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■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
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■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

ارز

I.C.P. Inc.

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

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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گروه  ۸خواستار افزایش
فشار بر ایران است

13بدر :یکشنبه  4آوریل
Beaver lake
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وزی�ران امورخارج�ه
گروه هش�ت س�ه شنبه
در پایان نشست خود در
کانادا از ایران خواس�تند
غن�ی س�ازی اورانی�وم
را متوق�ف کن�د ی�ا برای
تش�دید تحریم های بین
المللی آماده شود.
بر اساس بیانیه پایانی نشست

رضا پهلوی

درگفتوگو با اشپيگل

وزی��ران امورخارجه گروه ،۸
هشت کشور صنعتی ضمن
تاکی��د بر ادام��ه گفتگوهای
هس��ته ای با ایران ،از جامعه
بین المللی خواس��ته اس��ت
برای نشان دادن یکپارچگی
خ��ود در مقابل این کش��ور،
تدابیر قوی و موثری را اتخاذ
کنند.
 ص5 :

عطــا
هودشتیان
پیوند هویت فردی و
اراده جمعی

شهبازخنعی

>>13

FLY
ANY TIME,
!ANY WHERE

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
متخصص
پزشکان
Metro: Guy
ختنه کودکان

خانه شما>> 37

>> 7:

Toronto Branch:
7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

www.circumcisionmontreal.com

Head Office
Montreal:

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک و مستغالت
در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

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

•15760 boul Pierrefonds
West Island:

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744

دکتر شریف نائینی
جراح دندانپزشک

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

2178 Ste-Catherine W.

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

سالنآرایشفریبا

زماسیب

فیروز همتیان

&TRAVEL

مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

5Star I.P.M. Inc.

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

پارستورز

با 18سال سابقه درخشان

صرافی  5ستاره

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

7روز
هفته

1253 Rue Guy,

امیرسام:

درکمرکش چاه!

 ص3 :

دکتر ریموند رضایی

دروغ 13؟!
سیروس
یحیی آبادی >> 6

>> 31

Apr. 17, 7:30 pm
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کیوان
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نمایش

گروه  ۸خواستار
افزایش فشار بر
ایران است

 ص4 :

دکترانصاری
پزشکی28 >> ...

دیدار اوباما با سردبیر پیوند مونتریال

 سراجنام «هفته» ،پیوند را تصاحب کرد!

ايران
هميشه
يک طعمه
فريبنده
است!

در کشکول
پیر...

 ص12 :

D.D.S.
D.M.D.
دانشگاه تهران
دانشگاه مونرال
1973
1998
_______________________________

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

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

گشایش:
10آوریل

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

;
Specials

Aprcilut ...........10$$

- man en cut ......15 ht
- wom perm, highlig
- color,hair cut
- kids ing face
- clean ebrow .......10 $
& ey

Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514) 969-4646

امیرسام

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca
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وام بـا
نرخ بهره

%
0

Financing
for certain cars only
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قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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1400 de Maisonneuve W

salle de Seve

Apr. 17, 7:30 pm
Ticket: $20.00
@ Tapesh Digital, Paivand
Info: 514-996-9692

منایش «غریت
در غربت»

"غیرت در غربت" ،نوشته طنزپرداز
مش��هور ،هادی خرسندی بر اساس
نمایشنامه ای از داریو فو و فرانکا رامه
است.

خرس��ندی با ایرانی کردن این اثر از
نمایشنامه نویسان مشهور ایتالیایی،
زندگی یک زن و ش��وهر ایرانی تازه
آمده ب��ه خارج کش��ور را ،که دچار
دگرگونی در امور اخالقی ش��ده اند،
در موقعیت��ی طنزآل��ود و خنده دار
نشان می دهد.
واقعیت آن اس��ت که نمایشنامه در
دستان خرسندی به کاری هم ردیف
آث��ار دیگر او ،و به س��بک و س��یاق

شخصیت پردازی او سامان می یابد و
از مبدا اثر کامال فاصله می گیرد.
...شخصیت مرد نمایش ،بی توجه به
همسر خود مرتب موقعیت های تازه
جنس��ی و «بی بندو باری اخالقی»
را ب��ه عن��وان ارزش ه��ای امروزی
اجرا و تبلیغ می کند و از همسرش
می خواهد متناس��ب با این فرهنگ
خود را هماهنگ سازد.
زن پس از مدت ه��ا مقاومت رفتار

خود را تغییر می دهد و...
نمای�ش را ش�نبه  17آوریل در
دانشگاه کنکوردیا ببینید و خود
بر چند و چون آن قضاوت کنید.

حسین افصحی

کارگردان این نمایش حسین افصحی
هنرمند باسابقه تئاتر است ،که خود
در کنار پروانه س�لطانی ،هنرمند

نام آور تئاتر ایران در تبعید ،نقش مