندان
پاره جگر نیستند! اگر اینطور باشد،
وقتی که فرزندان راه استقالل پیش
میگیرند ،ما جگر پاره میش��ویم و
محکوم به فنا هستیم.

«زندگی ما متعلق به
فرزندان است»
فرزندان شاخهای از زندگی ما هستند
که تا زمانی که نازک و در حال رشد
هس��تند ،میتوان آنه��ا را از درخت
جدا کرد و در خاک گذاشت تا ریشه

برنامهریزیمالیخانواده

دور و برم��ان را ن��گاه کنیم .هر
ک��س که وارد معرکه میش��ود
دیر یا زود خنجری از دوس��ت و
رفیق و همسایه در پشت خواهد
داشت.
بگذری��م .اینجا بح��ث خود ما
نیست بلکه بحث همین پارههای
جگرمان اس��ت که اگ��ر آنها را
از جگر جدا نکنی��م دیر یا زود
تبدیل به همان جگر قدیمی و
خسته خواهند شد.
خدا را شاهد میگیرم که فردی
را میشناختم که هنوز در سن
 50سالگی از پدرش پول جیب
میگرفت! نه پدر به فرزند لطف
بگیرن��د و دیر یا زود به درختی بارور کرد و نه فرزند آنچنان که باید و شاید
ریشه عمیق پیدا کرد!
تبدیل شوند.
کدامیک از ما دیدهایم که تنه درختی اگر این فرضیه درس��ت باشد که ما
را با اره نصف کنن��د و آن را به امید ی��ا به علت فرزندان مهاجرت کردیم
رشد بیشتر و یا ازدیاد گیاه در خاک و یا به مهاجرت ادامه میدهیم ،باید
این ش��اخه نوپا را تا زمانی که هنوز
بگذارند؟
چگونه میتوان یک طفل کوچولوی انعطاف دارد از خود جدا کنیم تا سرد
 30س��اله را وارد اجتم��اع کنی��م و و گرم زندگی را برای خود تجربه کند
انتظار داشته باشیم که بلوغ اجتماعی و روزی بتواند تنومند و مستقل عمل
را تجرب��ه کند؟ ای��ن کوچولوی  30کند.
ساله هر نوع انعطاف را از دست داده حت��ی اگر نیاموختهای��م که چگونه
استقالل را به آنان
و با کوچکترین فشار
بیاموزی��م ج��ای
میشکند...
افسرده آیا زمان آن
نگرانی نیس��ت،
میش��ود ...هرگ��ز
خاک خارج بسیار
ریش��ههای کوچک
رسیده که
حاصلخیز اس��ت.
نمیدهد و هیچگاه
رش��د کام��ل پیدا فرزندمان را از اگ��ر نه��ال را در
خ��اک بگذاریم،
نخواهد کرد.
آق��ا جان اش��کالی فرزندیبازنشسته بدون ش��ک رشد
خواهد کرد و مانند
ندارد و ...اگر او ریشه
کنیم!!
هر مس��یر رشد،
ن��دارد ،ریش��ههای
درده��ا و س��رد و
ما که جایی نرفته !
من موافق نیستم ،ما حتی در آب و گرم رشد را خواهد چشید .هر رشدی
هوای خارج ،از استفاده از ریشههای دردناک است .حتی رشد فرزندان!
دو گون��ه و دوباره یافته خود بخوبی مش��کل اینجاس��ت که ما حاضر به
تحمل این درد نیس��تیم .متاسفانه
تغذیهنمیکنیم!
اص ً
ال فرزندان م��ا عالقهای به تغذیه بسیاری از ما تنها برنامه بازنشستگی
دائم از ریشههای ما ندارند اما وقتی خود را در فرزندان خالصه کردهایم.
خود ریشه ندارند ،چارهای جز تغذیه بس��یاری از ما بیش از  10س��ال تا
بازنشس��تگی فاصله نداری��م .داریم
از این ریشهها نخواهند داشت.
این نوع احس��اس تصاحب فرزندان ،فرسوده میش��ویم و هر چه بگذرد
لطفی به آنان نیس��ت ،بلکه تخریب تحمل درد رش��د برایمان مش��کلتر
خواهد شد.
دائم زندگی آینده فرزندان است.
ریشه  2گونه؟ ببخشید اگر احساسات اکنون زمان رشد فرزندان است و باید
لطیف فردی را آزردم ولی اگر بعد از ب��ه آنان اجازه این رش��د را بدهیم و
 30س��ال هنوز از کشورگش��ائیها و اتمسفر رشد را فراهم کنیم.
افتخارات و مقامات  30سال گذشته آیا وحشت داریم که اگر فرزندان در
صحبت میکنیم به این دلیل است که سن  18سالگی مستقل شوند ،ممکن
یک ریشه از قدیم داریم و یک ریشه است اوقات از دست رفته جوانی را با
دیگر در خارج از کش��ور! اگر ریش��ه همس��ر دوباره پیدا کنیم و قدری به
خارج از کشور ما به خوبی رشد نکرده خود و زندگی شخصی خود رسیدگی
به این دلیل است که نیازی به رشد کنیم؟
پیدا نکرده و ما همیش��ه از تغذیه از آیا از تنهایی با همسر وحشت داریم
همان ریشه از خاک کنده شده سابق و فرزندان را بهانه کردهایم و برخالف
قانع بودهایم و به ریشه جدید توجه آنچه ادعا میکنیم فرزندان را قربانی
نش��ان ندادهایم .و اکنون فرزندانمان خود کردهایم؟
نیز محکوم هس��تند که از همان خدا آن روز را نیاورد که انتظار داشته
ریشه سابقه ما تغذیه کنند! گفتیم باشیم که فرزندان ما را در بازنشستگی
آب و هوای ایران مسموم بود و ما حمایتکنند!
را به خفقان میکشید و به همین این خود گویای ع��دم برنامه ریزی
دلیل برای تنفس در ه��وای آزاد مالی و خانوادگی بجا و به موقع است.
خارج تصمیم به مهاجرت گرفتیم .اما حتی اگر در برنامه ریزی به جا و به
اما قدری از هوای ایران را در کیسه موقع شکست خوردهایم ،لزومی ندارد
کردهایم و در این مهد رشد و آزادی ،ک��ه فرزندانمان را از چنین موهبتی
هر بار که فراغتی مییابیم سر در آن محروم کنیم.
حتا اگر برنامهریزی بازنشس��تگی ما
کیسه میکنیم و ...آه یادش بخیر!
من خودمانی انتقاد میکنم ...قدری در فرزندان خالصه شده باشد (دور از

جان من و شما) باید فرزندان را رها
کنیم تا آنچه را که از ما نیاموختهاند،
به پای خود در این محیط رش��د و
آموزش خارج از کشور تجربه کنند.
با خود رو راست باشیم ما در زمینه
اجتماعی آموزش زیادی به فرزندان
ندادهایم .مش��ت نمونه خروار است.
اگر م��ا در زمین��ه اجتماعی قویتر
بودی��م ک��ه اینچنین پراکن��ده و و
ستیزهجو نبودیم .آیا خیال داریم که
فرزندانمان را نیز به چنین پراکندگی
محکومکنیم؟
ما با مهاجرت خود ریش��ه را از ایران
کندی��م و به خارج آوردیم و ش��کی
نیس��ت که از خاک حاصلخیز خارج
بهرهمند ش��دهایم اما هن��وز همان
کیسه آب و هوای داخل کشور را بر
س��ر این گیاه گذاشتهایم تا مبادا در
هوای خارج تنفس کنیم .ریش��های
که از خاک خارج تغذیه میکند اما از
هوای ایران تنفس میکند! هنوز ایراد
میگیرید که چرا فرهنگ  2گانه؟
هنوز میپرس��یم که چ��را فرهنگ
مهاجرت ،با فرهنگ ایران و یا فرهنگ
خارج متفاوت اس��ت؟ (عرض کردم
متفاوت ...ایراد نگرفتم).
چرا انتظار داریم تا فرزندانمان نیز از
همین فرهنگ مهاجرت و از کیسه
 30س��اله هوای تقریباً ته کش��یده
صادراتی تنفس کنند؟ باور کنید که
ما حتی از آب و ه��وای داخل ایران
هم خبر نداریم که هوای آنجا نیز از
 30سال پیش تاکنون هزار کانال به
هزار سو زده تا از خارج از ایران تغذیه
کند! اما ما با پافشاری تمام هنوز در
هوای  30سال پیش تنفس میکنیم
و حتی به آن افتخار میکنیم و بدتر
از آن فرزندانم��ان را نیز به آن معتاد
کردهای��م و نامش را وطن پرس��تی
گذاشتهایم!
برای رش��د و باروری بایس��تی قلمه
بزنی��م و این قلمه ن��ه تنها به خاک
حاصلخیز خارج نیاز دارد بلکه بایستی
در ه��وای خارج نی��ز تنفس کند و
برای موفقیت در این زمینه چارهای
جز جدا نمودن فرزندان پس از بلوغ
نداریم .حتی اگر دانش��جو باش��ند،
چی��زی کمتر از دانش��جویان خارج
ندارند بلکه س��ایه گسترده والدینی
فداکار و زحمتکش را بر سر دارند که
مزیتی است که بسیاری از خارجی ها
ندارند .چه اشکالی دارد که از سیستم
وام و ب��ورس ب��رای پرداخت مخارج
تحصیلی استفاده کنند و آخر هفته
یک شغل نیم وقت بگیرند؟ حتی اگر
ش��غل خارج از خانه ندارند ،بایستی
مس��ئولیت پرداخت مخارج و انجام
امور خانه مانند آش��پزی و نظافت را
بیاموزند .اگر چنین نکنیم هرگز آماده
استقالل فردی نخواهند بود.
پس وحشت ما از چیست؟
مش��کل اینجاس��ت که م��ا از خود
وحشت داریم نه از فرزندان!
فرزندان باالخره راه خود را دیر یا زود
پیدامیکنند.
این خود ما هس��تیم که نوری در ته
تونلمهاجرتنمیبینیم.
چرا فرزندان ما محکوم به زندگی در
جو وحشت و تاریکی هستند؟
قضاوت با شما
بر قرار باشید
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 9میلیارد

دالر زیان
صنعت

هوایی در

سال 2009
س��ازمان بینالمللی حمل
و نق��ل هوایی اع�لام کرد
ک��ه صنعت هوای��ی جهان
در س��ال  2009می�لادی،
 9میلیارد دالر آمریکا ضرر
خواهد کرد.
این رقم ،حدود دو برابر رقم
برآورد ش��دهای اس��ت که
این س��ازمان در ماه مارس
به میزان  4میلیارد و 700
میلیون دالر اعالم کرده بود.
این سازمان که پیشتر ضرر
س��ال  2008می�لادی را
 8میلی��ارد و  500میلیون
دالر برآورد کرده بود ،درباره
برآورد ضرر خود در آن سال
تجدید نظر و این رقم را ده
میلیارد و  400میلیون دالر
اعالم کرد.
جیووانیبیسیگنانی-رئیس
سازمان بینالمللی حمل و
نق��ل هوایی  -گفت :پس از
بروز رکود اقتصادی جهانی،
وضعیت تغییر کرده است.
وی در نشس��ت ساالنه این
سازمان افزود :آینده صنعت
هوایی به " تجدید نظر جدی
" در شیوه کار بستگی دارد.
این س��ازمان اع�لام کرد:
درآمدها با کاهش بیسابقه
 15درصدی از  528میلیارد
دالر در سال  2008میالدی
ب��ه  448میلی��ارد دالر در
سال  2009میالدی خواهد
رسید.
س��ازمان بینالمللی حمل
و نقل هوایی نماینده 230
ش��رکت هوایی در سراسر
جهان است.

مدیریت سبد سهام

حسین انصاری

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

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

 )1هرچه زودتر دست بکار
شویم.

بازار امروز سهام
حسین انصاری :مونترال

سانحه
Air  France
___________

سرنوشت
یا تصادف؟
_________
حسینانصاری:مونترال
_________

>> دو هفت�ه پی�ش هواپیمائی که
از برزیل به فرانسه پرواز میکرد بطور
مرم�وز و مش�کوکی از صفح�ه رادار
محو ش�د 48 .ساعت بعد Air  France
اعالم کرد که تمام سرنشینان هواپیما
جانشان را از دست دادهاند.
در کن�ار این اخبار ،آنچه که بس�یاری
را ب�ه فکر واداش�ت این ب�ود که زن و
شوهری که به علت تاخیر ورود ،پرواز
با آن هواپیمایی معدوم را از دست داده
بودند ،با هواپیمای بعدی به آلمان پرواز
کردند و از آلمان اتومبیلی کرایه کردند
تا به پاریس که مقصد اصلی بود س�فر
کنند.
این زن و ش�وهر در این مس�افرت در
یک سانحه اتومبیل جانشان را از دست
دادند! جل الخال�ق! این تصادف بود یا
سرنوشت؟
هرگز به بهشت و جهنم و مالئک و غیره
اعتقاد نداشتهام اما همیشه به یک نظم
مرموز و ناشناس به همان سبک کائنات
و غیره ایمان داشتهام.
ش�کی ندارم که نوع زندگ�ی و فراز و
نش�یب آن اختیاری اس�ت و ربطی به
سرنوشت ندارد.اما همیشه در جواب
این س�وال که آیا آمد و رفت ما به دنیا
سناریویی است که از قبل نوشته شده،
درماندهام.
آیا مرگ بخشی از نظم کائنات است و
زمانش از قبل تعیین شده و یا قرعهای
است که بدون تبعیض کشیده میشود
؟
ً
شاید مرگ و زمان آن اصال مهم نباشد
و در ع�وض زندگی و چگون�ه زندگی
کردن مهمترین اصل باشد.
شاید وقایع اتفاقیه دلیل دیگری برای
درک تفاوت بین زن�ده بودن و زندگی
کردن باشد.
همه ما روزی آمدهایم و روزی میمیریم
واز آنجا که تاریخ انقصا معلوم نیست،
الزم است که همیشه برای رفتن آماده
باشیم.
ش�اید ه�م الزم نباش�د که ب�ه رفتن
بیندیش�یم و بیشتر به بودن و چگونه
بودن تمرکز داشته باشیم.
خان�واده ،فرزن�د ،رواب�ط اجتماع�ی
و خانوادگ�ی ،مهاج�رت ،تحصی�ل،
انتخابات،اقتصاد،امورمالی،پیشگیری،
برنامهریزی ،اندیش�ه و تفکر ...همه و
همه از اصول چگونه بودن است و کام ً
ال
اختیاری است.
اگر بخوبی مدیریت شود ،رفتن و رخت
بربستن ما خیالی نیست.
اینگونه اس�ت ک�ه زنده ب�ودن رنگ
میگیرد و به زندگی تبدیل میشود.
پررنگباشید!
_________________________

همانطور که میدانید بازار سهام در  2ماه
گذشته رشدی قابل توجه داشته است.
 2سوال مطرح است.
اول اینکه آیا این رش��د بیسابقه و بیموقع و غیرقابل باور،
حقیقی است؟
دوم اینکه اگر حقیقی باشد ،چه عواقبی دارد و آیا سرمایه
گذاران قادر به تحمل عواقب آن هستند؟
بنابه گزارشات متعدد اقتصاد شمال آمریکا در آیندهای نه
چندان دور بازس��ازی دوب��اره را آغاز خواهد کرد .هر چند
که تضمینی در دست نیست که با وجود شروع بازسازی،
بازار رکود دوبارهای نخواهد داشت ،اما این شروع بازسازی
پایه بسیار محکمی را که در حال حاضر وجود ندارد خواهد
س��اخت .این پایه در همان حدود ماه مارس ،قبل از شروع
رش��د اخیر خواهد بود و انتظار میرود که بازار س��هام به
احتمال خیلی زیاد از این حد پائین تر نرود.
از آنجا که دولتهای آمریکا و کانادا به میزان بیس��ابقهای
مش��غول تزریق پول به بانکها و موسس��ات و کارخانجات
بودهاند ،انتظار میرود که بانکها دیر یا زود دست از خیرگی
بردارند و تصویب وامهای ش��خصی و بازرگانی را تس��ریع
کنند.
بایستی این هش��دار را داشته باشیم که در دنیای امروز
دیگر نمیتوان انتظار داش�ت که رشد بازار به همراه
بازس�ازی اقتص�ادی ،بط�ور همزمان ب�ه معنی جو
اقتصادی دور از تورم باشد.
تورم ،هشداری است که دیر یا زود گریبانگیر همه ما خواهد
شد و هر چند که در  10یا  15سال گذشته همه ما فراموش
کردهایم که تورم یکی از عوامل منفی اقتصادی است...
هش�دار که تورم زنده و بیدار اس�ت و هم اکنون
دوران آرامش قبل از طوفان را می گذراند.
پیش بینی میکنیم که بزودی تاثیر آن را در قیمت ارزاق،
نرخ بهره بانکی و دیگر بخشهای اقتصادی مشاهده کنیم.
بسیار خوب.
بازسازی اقتصادی ،رشد بازار سهام و تورم  3عاملی هستند
که بایستی در دیدگاههای سرمایهگذاری بکار گرفته شوند.
در آینده چگونه سرمایه گذاری کنیم؟
کدام رفتارهای مالی را عمل کنیم؟

ریشه اصلی
اقتصاد مریض؟
مخارج زنده بودن یا
زنده ماندن در شمال
آمریکا
حسین انصاری :مونترال
در رش��ته ش��غلی چاکر ،چندین و چند
فرضی��ه مبتنی بر اقتص��اد مریض وجود
دارد .چندین و چند تئوری برای س��قوط
اقتصادی در دست است .اما چند موضوع
کام ً
ال متفاوت از آنچه تابحال شنیدهایم که
مختص��ری از آن را در ذیل تکرار میکنم،
قابل توجه است.
همه ساله در شمال آمریکا چندین میلیارد
دالر برای فرآوردههای بهداش��تی به خرج
میرسد که به هیچ وجه ضروری نیستند.
س��الیانه بیش از  700ه��زار جراحی زانو
برای رفع آرتروز انجام میشود که آخرین
تحقیقات نشان میدهد که این جراحی ها
اص ً
ال موثر نیستند.
حداقل میتوان ادعا کرد که هیچ تاثیری
بی��ش از جراح��ی ( Placeboکاذب و
تسکینی)ندارند.
میلیونه��ا دالر در روز به مصرف قرصهای
ویتامی��ن  A، Bو  Cمیرس��د ک��ه طبق
آخرین تحقیقات ،کام ً
ال بیاثر هستند در
حالیکه میتوان آنه��ا را به راحتی با میوه
و سبزیجات جایگزین کرد که اثری بسیار
بیشتر دارند.
>> راستی مخارج زنده بودن چقدر
است؟

اشتباه بزرگی اس��ت که در سن  60سالگی شروع به
سرمایه گذاری کنیم و انتظار داشته باشیم که بازدهی
آن بخشی از بازنشستگی ما را تضمین کند.
س��رمایهگذاری یک پروس��ه طوالنی مدت اس��ت اما
اگر تا به حال ش��روع نکردهایم و هنوز در مرحله آخر
میانسالی هستیم ( 55سال به باال) شاید  2رفتار ذیل
موثر باشند.

 )2خرید سهام را بطور مستمر
اما در چند مرحله اجنام دهیم.

MUTUAL FUNDS… CORNER
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هیچکس قادر به پیشبینی دقیق بازار نیست .یک رفتار
که بایستی هر سرمایه گذار به آن عادت کند این است
که وقتی بازار رکود میکند بایس��تی مقدار بیشتری
خرید کند و بالعکس هنگام رشد ،مقدار کمتری را به
خرید سهام تعلق دهد.
هم�ه ما ای�ن روش را در خرید ل�وازم منزل و یا
ملزوم�ات دیگ�ر (تلویزیون ،اتومبی�ل و غیره)
اس�تفاده میکنیم و هر وقت که ارزان هس�تند
اقدام به خرید میکنیم اما وقتی که به س�رمایه
گذاری میرسد ،کام ً
ال برعکس رفتار میکنیم.
مکرراً دیدهام که هر گاه س��هام در حال رشد است
و به قیمت گران به فروش میرس��د ،سرمایه گذاران برای
خرید هجوم میآورند و برعک��س زمانی که رکود کرده و
قیمتش ارزان است ،سهام خود را میفروشند! و البته با خود
میاندیشند که هنگامی که سهام رکود کرده ،ریسکش باال
است! در حالیکه سهام رکود کرده ،هر نوع ریسک سقوط را
از میان برداشته است.
فراموش نفرمائید که بدون توجه به کیفیت یک سبد سهام
حتی اگر از سبدهای محافظه کار خرید کرده باشیم ،همیشه
در یک مرحله از نتیجه آن ناراضی خواهیم بود .برای پائین
آوردن نارضایتی از یک س��بد سهام توصیه میکنم که به
رفتار یا اصل سوم توجه فرمائید:

مخارج مسکن و مالیات:

بطور متوسط  36هزار دالر در سال
مخارج ای��اب و ذهاب 12 :ه��زار دالر در
سال
پوشاک 4 :هزار دالر در سال
و مخارج بهداشت:
جراحی قلب 130,000 :دالر
باز کردن عروق 57000,00 :دالر
جایگزینی لگن 43.000 :دالر
جایگزینی زانو 40.000 :دالر
آمریکا گرانترین نقط��ه دنیا برای زندگی
است.
هر س��اله  400میلی��ون دالر فقط و فقط
برای ویتامین های زاید و بیدلیل به خرج
میرسد.
 س��الیانه  14میلی��ارد دالر فق��ط برایقرصهای ضد افسردگی به خرج میرسد.
■  4میلیارد دالر برای جراحی زانو
■  400میلی��ون دالر در س��ال ب��رای
بیمههای دولتی برای پیش پاافتادهترین
پوششهای بهداشتی بازنشستگان به خرج
می رسد.
■ س��الیانه ح��دود  250میلی��ارد دالر
برای پیچیدن نس��خههای نوش��ته شده
در داروخانهه��ای ش��مال آمریکا به خرج
میرسد.
چرا ما اینقدر خرج میکنیم؟
آیا الزم است؟
یا اینکه افکار ما توسط بازاریابان جادویی
ط��وری برنامه ریزی ش��ده ک��ه اگر این
ویتامینها را روزان��ه مصرف نکنیم ،بیمار
خواهیم شد؟
در یک مطاله تحقیقی تع��دادی را که به
آرتوروز زانو مبتال بودن به  3گروه قسمت
کردند.
گ��روه اول برای جایگزین��ی زانو جراحی
شد.
ب��ه گ��روه دوم فق��ط "( Placeboداروی

 )3سرمایه گذاری خود را بین
 5سبد که در محدوده جغرافی،
مالی ،اقتصادی ،مدیریت تفاوت
دارند قسمت کنید.
چند سبد را که با رفتار سوم متوازن هستند را
معرفیمیکنم:
1- PH&N Dividend Fund
2- CI Canadian Investment Fund
3- Harbor Fund
)4- Northwest Global (or Canadian
Growth & Income
5- Fidelity Growth America
6- AGF Emerging Market
4- Dynamic Energy Income Fund

توضیح در مورد جزئیات هر سبد فوق از حوصله این مقاله
خارج اس��ت و توصیه میکنم در مورد آنان با مشاور خود
صحبتکنید.
______________________
* توضیح :خرید س��هام یا سبد سهام توأم با ریسک است.
سن ،میزان درآمد ،مدت سرمایهگذاری از عواملی است که
توصیه خرید س��بد سهام را تحت تاثیر قرار میدهد .رشد
سابق تضمین رشد آینده نیست.
این ستون به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش سبد سهام
نیست و به قصد اطالع رسانی است■ .

کاذب") داده شد و
گروه سوم را اص ً
ال عمل نکردند ،اما تظاهر
کردن��د که عمل ش��دهاند (بی هوش��ی و
غیره).
ه��ر  3گروه تحت فیزیوتراپ��ی و ورزش و
مراقبت بعد از عمل قرار گرفتند.
جال��ب اینجاس��ت که گروه��ی که فقط
 Placeboگرفته بود ،به خوبی ی  2گروه
دیگر و یا حتی بهتر از  2گروه دیگر نتیجه
مثبت داد.
هر روزه مردم شمال آمریکا برای جلوگیری
از سرطان و فشارخون و سکته میلیونها
دالر خ��رج میکنند در حالیک��ه میوه و
سبزیجات نتیجهای بسیار مثبتتر ارائه
می دهند.
س��الیانه عکسالعملهای منفی به دارو و
یا مصرف بیرویه دارو باعث بیش از 300
هزار مرگ در شمال آمریکاست.
ه��ر مرگ باع��ث پرداخت مخ��ارج بطور
متوسط  10هزار دالر (تدفین و میهمانی و
غیره) و بطور متوسط  25هزار دالر مالیات
به دولت است.
این هم  10میلیارد دالر مخارج اضافی دیگر
در س��ال که به لطف و همت کمپانیهای
دارویی و تبلیغات منفی که بدن ما ضعیف
و بیمار اس��ت میبایستی به آن رسیدگی
دارویی شود و عمل جراحی و غیره.
در حقیقت بدن انسان کاملترین مخلوق
خداس��ت ،قادر است با هر نوع نامالیماتی
مبارزه کند .همه ما قدرت ایجاد سالمتی
را داریم اما متاس��فانه رشد کمپانی های
دارویی و همزمان کهنس��الی و نگرانی از
بیماری (که بطور س��اختگی ایجاد شده)
افکار عموم را مریض کرده است.
«فرهنگ تغـــذیه سالم و بهداشت
خانواده»

کتابجدیددکترقدیریان

بد نیس��ت کتاب جدید دکتر قدیریان که

بسیار بجاست
ک��ه در اینجا
از او قدردانی
کامل ش��ود،
مرور کنیم.

«فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده»
یکی از شاهکارهای اخیر دکتر قدیریان (در
کنار شاهکارهای دیگر او) است.
به نوب��ه خود تبریکات صمیمان��هام را به
دکتر قدیریان عزیز که به وجودش افتخار
میکنیم ارس��ال میدارم و برایش آرزوی
موفقیت دارم.
آنچه را که در باال ذکر کردم گزارشی است
که توسط “Health Myth” Association
به چاپ رسیده است.
اگر نگاهی اقتصادی به این گزارش داشته
باش��یم ،ش��اید بتوان ادعا کرد که یکی از
دالیل بیماری اقتصاد در ش��مال آمریکا،
مخارج بیرویه و بیدلیل بهداشتی است
که کم کم به حالت اجباری درآمده است.
اگر به توضیحات قبلی چاکر توجه کرده
باشید ،مش��کل اصلی ما در شمال آمریکا
عدم تعادل مالی اس��ت که چنانچه بیش
از  50درص��د درآمد خال��ص را به مخارج
اجباری اختصاص دهی��م ،برنامهریزی ما
از تعادل خارج اس��ت .بازاریان با تخصص
زیادی مخارج غیراجب��اری و تفننی را به
عنوان مخارج اجباری جا میزنند.
شکی نیس��ت که مروری بر کتاب ارزنده
دکت��ر قدیریان ،بعض��ی از این افکار غلط
را به مس��یر صحیح باز خواه��د گرداند و
شاید (البته شاید) بتوانیم مخارج اجباری
و غیراجب��اری و مخ��ارج تفریحی خود را
متعادل کنیم .پایدار باشید
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کافه دلتنگی...
"بهمتامیتشنهبگو!"

به دخرت
ناشناخته ام
دراتاوا!!

هما علیزاده (مونتریال)
>>>> حضور بی س��ابقۀ حامیان
"اصالحات" در اوتاوا و امیدی که آن همه
جوان را به پای صن��دوق های رأی برای
دزدان و جنایت��کاران منتخب خامنه ای
کشانده بود با اشارۀ والیت فقیه به نا امیدی
تبدیل شد!!!
به آنان که با استدالل اینکه امریکا به ایران
حمله خواهد کرد اگر احمدی نژاد انتخاب
شود به پای صندوق های رأی آمدند و با
تبلیغات گسترده به توهمی ننگین دامن
زدند ،کاش که شرمنده باشید!!
به جوانان پرش��وری که به امید روزنه ای
از امی��د به زندگی آس��وده تری به میدان
آمده بودید ،ما با هزاران کشته و با تبعیدی
دراز م��دت تجربه اندوخته ای��م که این
نظام جنایتکار قابل اصالح نیس��ت و تنها
راه رهای��ی نابودی این نظام اس��ت .از ما
پرسیدید که اگر رأی ندهیم چه میشود،
پاس��خ تان را خامن��ه ای داد که چه رأی
بدهید و چه تحریم کنید ،آنکه قرار است
از صندوق ها بیرون بیاید ،از پیش تعیین
شده است.
 30س��ال اس��ت که این نظام خونخوار با
سرکوب هر صدای آزادیخواهی ملت ما را

به زنجیر کشیده است!
 30س��ال است که هر روز با ترفندی این
توهم را دامن میزنند که گویا بخشی از این
حاکمیت از بخش دیگرش بهتر اس��ت و
میشود با تکیه به آن بطور مسالمت آمیز با
این نظام در افتاد و تغییر ایجاد کرد.
آنچه ما در این  30سال فریاد میزدیم در
مناظراتانتخاباتیشانبهآناعترافکردند
که جملگی در فساد و دزدی و سرکوب و
کشتار با یکدیگر مسابقه گذاشته اند .اگر
توهم خاتمی توانست  8سال مردم کشور
ما را به کجراهه ببرد و با اجازه دادن اینکه
چند سانت از موی خود را بیرون بگذارید
و روزنامه منتش��ر کنید ( ک��ه دائم هم با
ش��کایتی درش تخته میشد) و در آرزوی
این خواست های کوچک کشتارهایی که
در دوران خاتم��ی صورت گرفت را نادیده
گرفتی��د و از تجربه نیاموختی��د و باز در
توهم آزادیهای محدودی که میتوانستید با
ریاست جمهوری میر حسین موسوی که
پرونده اش نام هزاران زندانی سیاسی قتل
عام شده را یدک میکشد ،چند صباحی به
آن حداق��ل ها دل خوش کنید ،این بار با
سوء استفاده از این ابتدایی ترین خواست
ها ش��ما را بطور میلیونی به پای صندوق
های رأی کشیدند و با وقاحتی که خاص
این نظام فاشیستی است همه امیدهاتان
را در هم��ان روز "انتخابات" به نا امیدی
تبدیل کردند.
دخترم ،نامت را نمیدانم ،در اوتاوا با شوری
بیکران میخواستی مرا قانع کنی که همین
حداقل ها هم برایت کافیست .گفتی که ما
با شعار سرنگونی رژیم دچار توهم هستیم
و من گفتم که با امید بستن به اصالح این
نظام شما در توهمید و نپذیرفتی  .گفتی
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فریاد و
پچپچه...

اگر ما همه رأی بدهیم نمیتوانند احمدی
نژاد را دوباره رییس جمهور معرفی کنند.
ومن گفتم خامنه ای هر که را بخواهد از
صندوق بیرون میاورد!
به تمامی عاش��قان راه آزادی سوگند که
اینها را نمی نویسم که بگویم من که گفتم،
اینها را مینویس��م که بت��و بگویم چقدر
خواهان روزگاران بهتر برای تو دختر جوانم
و میلیون ها انس��ان در بند ستم سرمایه
و دین هس��تم .که با خون هزاران عزیز به
این رس��یده ام که این نظام جز خونریزی
نخواهد کرد که تمامی دیکتاتورهای جهان
با کشتار و سرکوب چند صباحی بر اریکۀ
قدرتمیمانند.
می نویس��م که امید را در دلت بکارم که
بدانی که میتوان��ی تغییر ایجاد کنی ،که
میتوانی کوهی را از جای بکنی ،که میتوانی
زندگی را برای خود و آیندگانت بهتر کنی.
بمان و بکوش و بخواه و بگیر حقی را که از
تو گرفته شده است .مبارزه سرشار از فراز و
نشیب است و ادامۀ مبارزه تنها راه رسیدن
به جهانی است که در آن از ستم و استثمار
و سرکوب نشانی نباشد.
تمامی این نظام را هدف قهر خود قرار بده.
دفاع از هر کدام ای��ن برگزیدگان خامنه
ای ،دفاع از اعدام ،شکنجه ،سنگسار ،فقر و
فحشاست .نصیحت نیست اینها ،تقاضای
مادری اس��ت که با بهای سنگینی به این
نتایج رس��یده است .اگر چنین باشی ،اگر
خواهان برچیدن این نظام قرون وسطایی
باشی  ،به تمامیتش نه بگویی در هر کجا
و در هر جبهه ای که سرنگونی این نظام را
نشانه گرفته باشد من را در کنارت خواهی
داشت 13 .ژوئن ■ 2009

چرا خاقانی!

Allo

از جمل��ه  2نوش��ته تحقیقی
درباره داستان هائی از شاهنامه
فردوسی 2 ،نوشته درباره هفت
پیکر نظامی ،نوشته ای درباره
رباعیات خی��ام (که آماده برای
چاپ می باش��د) و همینطور
درب��اره اش��عار منوچه��ری
دامغانی ،عبید زاکانی ،غزلیات
س��عدی و حافظ و از ش��عرا و
نویسندگانمعاصردربارهامیری
فیروزکوهی و فریدون مشیری
و چند نوش��ته تحقیقی درباره
آثار صادق هدایت و چند نوشته
در موضوعات ادبی دیگر.
و مجموع��ه این نوش��ته هائی
که تاکنون در نشریات مختلف
چ��اپ ش��ده ان��د و از دیدگاه
دیگری می باشند ،که اکنون به
گونه  2جلد کتاب آماده برای
چاپ می باشند.
و اما درباره صحبت هائی که از
شخصیت و اشعار خاقانی ذکر
نم��وده بودی��د ،از دیدگاه من،
نظریات شما فقط یک عقیده
شخصی است ،که البته با عقیده
اهل تحقیق بسیار فرق دارد و
نمی توان بدین سادگی درباره
خاقانی اظهار نظر نمود.
در خاتم��ه خواهان��م که دیگر
دنباله موضوع را نگیرید و آن را
ادامه ندهید.
با تقدیم احترام

روزگار غریبی ست
نازننی ...

میتوانم در خانه بمانم .با خشم ،اندوه ،یأس
و اعت��راض .تا به جهانیان بگویم که با این
انتخابات غیر دمکراتیک مخالفم .و به این
تحقیر تن نمیدهم .میتوانم بگویم که رنج
دوری از ای��ران را به ج��ان خریدهام چون
مش��روعیت این رژیم را نمی پذیرم پس
برای تأیید انتخابات غیردمکراتیک آنها به
س��فارت نخواهم رفت .میتوانم صبر کنم
تا  ۳۰س��ال دیگر ه��م در غربت بگذرد .و
ایران بیشتر و بیشتر در باتالق نابودی فرو
ی
رود .صبر کنم تا پدران و مادرانم در تنهای 
پیر شوند و بمیرند و بچههای کانادایی من
دیگر ای��ران را به یاد هم نیاورند .میتوانم
ی که نمیدانم چیست ،به
در انتظار راه حل 
ی و تحریم کردن ادامه دهم.
مبارزه منف 
ب��ه دورترین نقاط کره زمی��ن رفته ام ،تا
فراموشش کنم .به دورترین غارهای روحم
گریختهام تا نابودیش را نبینم و نش��نوم.
ی باز این س��ر دنیا ،در این زمهریر
امروز ول 
دور افتاده ،یق��هام را گرفته و راحتم نمی
گ��ذارد .ایکاش میتوانس��تم کاری کنم ...
ی ساله پاره شود.
کاری که این کابوس س 
اینجا ،این خطوط را مینویس��م که ش��ما
ی به آن فکر
بخوانید .که ش��ما ش��اید کم 
ی حرف
کنید .ش��مایی که مثل من فارس 
میزنید .مثل م��ن عزیزانی در ایران دارید.
مثل من شناسنامه تان ایرانیست .و مثل
من از نابودی ایران میترسید .میخواهم به
شما بگویم که چرا به این تحقیر تن میدهم.
ی به اتاوا
و چرا روز جمعه  ۱۲ژوئن ،اتوبوس 
میگیرم ،و در سفارت جمهوری اسالمی ،به
افرادی که به تزویر و آلوده بودن دستانشان
یقی��ن دارم ،رأی میدهم .ش��اید اش��تباه
میکنم .ش��اید ما بارها اش��تباه کرده ایم.
شاید رأی دادن من چیزی را عوض نکند.
ولی ش��اید هم از وقوع یک فاجعه قریب
الوقوع پیشگیری کند.

می کنند.
ام��ا در صحبت ه��ای زیبای
نیما ،یک نکته بس��یار س��اده
اما با اهمیت ک��ه باعث تمام
این همه موفقیت و پیش��رفت
شده جاافتاده بود و آن موضوع
داش��تن «س��اپورت» از طرف
همسر ،خانواده مادری ،خانواده
ش��وهر و دوس��تان زیادی که
مثل یک حلقه محکم با عشق
خانواده پنج نفری نیما را در بر
گرفته اند ،می باشد.
ناگفته نماند که امنیت مالی هم
نقش بسیار مهمی در پیشرفت
اشخاص ،خصوصا در جامعه نو
ایفا می کند.
منظ��ور من از ای��ن نکته تنها
به زن های دیگ��ر هموطن ام
اس��ت که با سختکوشی خود
در جامع��ه نو با زبان و فرهنگ
بیگانه خود و خان��واده خود را
تنها و بدون هیچ گونه ساپورتی
به دوش می کشند.
پ��س خاطر جمع باش��ند اگر
کسی با آنها مصاحبه نمی کند
و با مدرک لیس��انس ،یا باالتر
و ب��ا تجربه کاری در گوش��ه
آشپزخانه خود مجبور به سرخ
کردن پیاز داغ و درست کردن
قرمه سبزی است کار آنها هم
قابل ستایش است!!
اگر نیک بنگریم می بینیم تمام
زنان ایرانی خصوصا برونمرزی
" "Super womenهستند! !
و می توانند به تنهائی
از مس��ئولیت خ��ود و خانواده
خود با موفقیت برآیند .موفقیت
نوجوانان و جوانان ما خود بیانگر
این زحمات بی دریغ و تعریف
نشده مادران فداکار است.
ب��رای تم��ام زن��ان هموطنم
در غرب��ت آرزوی موفقی��ت و
سالمتی دارم.
شاد باشید -ناهید.م.

دکتر کاوه سعیدی
جناب آقای فری��دون مودت،
نوش��ته «چرا خاقانی!» ش��ما
را که در ش��ماره اخیر نش��ریه
پیوند آمده بود و درباره نوشته
اینجانب تحت عنوان «نگاهی به
خاقانی و اشعار او» بود ،خواندم
که خود جای بسی خوشوقتی
است و متوجه شدم که نوشته
من در شما موثر واقع شده بود
و بر آن شدید که چیزی درباره
آن بنویسید ،ولی اگر کمی صبر
میکردید تا بقیه نوشته را ،که
در شماره آینده نشریه «بازار»
خواهد آمد ،بخوانید ،شاید بهتر
می بود.
به هرح��ال چرا در باره خاقانی
و نه درباره آن ش��عرائی که نام
بردید ،دلیلش اینست که
اوال خودم خیلی تمایل داشتم
که فرصت��ی دس��ت بدهد و
بتوان��م دیوان اش��عار خاقانی،
ای��ن بزرگتری��ن ش��اعر قرن
شش��م هجری ایران را ،زیرورو
بکنم و یاد داشت هائی بردارم
و ای��ن فرصت به درخواس��ت
انجم��ن ادبی مونترال دس��ت
داد و سخنرانی اینجانب در ماه
فوریه و در دانش��گاه کنکوردیا
انجام شد ،که متاسفانه نبودید،
ولی عالقه مندان بس��یاری در
مونترال  27مه 2009
آن جلس��ه حضور داش��تند و
-----------------سئواالتی هم شد و حتی یک
مصاحبه تلویزیونی هم درباره نیمامشعوفو...
آن انجام و پخش گردید و چند در شماره  902پیوند ،مصاحبه
روز بعد نش��ریه هفته مفصال زیبای دکتر نیما مش��عوف را
درباره این س��خنرانی صحبت خواندم و به عنوان یک زن ،یک
نمود.
مادر و یک هموطن به وجودش
ثانیا من قب�لا درباره اغلب آن افتخار کردم.
شعرائی که نام بردید تحقیقات دکتر نیما مش��عوف و خانواده
و گفتارهائی داشته ام و پژوهش محترم��ش در جامع��ه ایرانی
اگر حکومت ایران وارد گفتگویی معقول با ه��ای ادب��ی من در س��الهای و غیرایران��ی کامال ش��ناخته
غرب نش��ود ،مشروع یا نامشروع از سر راه گذش��ته در نشریات مختلف شده هستند ،که مطمئنا همه
برداش��ته میش��ود .و این اتفاق میتواند به خارج از کش��ور چاپ شده اند ،ایرانیان به حضورش��ان افتخار
قیمت نابودی ایران تمام شود.
م��ن رأی میدهم چ��ون رأی ندادن من و
آقای احمدی نژاد:
شما ،باعث خال 
ی ماندن صندوقهای رأی ای امام خوشا به حالتان که رفتی ...بهترین دوستان ش��ما ،دوستی میباشد که برای دین
دالیل
به
ما
مردم
از
زیادی
نخواهد شد .عده
حق خود را به رنج و تکلف اندازد.
اصغرمحمدی
علی
و
ی

ناآگاه
و
اجب��ار
و
ترس
متع��ددی (از
آقای احمدی نژاد ،شما چه انتخاب بشوید و چه انتخاب
نشوید خدا با شماست.
وظیفه شرعی و غیره) به احمدی نژاد رأی
بنام خداوند شنوا و دانا و بینا
رهبر انقالب ایران آقای سیدعلی خامنه ای خطاب به
خواهند داد .این رأی ها تضمین شده اند
با سالم و صلوات بر خاندان آل نبوت محمد مصطفی مردم فرمودند :به کسی که ساده زیستی را اختیار کرده
ی
و با تحریم ما عوض نمیشوند .تجربه س  (ص) رحل��ت امام خمینی (ره) رهب��ر کبیر انقالب و رای بدهید ،در بین این کاندیدا کیست که ساده زندگی
س��ال گذشته نشان میدهد که همیشه با بنیانگذار جمهوری اس�لامی (در آبیاری کردن ریشه می کند.
کم 
ی تقلب ،حداقل مورد نیاز برای پذیرفته های دین اس�لام) را به تمامی شیعیان ایران و جهان آقای دکتر احمدی نژاد:
شدن انتخابات ،حاصل میشود و در خانه تس��لیت گفته ،بخصوص مردان حزب الل��ه لبنان ،و بهتر که در این زمانه که گیری دوست
انش��اءاله خداوند متعال ،یاران حقیقی ام��ام (ره) را در
با اهل زمانه صحبت از دور نیکوست
ماندن من و شما چیزی را عوض نمیکند.
پاسداری از انقالب اسالمی ،و دین به حق محمد رسول آن کس که به زندگی تکیه بر اوست
شد.
میدانم که در انتخابات تقلب خواهد
اله یاری دهد.
چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست
که
گذشته
یاران
زیرا
رفتی،
که
حالتان
به
خوشا
امام
ای
ی

نسب
ی فکر میکنم این تقلب محدود و
ول 
کیست دوست .از سازنده تو هر چه رسد نیکوست.
جان
به
پرستی،
دنیا
و
قدرت
و
ثروت
بخاطر
نبودند،
یار
ما
ی

واقع
های
ی
رأ
تعداد
چه
هر
و
اس��ت.
من نیز آقای موس��وی را دوست داشتم .بخاطر جدش
بیشتر باشد ،تغییر نتایج انتخابات با تقلب یکی دیگر از یاران قدیمی آقای دکتر احمدی نژاد افتاده بخاطر آن هشت سال جنگ مقدس .اما آقای موسوی
اند تا او را به زیر آورند که چرا موی دماغ ما هس��تی و با کاندیدا کردن خود با وجودی که قسم یاد کرده بودند
سخت تر میشود.
چرا نمی گذاری به لذت های دنیوی شاد باشیم و از این که دیگر به عرصه سیاست باز نمی گردد بازگشت و اجر
که
میبینم
روشنی
به
چون
من رأی میدهم
نعمت های الهی بهره مند شویم.
آن روزها را خراب کرد.
دوست
تعدادی
زیرا
رفتی،
که
حالتان
به
خوشا
امام
ای
نمیخواهند.
انقالب
و
جنگ
دیگر
مردم ایران
آقای کروبی که خراب در مقابل خدا میباشد.
کنند.
خراب
را
دیگری
یار
خواهند
می
قدیم
نمای
وارد
قدرت
نه
کنونی
ایران
گذشته،
از این
هر که سر نیزه خشم خود را بخاطر خدا تیز کند
شدن در جنگ را دارد و نه آلترناتیوی برای چرا؟ چون جدیدا دس��ت بعضی از علمائی را که از نام در نابود کردن سخت ترین باطل ها توانا بود
انقالب .پس تنها راه نجات فعلی ایران ،در امام س��وء اس��تفاده می کنند و دروغ پردازی راه می عده ای از این آقایان به نام امام چه کارها که نکردند .و
اندازند ،باز کرد.
بنام امام چه ثروت هائی که از بیت المال به جیب زدند
حرکتی آهسته و بدون خشونت به سوی
نژاد:
احمدی
آقای
و با آن پولها عده ای را خریدند که براشان کار کنند تا
دنیا
در
بسیار
ای
عده
کنند.
می
کار
گونه
دو
بر
دنیا
مردم
مدنیت و توسعه است.
بتوانند بیشتر حکومت کنند.
گمراه
علمای
از
بعضی
و
باجگیران
و
ثروتمندان
ب��رای
من
س��رزمین
ایران
من رأی میدهم چون
آقای کروبی
ی به عدهای کار م��ی کنند ،زیرا خداوند تعالی آن آقایان را به اموال تا کی غم آن خوری که داری یا نی
است و نمیخواهم آن را دو دست 
و فرزندانشان در این جهان به آزمایش گذارد و شیطان
وین عمر به خوشدلی گذاری یا نی
غاصب بسپارم .رأی میدهم چون اگر حق
انتخاب من فعال بین چادر و روسری است ،عمل زشت آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد و آنها را نیز ،پر کن قدح باده که معلومت نیست
عده ی بسیار را پیرو خودشان قرار داده تا از روز حساب
کین دم که فرو بری بر آری یا نی
میخواهم با تلخی ،ول 
ی به امید رها کردن غافل نمایند و آنها میباشند که عمر خود را در دنیا تباه
------------------در
دیگر
ای
عده
و
برند.
می
یاد
از
را
آخرت
و
کنند
می
انتخاب
را
روس��ری
موهای��م در باد ،امروز
به قبرستان گذر کردم کم و بیش
دنیا برای آخرتشان کار می کنند .چنین کسان مالک
بدیدم قبر دولتمند و درویش
■
کنم.

من رأی میدهم چون ایران سرزمین من است و...
سحر

Town...
e
h
t
f
o
Talk
حرف و ح
د
ی
ث
ش
ه
ر
...

م��ن رأی میدهم چ��ون رأی دادن حقی
ی سالها
س��ت که مادران و پدران من ط 
مبارزه به دست آوردهاند .پس امروز وظیفه
من است که از این حق ،هر چند محدود،
استفادهکنم .چون برای گسترش و تکامل
این حق ،اول باید به آن صحه بگذارم.
من رأی میدهم تا نگذارم سرزمینم در دره
ی جنگ ،فقر ،تجزیه و نابودی سقوط کند.
ی
چون اصالحات امری دراز مدت است ول 
این سقوط ،به طرز مرگباری نزدیک است.
پس میخواهم آن را ،به امید گشایشهای
ی بعدی ،به تعویق بیندازم.
احتمال 
ی فعلی ،با وجود
میدانم که با قانون اساس 
شورای نگهبان و والیت فقیه ،اوضاع ایران
ی این را هم
ی پیدا نمیکند .ول 
بهب��ود واقع 
میدانم که فردی مثل احمدی نژاد میتواند
ظرف  ۴سال آینده ایران را با خاک یکسان
کند .پ��س رأی میدهم چون معتقدم که
همه چیز (حتا بدبختی که گریبان ایران
ی است .و همیشه ،بله مطلقا
را گرفته) نسب 
همیش��ه ،وضع میتواند باز هم بد تر شود.
چون اگر چه به این گوشه ی آرام دنیا پناه
ی خودم را در رنج و مش��کالت
آورده ام ،ول 
مردم ایران شریک میدانم .و فکر میکنم
رأی دادن من ممکن اس��ت از بدتر شدن
این مشکالت جلوگیری کند.
م��ن فک��ر میکنم ک��ه ی��ک حکومت
دیکتاتوری ،اصوال دغدغه ی مش��روعیت
ی سال است با تحریم مان
مردمی ندارد .س 
گفته ایم که این رژیم مش��روعیت ندارد.
نکته اینجاست که همین رژیم ،بدون نیاز
ی سال دیگر هم
به مشروعیت ،میتواند س 
رئیس جمهور به مجلس بفرس��تد .ضمن
اینکه مشروع نبودن احمدی نژاد ،به هیچ
وجه مان ع تخریب گسترده
ایران توسط او نمیشود.
>> برای ما بنویسیداما...
در دنی��ای ام��روز ،حت��ا
مشروعترینحکومتهای
کوتاه زیباتر است
مردم��ی هم ،اگ��ر برای
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از  200تا کلمه
ی خطرناک
امنیت جهان 
بیشترنشود.
طرف
از
ش��وند،
ف��رض
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ،
به
جه��ان
ه��ای
داروغه
سپسایمیلکنید.
درک واصل میشوند .پس
ّ

دو سرای شوند.
پس ش��ما چگونه میتوانی کوران باطن را بینا کنی و
چگونه میتوانی کس��انی را که پ��رده جهل و نادانی به
گوش نهاده ش��نوا کنی و نتوانی مرده گان دل را بیدار
کنی.
در مناظره بین آقای کروبی و احمدی نژاد شنیدم که
آقای کروبی به احمدی نژاد گفت:
مستی ،هر لحظه به فکرهولوکاست هستی.
احمدی نژاد گفت :شیخا ،هر آنچه گوئی هستم.
آیا تو چنانکه می نمائی هستی؟
یا پیرو خاتمی و یا هاشمی هستی؟!

نه درویش بی کفن در خاک خفته
نه دولتمند برد از یک کفن بیش
آقای احمدی نژاد ،ش��ما امر به معروف و نهی از منکر
خویش را انجام دادید.
کالمت گرم ،راهت پایدار ،آم��اده ی هر گونه ضربه از
طرف دش��منان داخلی باش��ید زیرا میدانی��د با یاران
قدیمی و هم سنگری دوران جنگ ،چه ها کردند.
با خدا باشید تا نهایتا پیروز شود .انشااله
از طرف علی اصغرمحمدی
و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق مونترال 9
ژوئن 2009
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سپاسگزاری

سپاسگزاری

بدینوسیله از تمامی اقوام ،دوستان یاران و آشنایانی که در
سوگ بزرگ از دست دادن همسری مهربان ،و پدری فداکار

شادروان آقای جمشید صمیم فیروز ساالری
در مونتریال با ما صمیمانه همدردی و یاری کردند،
کمال سپاسگزاری را داریم.
بویژه از انجمن دوستداران زرتشت تشکر می کنیم و برای فرد
فرد شما عزیزان بقای عمر و بهروزی آرزومندیم.

______________________

خانواده های هاشم زاده ،صمیم فیروز ساالری،
جاللی ،صفری ،رحیم زاده

همــدردی
جناب آقای محمد قزوینی
سرکار خامن مینا صاحلی

جمیله هومن ،شیرین هومن،
ماریا مونروی ،رضا هومن

______________________

درج خبر مربوط به دستگیری رهبر
گروه «ال یاسین» در تهران( ،شماره
 902پیون�د) به طرزی بی س�ابقه،
بازتابی گستردهبه دفتر پیوندآورد.
ایمیل های زیر ،بخشی از بازخور ِد
خبر را نشان می دهد:

______________________
سالم اقای رحیمی
چاپ خبر مربوط به ال یاسین امیدها را در دل ما
زنده نگه داشت .لطفا به این کار ادامه دهید.
------------با احترام
هر چند شایسته نیست این کلمات به کار گرفته
شود ،اما ناگزیرم بگویم اداره برخورد با ادیان وزارت
اطالعات(ابا)کثیفترینوحقیرترینوپستترین
ش��یوه ها را برای رسیدن به اهدافش به کار می
گیرد .گذاشتن دوربین در خصوصی ترین محل
های زندگی و ضبط صدا در حریم خصوصی افراد
 ،مونتاژ فیلم و تصویر وحقه های دیگر از کارهای
این اداره است که آگاه کردن مردم ازاین شیوه ها
به خنثی شدن اثر این روش ها می انجامد.
دکتریگانه
---------درود بر شما
به خاطر اتفاقاتی که در مورد جمعیت ال یاسین
افتاده ،ما امروز ش��اهد افش��ای طالبان مذهبی
در ایران هس��تیم .عملکرد شما در راستای این
افشاگری قابل تقدیر است.
صادقفرهنگ
---------------پیوندعزیز
درای��ران ب��رده داری از جنس برده داری عقیده
و فکر اس��ت .اداره برخورد با ادیان با شستشوی
مغزی افراد آنها را ب��رده خود می کند .حرکت
شما در افشای این اداره ،گامی است در راه آزادی
اندیشهانسانها.
به امیدآزادی تمام انسان ها در زمین
حشمتیان
---------------برای برقراری دموکراسی باید اطالعات به شکل
مناسب و دقیق و شفاف به عموم مردم منتقل
ش��ود .تداوم حرکت شما در این راستا به تحقق

مانا

این امر کمک شایانی خواهد کرد.
--------------با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری همه
کاندیداها شعار آزادی عقیده و بیان را می دهند.
اما رفتاری که دایره مذاهب با جمعیت آل یاسین
دارد و این که تا کنون کسی ،حرکت و اقدامی در
رفع این سرکوبها نکرده ،معلوم می کند که این
شعارها فقط در حد حرف می ماند .کامران
----------------با احترام و سالم
دایره مذاهب (ابا)یک غده سرطانی است .این غده
سرطانی به همه جا چنگ انداخته و باعث شده
در تمام سطوح نظام قدرت داشته باشد و گفته
های این
دایره به عنوان مالک مورد توجه مس��ئولین و
برخی از مردم قرار گی��رد .برای درمان چاره ای
جز جراحی وجود ندارد و جراحی باید این غده را
بیرون بکشد .برای بیرون کشیدن غده باید آن را
رسوا کرد و نشریات و رسانه ها کمک زیادی به
این جراحی می کنند .موفق باشید .میترا
------------------------------خانواده ما از شما به خاطر چاپ مطالب مربوط به
جمعیت آل یاسین کمال تشکر را دارد .با آرزوی
موفقیت
خانواده پانوسی
----------با سالم.
در این زمان از تاریخ که مردم به اطالع رس��انی
صری��ح و صادقلنه نیاز دارند ،حرکت ش��ما در
انعکاس وضعیت جمعیت آل یاسین و رهبری
جمعیت تحس��ین جمع ما را برانگیخته است.
خسته نباشید و ادامه دهید.
جمعیازدانشجویان
-------------با درود.
جنایات دایره مذاهب برای ایران و ایرانیان مایه
ننگ است .عملکرد رسانه شما در انعکاس اخبار
مربوط به جمعیت کمک موثری برای افشای این
دایره خواهد بود .از آنجا که این اداره فعالیتش غیر
قانونی و زیر زمینی است ،افشاگری در مورد آنها
باعث از هم پاشیده شدن این اداره خواهد شد .به
این امید افشاگری های بیشتر.
حسام
----------------در مناظره انتخاباتی آقای موسوی و احمدی نژاد
 ،اقای موس��وی به پرونده سازیهای انجام شده

از تمامی دوستان و آشنایانی که به مناسبت فوت مادرم

شادروان اما سعیدائی

در نشریات و حضورا به ما تسلیت گفته اند و با ما همدرد و همراه
بوده اند،
از طرف خودم ،کاوه ،پریسیال ،آرمین و آندره
صمیمانه سپاسگزارم.
_________________

ژاکلین سعیدی

همــدردی
درگذشت خامن پونه کامکار را

در اندوه درگذشت پدر مهربان تان افسرده ایم.
آرزویمان نیز زنده گانی دراز برای شما و خانواده گرامی تان است.
____________________

نامه ها :ادامه
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توس��ط دولت آقای احمدی نژاد اشاره کرد که
برای ما جمعیت آل یاس��ین چیز تازه ای نبود،
اما احتماال برای کسانی که تا به حال از این اخبار
اطالعاتی نداش��تند ،خیلی تازگی داشته .لطفا
درباره این پرونده سازی ها هم مطلب بنویسید.
----------------------با درود.
مطالبی که شما در مورد دایره مذاهب می دانید،
خیلی ناچیز و کم است .این اداره برای سرکوب
و حذف مخالفانش ازهیچ گونه کوششی فروگذار
نمی کند .پرونده سازی ،شاکی خصوصی سازی،
جنگ های روانی و  ...از روشهای معمول این اداره
اس��ت .انعکاس این اخبار در رسانه هایی مانند
شما ،امیدواری را در میان آزاد اندیشان افزایش
می دهد .با سپاس از شما
معین
-------------با سالم
در ایران حقوق بش��ر ،فقط ب��رای افراد خاصی
معنا دارد .بشر به کسانی گفته می شود که مثل
آنها بیندیشند و حرف بزنند و عمل کنند .اگر
کسی در این میان مانند آنها نباشد ،کافر است
و هیچ حق و حقوقی ندارد .جمعیت آل یاسین
و دراویش و ش��اگردان ایت ا ...بروجردی و ، ...در
ایران حقی ندارند.
یک ایرانی که حقی ندارد!!!
-----------------شاید کلمه ش��هروند درجه یک و دو  ...در قرن
بیس��ت و یک خیالی به نظر برسد ،اما در ایران
فق��ط یک نوع ش��هروند داریم .بقی��ه هم اصال
ش��هروند نیستند .حقوق ش��هروندی هم فقط
مرب��وط به همان گ��روه اول اس��ت و بقیه ول
معطلند!!!! حاال شما انتظار دارید دایره مذاهب با
این اقلیت های فکری و دینی و عقیدتی چگونه
رفتار کنند؟ ماتیو
--------------سردبیر محترم روزنامه پیوند
از این که این امکان را برای جمعیت آل یاسین
فراهم کردید تا مشکالت خود را از طریق رسانه
شما به گوش دیگران برسانند ،تشکر می کنیم
و امیدواریم این امکان هر روز بیش تر ش��ود تا
مشکالت س��ایر س��تم دیدگان درایران مانند
دانشجویان و کارگران و دگر اندیشان نیز از این
طریقمنعکسشود.
با تشکر فواد

به خانواده های گرامی کامکار و رضوی تسلیت می گوییم.
درگذشت این انسان مهربان و دوست داشتنی ،بویژه به علت عمر
جوانش برای خانواده و به ویژه فرزند خردسالش دردناک تر است.
ما در این غم در کنار شما هستیم.
__________________________

دکتر شریف و خانواده

همــدردی
دوست ارجمند جناب آقای عباس کرباسفروشان
و خانواده محترم
خواهر دلبند شما در ایران به رحمت ایزدی پیوست
این غم بزرگ را به شما دوست عزیز و خانواده و بستگان آن مرحومه تسلیت گفته
و با شما همدردیم.

عطا انصاری ،منیره جعفری (کبک)

همــدردی
دوست نازنین آقای عباس کرباسفروشان

خبر تاس��ف انگیز درگذشت خواهر ارشد ش��ما در ایران را به شما و خانواده
محترم آن مرحوم و بستگان تسلیت عرض نموده و برای شما عزیزان دور از
وطن آرزوی صبر و بردباری می کنیم.

محمد رحیمیان و خانواده
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صرافی  5ستاره
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سیروس

 7روز
هفته

در برابر حمل چمدان ،پول
دریافتکنید
برای جزئیات بیشتر با ایمیل
زیر تماس بگیرید.














خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی ویکندها)
نگهداریمی کند:

514-768-9485

maripironet@yahoo.com
azmay01

استخـدام
به یك پیتزا میكر در منطقه
 West Islandنیازمندیم.
لطفا به نشانی زیر مراجعه کنید:
4315 boul.St Jeans
)(DDO

مترجم رمسی

متـرجم

رضانوشادجمــــال

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

شهریاربخشی

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

ترجمه رمسی
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

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

VHS

DVD 
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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

سوپراخــوان

پوپک:از15می

Pd:jun08

5301 QUEEN MARY (Decarie


)
SNOWDON











به یک قصاب حرفه ای نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن ،قطعه
کردن گوشت ،و مارینه کردن آن
به روش ایرانی ضروری است

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

514-889-8765















استخدام

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

سرویس منظم به

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
p
www.
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

khosrowonlyjune15Up

lilijune15

Embassy Transport
سفارتجمهوریاسالمی

(514) 892-5433

(514) 369-8618

استخدام

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

آپارتمان دوخوابه با گاراژ،
با شرایط عالی ،برای فروش
فوری >> متقاضیان
جدی برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرند:

به یک نفر کارگر و راننده
برای کاردرکمپانیحملونقل
باحقوقوشرایطعالی:
>> ساعت  10تا  17دالر
نیازمندیم.

Free to Air

TV channels














From Iran,

Afghanistan.

Tel.514-223-5589
)(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.

514

996-9692
www.nationaldrivingschool.ca

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

مجری مراسم
عقد ایرانی

Tel.: 514-484-8072
نوامبر  15سودمند

کالس های رایگان

فرانسوی

514-825-3170

ویژه مهاجرین

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

the Shield of Athena

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

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

متیـزکردن

تهران :کرج

استخدام

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309 
)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent







 پرستارساملندان







 قابل توجه مسافرین
عازم ایران

House keeping
company F.H

28 PAYVAND: Vol. 15  No.904  juin 15, 2009

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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استخدام

PARTICIPATE
inCOMMU

به یک نفر خانم

NITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را
به آنها بدهید!

Mailing Address:

>> اگر جویای کمک ،کارگر،
کارمند و ...هستید ،آگهی
استخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
>> جویای دوست ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
>> آیا فنی و حرفه ای
می شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
>> آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
>> چیزی برای فروش ،جایی
برای اجاره ،حرفه و هنری برای
عرضه دارید؟...

جای شما در این

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

X

Offre d'emploi
Patisserie Iranien est
à la recherche d'un
patissier ayant un
minimum de 2 années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

>> Exigences:
Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur au

(514)484-1657

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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی
و نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

•
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692

(514) 802-6944
صادقی15:جون  1جوالی



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

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
----------------

جهت انجام کارهای منزل
و نگهداری از کودک
(در ناحیه ویل سن لوران)
نیازمندیم:

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

کوتاه زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

Auto Glass
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

ARIANA
MOVING

مرکز شهر مونتریال:

کبک سیتی و اوتاوا:
سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
ایرانی

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent,
& South Shore, Laval, West Island,
all Surrounding suburbs...

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)

حلظه
دشوار
تاریخ
جمهوری
اسالمی

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

آریانا مووینگ برای

اسباب کشی

و هرگونه محل ونقل بار
با نازلرتین قیمت

درخدمت مشا (رضا)

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

ارزشریف
جویـــای کار

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

اعتبار لکه دار شده

>>خدماتساختمانیپوریا<<
■ نقاشی ساختمان
■ کاغذدیواری ■ پارکت
■ نصب انواع کاشی دیواری و
سرامیک،موزائیک
نصب انواع گچ بریهای دکوری
در خدمت شما (رضا)

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

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

مونــا گالبی

برای غرب گزینه میان آقای احمدی
نژاد و آقای موسوی به درجه دشواری
تعامل با آنها ربط دارد.
پاسخ این سئوال اکنون مشخص است
اما برای جهان خارج در کل این امر به
گونه ای رخ داده که تمام چهار س��ال

POURIA

bagherinov-janUPak

محضردارایرانی

باقی خواهد ماند.
حتی ش��اه ،که تاج و تخت خود را به
علت غربی کردن بسیار سریع ایران از
دست داد ،مرد سرسختی برای تعامل
بود.
ای��ران یک قدرت منطقه ای مهم و با
این حس تاریخی است که غرب جلوی
پیشرفت آن را گرفته است .منافع ایران
ه��ر از چند گاهی در برخورد با منافع
غرب قرار گرفته است.

HOME RENOVATION

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

(514) 934-3192

mai-??09

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

تعمیراتساختمان

azjune15UP

(514) 449-6930

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

(514) 449-6930

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

514-318-6373

جان سیمپسون بی بی سی
این نتیجه ای نبود که غرب امید آن را
داشت اما هرج و مرج های سیاسی و
اغتشاشات عمومی در ایران هم چیزی
نیست که دولت های خارجی خواهان
آن باشند.
گزینه انتخ��اب در این انتخابات میان
محمود احمدی نژاد که آش��کارا ضد
غربی است و میر حسین موسوی بود
که گفت خواهان پایان دادن به انزوای
ایران و گفت و گو با آمریکا است.
حتی در صورتی که میرحسین موسوی
رئیس جمهوری ایران می شد ،روابط
راحت و آس��انی میان دو کشور شکل
نمی گرفت .ایران همواره کشور سخت
و دشواری برای آمریکا ،بریتانیا و سایر
کشورهای غربی برای سر و کار داشتن

استخـدام

نصب و فروش

مراکز پخش پیوند

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...
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آموزشانگلیسی
1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

آینده ریاست جمهوری او را تحت تاثیر
قرار می دهد.
به نوش��ته یک روزنامه ایرانی در ایام
انتخابات ،یک وزی��ر دولت اندونزی با
ستایش از ایران از این کشور به عنوان
یک دموکراسی زنده نام برده بود.
پس از اعتراضات خیابانی و س��رکوب
سیاس��تمداران اصالح طل��ب ،انتظار
نمی رود برای مدتی چنین اوضاعی را
مشاهدهکنیم.
اما قطعا به منفعت جهان خارج نیست
که برای مدتی طوالنی شاهد ناآرامی
در ایران باش��د .هرج و مرج سیاس��ی
در یک کشور مهم تولید کننده نفت
آسیب بیش��تری به کشورهای غربی
وارد می کند.
آنه��ا قطعا محمود احمدی ن��ژاد را با

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

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

اعتبار لکه دار شده اش به ادامه ناآرامی
ها ترجیح می دهند.

دشواری سرکوب

وقایع پس از انتخابات یک تفاوت مهم با
گذشته را نشان می دهد .برای مقامات
اکنون برخورد و س��رکوب با مخالفان
بیش از پیش دشوار شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که دفتر
ش��بکه العربیه در ایران تعطیل شده
است.
اقدامات��ی هم علیه س��ایر خبرنگاران
خارجی صورت گرفته اس��ت .سایت
انگلیس��ی ب��ی بی س��ی نی��وز هر از
چندگاهی در ایران مسدود می شود.
طی روزهای گذش��ته خدمات تلفن
های همراه نیز قطع شده است.
اما مردم در سراس��ر ایران از آنچه در

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

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

کش��ور در حال اتفاق است ،باخبرند.
امروزه راههای زیادی برای مردم برای
کسب خبر وجود دارد.
با درک این واقعیت ،تلویزیون دولتی
ایران تصاویری از ناآرامی های ش��دید
روز ش��نبه را ب��ه نمایش گذاش��ت،
تصمیمی که احتم��اال در عالی ترین
سطوح گرفته شده است.
جمهوری اسالمی به لحظه دشواری از
تاریخ خود رسیده است.
همه چیز اکنون به این بستگی دارد که
آیا آقای احمدی نژاد می تواند وضعیت
را بدون خشمگین کردن بیشتر مردم
در خیایان ها آرام کند یا خیر.
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بازار امالک...

نیاز،آرزو
و یا هر دو؟!
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Immigration-CANADA

بانکیمون
خواهاناحترامبه
خواستملتایران
شد

با آش��پزخانه و
سالن غذاخوری
بزرگ و زیباست
ک��ه از آرزوهای
همیشگی شما
بوده است!
بدیهی است که
با توجه به بودجه
محدود ،در نظر
گرفتن اولویّت ها
اهمیت خاصی
از ّ

بان کی -مون ،دبیر کل سازمان ملل
امیر سام
متح��د در واکنش ب��ه اعالم نتیجه
------------------انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته
ب��ا س�لام خدم��ت هموطن��ان
اس��ت که خواست واقعی ملت ایران
محترم ،رس��م بر این گذاش��ته
باید محترم شناخته شود.
بودم که در شماره های پانزدهم
وی گفت که مناقشاتی را که در پی
هر ماه،خوانن��دگان محترم را در
گاه نی��از به بیش از یک وس��یله
این انتخاب��ات در ای��ران رخ داده از
می
برخوردار
جریان آم��ار خری��د و فروش
باش��د
می
ناپذیر
اجتناب
ه
نقلی
نزدیک دنبال می کند.
ّ
شوند.
امالک درماه گذش��ته اش قرار
و
خ��ودرو
بهای
احتس��اب
با
که
آقای بان افزود مطلع شده است که
کار
طول
در
بدهم ولی متأسفانه این ماه آمار
بیمه،
بنزین،
نظیر
روزمره،
مخارج
آیت الله خامنه ای رهبر ایران دس��تور
بارها
روزمره
امالک کمی دیرتر منتشر می
را
جانبی
ای
هزینه
و...
استهالک
رس��یدگی به اتهامات خالف��کاری در
موارد
ای��ن
با
ش��ود و آمار خرید و فروش ماه
نماید.
می
ملزم
خانواده
دوش
بر
انتخابات را داده است و او منتظر است
کرده
برخورد
می را در ش��ماره آینده برایتان
ببیند چگونه به این شکایات رسیدگی
ام:
خواهم نوشت.
خانه
مردم
که
افتد
می
اتفاق
اغلب
می شود.
افتد
می
اتفاق
---------از
بعدها
و
کنند
می
خریداری
ای
در همین حال کاخ سفید در واشنگتن،
که خانواده ای تصمیم شان پشیمان می شوند،
چگون�ه هن�گام خرید
اعالم کرده که همچنان نگران وضعیت
ملک هزاران دالر صرفه با توجه به ش��رایط موجود (مث ً
ال چ��ون آن منزل نیازهایش��ان را
پس از انتخابات در ایران است.
محل کار افراد خانواده) نیاز خود برطرف نمی کند.
جوئیکنیم
گوردون براون ،نخست وزیر بریتانیا نیز
محل
دنبال
ب��ه
را به خرید خانه ای در مرکز شهر با چش��مان باز
گفته اس��ت ایران باید به "سئوال های
قبل از هر چیز بدانید دنبال چه و ی��ا اطراف آن اعالم می نمایند ،زندگی آینده تان بگردید.
جدی" درباره انتخابات مناقشه برانگیز
در
که
باش��ید
حال آنکه بع��د از مدتی تصمیم به دنبال خانه ای
می گردید.
ریاست جمهوری این کشور پاسخ دهد.
ّ
ای
ه
ل
مح
در
ای
خان��ه
خرید
به
برآورده
را
نیازهایت��ان
اول
وهله
ولی
رسد
می
نظر
به
ساده
خیلی
آقای براون ،که ب��رای اولین بار در باره
ً
Saintهمچ��ون
متفاوت
ال
کام
را.
هایتان
خواسته
بعد
و
کند
از
قبل
خریداران
از
زیادی
ش��مار
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران
جستجوی خانه ،ایده مشخصی  Lazardمینمایند ،چرا که دوستی بعضی مواقع ممکن اس��ت که با
اظه��ار نظر می کرد در پارلمان بریتانیا
در ذهن شان نیست .وقتی که با در این منطقه خانه ای نوس��از و کمی قناعت خانه ای پیدا کنید
گف��ت نحوه برخورد ایران با بحرانی که
توجه که هم نیاز و ه��م آرزوهایتان را
پس از انتخاب��ات پیش آمده ،می تواند
مشاور امالک ش��روع به دیدن از زیبا خریداری نموده که با ّ
نمی
خانه ها می کنید معموال دو نوع به بودجه خریداران مذکور
کند.
برآورده
چگونگی روابط این کشور با جامعه بین
و
شهر
خانه ذهن شما را به خود مشغول توان مشابه آن را در مرکز
دورا
این
بتوانید
که
است
این
مهم
المللی را تعیین کند.
یا نزدیک به آن پیدا نمود.
کنید.
متمایز
هم
از
می کند.
نخست وزیر بریتانیا گفت" :نحوه پاسخ
را
خود
جای
نیازها
که
اینجاست
برای
جستجو
از
قبل
اس��ت
بهتر
را
نیازهایتان
ک��ه
ای
خانه
یکی
ایران به تظاهرات مشروع ،در روابط آتی
میدهند.
ها
خواسته
به
تان
زندگی
شریک
با
خانه،
خرید
و
سازد
می
برآورده
ایران با س��ایر کش��ورهای جهان تاثیر
دالیل در وهله ا ّول منطقی جلوه نشس��ته و این دو س��ؤال را روی
دیگری آن که آرزوهایتان را.
خواهد گذاشت".
کنند:
می
جواب
آنها
ب��ه
و
بنویس��ید
کاغذ
نیز
نهایی
واضح اس��ت که هدف
پیش��تر ،وزیران خارجه بیست و هفت
ً
خانه
بودجه،
همان
با
معادل
ا
تقریب
دهید:
دو
هر
که
باشد
یافتن خانه ای می
کشور عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه
شده
خریداری
بزرگتر
و
نوساز
ای
چه
مان
آین��ده
خان��ه
م��ورد
در
کند.
خواسته را برآورده
ای اعالم کرده بودند که این کش��ورها
خاصی
راحتی
احساس
که
است
نیازهایمان
رفع
ب��رای
چیزهایی
با
موقعیت
این
واقعی،
اما در دنیای
نتایج اعالم شده توسط ستاد انتخابات
به
که
حالی
در
نمایند
می
آن
در
باشد؟
می
ضروری
خانه
برای
که
ای
بودجه
توجه به
ای��ران و اعتراض تع��دادی از نامزدهای
خود
اساسی
مشکالت
زمان،
مرور
چه
مان
آین��ده
خان��ه
م��ورد
در
همیشه
شود،
می
گذاش��ته
کنار
انتخاباتی در این زمینه را با نگرانی جدی
سازند:
می
نمایان
را
خواس��ته
رفع
ب��رای
چیزهایی
نیست.
امکانپذیر
دنبال می کنند.
هایمان ضروری می باشد؟
بعض��ی مواقع در هنگام بازدید از
آنگال مرکل ،صدراعظ��م آلمان ،نیز در
دو
این
به
منطقی
و
صحیح
پاسخ
خانه ها به دالیلی کام ًال متفاوت  .1مشکل رفت وآمد:
واکنش به انتخابات ریاس��ت جمهوری
خانه
انتخاب
با
تواند
می
س��وال،
توجه به در نظر گرفتن ساعات
ایران گفت نشانه هایی از تخلف در این
عالقه مند به خانه ای می شوید با ّ
صرفه
دالر
هزاران
باعث
مناسب
که ب��ا نیازهای ش��ما همخوانی
طوالنی
های
زمس��تان
و
ترافیک
انتخابات وجود دارد و آنچه را که "موج
گردد.
جوئی
ندارد:
ساعت
یک
زمان
مدت
مونترال،
بازداش��ت ها" در ای��ران خواند محکوم
یک
هر
به
که
خوابه
چهار
ای
خانه
منزل،
و
کار
محل
به
رفتن
جهت
کرد.
خانه
به
دستیابی
آرزوی
با
دهید،
اختصاص
اتاقی
ها
بچه
از
خاطر
آزردگی
باعث
زمان
مرور
به
پیشتر ،وزارت امور خارجه آلمان سفیر
خانواده
نیاز
و
بوده
نظرش��ما
مد
شود.
می
مفرط
خستگی
و
برآورد کننده نیازها و
ایران را احضار کرده و خواستار دریافت
ّ
تان را برآورده می سازد؛ حال آنکه
آرزوهایتان.
توضیحاتی در مورد نحوه ش��مارش آرا
خانه مورد پسند خانه ای دو خوابه  .2مشکل وسیله نقل ّیه:
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایران
و برخ��ورد نیروه��ای انتظامی با
معترضان شده بود.
فرانک والتر اشتاین مایر ،وزیر امور
خارجه آلمان هم در مصاحبه ای،
نتیجه اعالم شده انتخابات ایران
را "پرسش برانگیز" توصیف کرد
با سال ها جتربه در خرید و فروش امالک
و گفت که نحوه برخورد نیروهای
در مونتریال و حومه
دولتی با معترضان و گزارشگران
>> پرداخت تا  %100هزینه محضر برای خریداران
داخل��ی و خارج��ی "غیرقاب��ل
تحمل" است.
وزارت امورخارجه فرانس��ه هم با
احضار س��فیر جمهوری اسالمی
در آن کشور ،نگرانی دولت فرانسه
را نس��بت به نتایج اعالم ش��ده
AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
انتخابات ریاست جمهوری ایران
________________________
به وی ابالغ کرده است.
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■
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امیرسام

Cell.: 514-702-2309

QUEBEC & FEDERAL
LATEST IMMIGRATION
NEWS FOR INVESTORS
over, many investors’ files being
processed originated from files
submitted in 2007. Many of those
investor candidates have seen their
financial situation change pursuant
to the global financial crisis.
---------------------

>> Here are some questions
asked during a seminar in
April 2009.

■ How can an investor candidate
add a second wife to his applica?tion for permanent residency
- A marriage that took place
outside Canada must also be legal
under Canadian federal law. Even
though legal under Islamic law,
bigamous or polygamous relationships are not legal in Canada.
Regulations prohibit the inclusion
of two legal spouses on the application for permanent residency.
If the applicant omits one of the
current marriages, the applicant
would be in violation of Canadian
regulations.
■ An Investor candidate has two
wives. How can the investor
candidate add children from his
first wife to the application for
permanent residency, if he is im?migrating with his second wife
- If both marriages are/were legal
under Islamic law, then the dependent children of these marriages
will be eligible and can be added
to their father’s permanent resident
application. The investor candidate must provide proof of his
divorce to his first wife and must
have been awarded full custody of
the children. The divorced spouse
must sign a declaration permitting
the addition of the dependent child
to the ex-husband’s application.
Please do not hesitate to contact
our office with any questions concerning any aspects of immigration, either myself or a member of
my staff will be glad to answer to
your inquiries.
Till next month have a safe month
of June, make sure laughter is in
your every day life.

To all the fathers:

wishing everyone of you a Very
Happy Fathers Day
!ENJOY

AMIR SAM

Maria Cottone, CCIC
www.mariacottone.ca
info@mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.com

MONTREAL ,QC.

www.amirsam.ca

بیانیه کانون
نویسندگان
ایران به مناسبت
بیست و هشتمین
سالگرد اعدام
سعیدسلطانپور

 ۷ژوئن ۲۰۰۹
مردم شریف و آزاده!
بیست و هشت سال پیش ،در چنین
روزهایی ،در  ۳۱خرداد  ،۱۳۶۰سعید
سلطانپور ،شاعر ،نمایشنامه نویس،
منتقد ،كارگردان تئاتر و عضو هیئت
دبیران كانون نویسندگان ایران كه در
رژیم گذشته نیز بارها زندانی شده بود،
پس از تحمل شكنجه های سنگین،
همراه با  ۱۴تن دیگر به جوخه اعدام
سپرده شد .اما سعید فقط یك شاعر،
نویسنده یا نمایشگر ساده نبود .شاید

به ج��رأت بتوان گفت ك��ه او جلوه
گاه تمام��ی ویژگی های برجس��ته
یی بود كه در هر عصر ،تنها در تنی
چند از روش��نفكران به نمود در می
آید؛ روشنفكری متعهد ،انترنالیست،
فروتن در برابر مردم و خروش��ان در
مقابل قدرت ستمبارگان؛ نویسنده
و ش��اعری كه التزام اش به آزادی و
براب��ری ،حقیقت و همه ارزش های
انس��انی و پاك ،تا دم مرگ با او بود.
شك نداریم كه شاملوها ،پوینده ها،
مختاری ه��ا و ...در فضایی دم زدند

و بالیدند كه سلطانپور و سلطانپورها
به وجود آورده بودند؛ با سنتی رشد
كردند كه در آن نوشتن و گفتن جدا
از انس��ان و سرنوش��ت و آیندهی او
معنایی ندارد.
كانون نویسندگان ایران در بیست و
هشتمین سالگرد اعدام تبهكارانه ی
سعید سلطانپور همچنان بر خواسته
حق همیش��گی خ��ود پا می
ی بر ِ
فش��ارد كه پرونده های كشتارهای
دهه  ۱۳۶۰و از جمله پرونده سعید
سلطانپور را بگشایند.

آرزوی ما این اس��ت كه شرایطی
فراهم آید كه بتوانیم بزرگداشتی
شایس��ته ی این روشنفكر آزاده و
ب��زرگ برگزار كنیم ،و از تش��كل
هایی كه در خارج كشور در تدارك
مراس��می برای بزرگداشت یاد و
خاطره س��عید س��لطانپور و راه و
روش اجتماعی او هستند قدردانی
می كنیم.
کانون نویسندگان ایران
 ۱۷خرداد ۱۳۸۸

Ministère de l`immigration et des
)Communautés culturelles (MICC
has announced that selection interviews will be held at their Paris office this summer. In fact, investor
candidates have already begun to
receive their notices. This initiative aims at reducing processing
times and the absenteeism rate for
interviews in Montreal. The investor candidates invited for interviews in Paris will originate from
Europe, Africa and the MiddleEast. Moreover, the MICC will
also be holding selection interviews in Ankara between August
27th and October 8th, 2009.
According to the Quebec selection grid, an investor candidate
can obtain 2 points for having
completed a week-long business
trip to Quebec. The MICC has
recently reiterated that the investor
must have done so within 2 years
prior to submitting his application.
Investor candidates cannot be
attributed the points if they have
made the business trip to Quebec
after submitting their files.
This may pose a problem for those
investor candidates who are older,
have less education and speak
neither French nor English. It will
be important for them to obtain the
maximum number of points out of
5 for adaptability. Although an investor candidate may not get the 2
points for his business trip to Quebec, if done after the submission
of his file, the office may attribute
adaptability points reflecting the
investor’s motivation.
Discussions concerning this issue
has been brought forth to the Government and they are looking into
different alternatives.

Immigration overview for the
Quebec Immigrant Investor
Program from January to April
2009, a total of 1,303 applications
have been received with the majority coming from Asia (76%).

Immigration overview
Federal Immigrant Investor Program
The average investor intake (transfer of funds completed to Citizenship and Immigration Canada
(CIC) and investment made for the
period of January to May 2009 is
65 investors per month versus 102
investors per month in 2008.
The total investor intake for 2009
is 35% less than in 2008. According to CIC, the decrease is due
to a significant increase in both
withdrawals and refusals. More-
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{>> ادامه از صفحه}5 :

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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جای اینکه رقم تحریم را باال ببرند ،آن
راباادامهریاستجمهوریاحمدینژاد
که به نظر آنها تکلیف همه را معلوم
خواهد کرد ،تاخت بزنند.
مشارکت آنها اگرچه به حساب نظام
ریخته شد ،ولی بازنده واقعی در این
میان همانا «اصالحطلبان» و مدافعان
آنها هس��تند چرا که اگر این گمان
واقعیت داشته باشد ،حتی گروه سوم
نیز به نتایج دلخواه رسید:
احمدین��ژاد مان��د و آنه��ا طی این
«انتخابات» به مثابه یک نظرسنجی
نامستقیم که توسط خود رژیم هزینه و
سازماندهی شد ،به میزان نیروی خود
پی بردند و از سوی دیگر دریافتند که
قدرت جابجایی آرا را دارند!
آنها در عین حال ،رژیم و نامزدهایی
را که مدع��ی دفاع از حق��وق مردم
هستند در برابر چالش��ی قرار دادند
که نش��انههای آن چند ساعت پس
از اعالم نتایج ،در خیابانهای تهران
دیده میشود .ولی این تنها یک گمان
اس��ت که هیچ دلیل و مدرکی برای
آن وجود ندارد ولی با این همه باید به
عنوان یک تاکتیک باید به آن اشاره
شود ،حتی اگر به صورت فردی به کار
برده ش��ده باشد .در غیر این صورت،
یعنی اگر آنطور که از جانب موسوی
و کروب��ی ادعا میش��ود ،اکثریت به
آنه��ا رأی داده باش��ند (به قول یکی
از س��ایتهای «اصالحطلبان» سی
میلیون فقط به موسوی رأی دادهاند
که بیشتر ش��وخی به نظر میرسد)
پس باید به زودی شاهد اعتراضاتی با
وسعتی به مراتب بیش از آنچه اکنون
در جریان اس��ت و آن هم در سراسر
ایران در حمایت از موس��وی باشیم.
مگر آنک��ه دوباره آن «گم��ان» وارد
میدان شود تا جریان را به مسیر مورد
عالقه خود هدایت کند.
از س��وی دیگ��ر ،ب��ه گفت��ه خ��ود
«اصالحطلبان» دولت احمدینژاد تا
حدی میتوانست تقلب کند ولی نه با
این اختالف چشمگیر!
آرای کروب��ی و رضای��ی که اساس��ا
مضحک هستند .ولی اگر چنین تقلب
وس��یعی هم صورت گرفته باشد ،در
این صورت از کسانی که فراخوان به
«مشارکتگسترده»دادندبایدپرسید
چرا باید در انتخاباتی شرکت کرد که
در آن تقلب ده پانزده میلیونی صورت
میگیرد؟! یک احتمال هم البته این
اس��ت که واقعا احمدینژاد محبوب
اس��ت! این احتمال اما درست مانند
توهم س��بز ،توهم اصولگرایان است.
توهم سرخ و سیاه است.

رنگ مشارکت

¶2009 ÏILU¼Î RI£MIv
:k¹§Ã¶ nHq¬oM Â«TvLµÀ S¹µºn¼U

]·HoÄH ÏILU¼Î R¼v¨ yÃQ , "¥IPºHoÄH oÿÅ" j¼MjIÄ ÏILU¼Î ³I
:kÃÄIµº ®ÅIe tIµU S¹µºn¼U Â¶¼µø ôMH»n ¸ÿ±U ½nIµ{IM oTzÃM RIø°öH ÁHoM ÓIÿõ²

)(ÂºIMo¤ Â±ø

514-952-2165

Summer 2009 Soccer Tournament 514-952-2165

احمدینژاد فعال ماند .رهبر جمهوری
اس�لامی «صدای تغیی��ر» را تا این
لحظه نشنیده است .ولی کدام تغییر؟
با توجه به ش��عارها و فضایی که در
دو هفته گذش��ته بر بخشی از تهران
و چند شهر بزرگ تسلط داشت ،این
تغیی��ر را میتوان عمدتا چنین بیان
کرد:
رابط��ه با آمریکا ،حج��اب اختیاری،
آزادیهای فردی ،و آبرو و سربلندی
ایران .این همه اما یعنی تازه بازگشت
به س��ی سال پیش! یعنی به پیش از
انقالب اسالمی ،که تحقق آنها برای
این نسل یک دستاورد بزرگ به شمار
میرود! آنگاه باید خواس��ته نسل ما
یعنی آزادی کامل احزاب و رسانهها
و خواسته مدرن ما یعنی دمکراسی و
حقوق بشر را بر آنها افزود تا از جایی
که سی سال پیش در آن قرار داشتیم،
گامی به جلو برداشته باشیم.
ح��اال آنها ک��ه خواهان «مش��ارکت
گس��ترده» در این رأیگیری شدند
وظایف مهمی بر عهده دارند .آنها که
میخواستند «بر سرنوشت خود تأثیر
بگذارند» و «به وظیفه ملی»شان عمل
کنند باید خود را به طور «گسترده»
علیه «کودتا» و «تقلب» سازماندهی
کنند! باید از نامزدهای خود بخواهند
در برابر «کودتا» و «تقلب» بایستند!
آن نامزدی که ق��رار بود «تغییر» را
برآورده کن��د ،آن نام��زدی که قرار
بود «فص��ل نوینی» بگش��اید ،حاال
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بای��د این توانایی و ش��هامت را
داش��ته باشد که دس��ت کم از
حق خود دفاع کن��د تا بعد نوبت به
دفاع از حق رأیدهندگانش برس��د.
باید رأیدهندگان��ش را درباره اینکه
تصمیم درس��تی گرفتند ک��ه به او
رأی دادن��د ،قانع س��ازد .آدم حتما
نباید رییس جمهور شود تا از حقوق
رأیدهندگانش و مطالبات آنها دفاع
کند .موس��وی و کروبی اگر راس��ت
میگویند ،میتوانند و باید در همان
نقش «اپوزیس��یون قانون��ی» برای
تحقق خواستههای کسانی که به آنها
رأی دادند تالش کنند.
رنگ «تحلیل مشخص» در این روزها
رس��انههای غربی برای میرحس��ین
موس��وی و زهراخانم رهنورد سنگ
تمام گذاش��تند .تنها یک کارشناس
روس��ی بود که پیروزی احمدینژاد
را قاطعانه پیشبینی کرد آن هم به
دلیلی که در برابر چش��م همه عیان
بود و تنها توهم و خودفریبی س��بب
میشد که آن را نبینند.
روز چهارش��نبه  ۲۰خرداد «یوگنی
ساتانوفسکی» رییس انستیتو خاور
نزدی��ک گفت« :انتخابات ش��اید به
دور دوم برسد ولی رییس جمهوری
کنونی قطعا پیروز خواهد شد چرا که
چهار سال قبل زمانی که هیچ منبع
دولتی در اختیار نداشت ،به ریاست
قوه مجریه رس��ید .حاال که مقامات
استانها همه از نزدیکان وی هستند،
رؤسای مؤسسات بزرگ و همچنین
مسئوالن بلندپایه نیز به او وفادارند».
این در واقع همان حرف است:
اینها نیامدند که با رأیگیری دیگری
بروند .ولی حتی چپهای روسوفیل
هم که به سنت طرفداری از شوروی
پیشین ،هنوز و همچنان برای روسیه
غش میکنند ،گفته این کارشناس
روسی را نادیده گرفتند.
مش��ارکت کنن��دگان ح��اال دیگ��ر
نمیتوانند تقصیر را به گردن تحریم
کنن��دگان بیندازند .آنها ب��ا ادعای
«تحلیل مشخص از اوضاع مشخص»
همه را به «مش��ارکت گسترده» فرا
خواندند .اکثریت واجدان شرایط رأی
دادن هم در این رأیگیری ش��رکت
کردن��د .ولی یا ظاهرا ب��ه حرف آنها
گوش نکرده و به کاندیدای مورد نظر
آنها رأی ندادند ،یا آرایشان به حساب
احمدین��ژاد ریخته ش��د .پس کجا
ماند نتیجه آن تحلیل مشخص؟! چرا
تش��خیص آنچه پیش آمد جایی در
«تحلیل مشخص» شما نداشت؟!
آیا بهتر نبود شما مشارکت کنندگان،
نیروی خود را روی هم میگذاشتید و
به جای اینکه از یک نامزد پیشاپیش
شکست خورده حمایت کنید ،به مثابه
بخش حذف شده از سیاست کشور،
از حق موجودیت و فعالیت خود دفاع
میکردید؟ برخی به کنار که ش��ور
«حس��ینی» آنها را نگرف��ت و بدون
آنکه «موجی» شوند ،نکته شکست
را درک کردند ولی کارشناس روس
هم این را تشخیص داد .آخر برخی به
ما ایراد میگیرند که شما در خارج از
کشور هستید و از ایران خبر ندارید!
کارش��ناس روس ک��ه اصال ممکن
اس��ت ایران را هرگز ندیده باشد! آیا
شما مشارکت کنندگان که در بعضی
موارد بیانیههای مشترک هم دادید،
میترسیدید اگر به عنوان یک نیروی
مستقل وارد عمل شوید ،مردم به شما
«اقت��دا» نکنند؟ مگر حاال کردند؟! و
یا مگر حاال آرایش��ان به حساب شما
ریخته شد؟

رنگ تغییر

مدعیانی که مردم را به «مش��ارکت
گس��ترده» فرا خواندند چنان تا گلو
در «انتخابات» فرو رفته بودند که بار
دیگر برآمدن «معجزه هزاره سوم» را
ندیدند .حال شما مشارکت کنندگان
که نامزد مورد عالقهتان پیروز نشد،
پارچهه��ای س��بز خود را ب��ه دولت
احمدین��ژاد دخیل ببندی��د و از او
بخواهید خواستههای شما را برآورده
س��ازد .این عمل کامال پذیرفتنی و
مش��روع اس��ت .آن هم به یک دلیل
کامال ساده و منطقی:
اگ��ر ب��رآوردن ای��ن خواس��تهها در
جمه��وری اس�لامی ممکن باش��د،

احمدین��ژاد ه��م میتوان��د آنها را
ب��رآورده کن��د! اگر ممکن نباش��د،
پس میرحس��ین موس��وی هم اگر
پیروز میش��د ،نمیتوانست! درست
همانگونه که خاتمی نتوانست!
فرام��وش نکنی��د ش��عار جمهوری
اسالمی و رهبرش «درود بر موسوی،
رأی ما احمدی» بوده و هست.
در این میان ،نقش نامزدهای ریاست
جمهوری درباره روش��نگری درباره
مس��ائل پش��ت پرده نظام به مراتب
بیش��تر و مؤثرتر از کسانی بود که به
پشتیبانی از آنها به میدان «مشارکت
گس��ترده» آمدند .اینان تا کنون جز
خاک در چش��م مردم نپاش��یدهاند.
آن هم در ش��رایطی ک��ه مخالفان و
تحریمکنندگان و مدافعان دمکراسی
و آزادی در یک ش��رایط کامال نابرابر
و با کمترین امکان��ات در برابر همه
نگهداران جمهوری اسالمی قرار دارند
که با استفاده از بودجههای دولتی در
رادیو و تلویزیونهای خارجی در بوق
و کرنای رژیم میدمند تا مردم را به
ت
این که جمهوری اسالمی سرنوش 
محتوم آنهاست عادت دهند.
پیروز ای��ن «انتخابات» اما طرفداران
تغییر هستند .کسانی که جمهوری
اسالمی را در کلیت آن به مثابه یک
حکومت دینی و خودکامه که در آن
آزادی احزاب و رسانهها ،آزادی بیان
و عقیده ،آزادی تشکلهای صنفی و
اجتماعی و آزادیهای فردی سرکوب
میش��وند ،رد میکنند .تغییری که
آنها میخواهند ،نه س��بز است و نه
سیاه .نه سفید است و نه سرخ ،بلکه
آبیست .رنگ عقل مدرن و عشق به
میه��ن و به همنوع .رن��گ آرامش و
تعادل و همدردی .رنگ دمکراس��ی
و لیبرالیس��م .رنگ امید .رنگ مورد
عالق��ه اکثر آدمها و رن��گ غالب در
جه��ان انتزاعی اینترن��ت .جای این
رنگ در این «انتخابات» خالی نبود.
پرچمش در دست تحریمکنندگان و
خواستاران تغییری بود که شعارش
س��رانجام به صورت نمایشی هم که
شده به نامزدهای حکومتی تحمیل
شد .اهمیت این انتخابات از یک سو
در طرح این ش��عار و از س��وی دیگر
در این واقعیت بود که دولت کنونی
نیامده بود که با یک رأیگیری دیگر
برود .همانگونه که نظامشان نیامد تا
در یک رأیگیری ،خود را به دس��ت
اصالحوتغییربسپارد.تحریمکنندگان
و مخالفان جمهوری اسالمی همواره
آم��اده اعت��راض و نافرمان��ی مدنی
بودهاند .ش��ما مشارکتکنندگان که
تحلیله��ای مش��خصتان از اوضاع
مشخص تا کنون هر بار به شکست
انجامیده اس��ت ،اگر این بار تصمیم
گرفتید دس��ت به اعتراض بزنید ،نه
برای موسوی و رفسنجانی و کروبی،
بلکه برای کس��ب حقوقی که س��ی
سال است توس��ط همینها از مردم
ایران دریغ شده است ،اعتراض کنید.
نگذارید ش��ما را وسیله جنگ قدرت
درون قبیل��ه حاکم کنند و بعد روی
یکدیگر را برادرانه ببوسند و بار دیگر
بر ُگرده مردم سوار شوند.
امروز ای��ن بزنگاه ،تنگنای جمهوری
اس�لامی و اپوزیس��یونش ه��ر دو
اس��ت .این آخرین فرصت جمهوری
اسالمی و اپوزیسیونش هر دو است.
آخرین فرصت جمهوری اسالمی ،تا
رهبرانش «صدای تغییر» را بشنوند.
آخرین فرصت اپوزیس��یون ،تا بتواند
یک همبستگی ملی را با فراگیرترین
خواس��تهای همگانی به مردم ارائه
کند .ش��ما مش��ارکت کنندگان ،در
تحلیلهای ناکام خود بازنگری کنید.
از خود و منافع گروهی خویش فراتر
روید .س��ادهاندیش نباش��ید .دست
خود را به سوی آنهایی دراز کنید که
برای فشردن دستهای شما همواره
آماده بودهاند و نه به سوی کسانی که
دستهای شما را همواره قطع کردهاند
و از این پس نیز جز این نخواهند کرد.
نکته اساسی تنگنا در اینجاست :رفتن
احمدینژاد به همان اندازه بد میبود
که ماندنش! تنها حضور سازمانیافته
و هدایتشده مردم میتواند معادالت
حکومت را بر هم زند .وگرنه به سال
■
 ۱۹۳۹خوش آمدید!
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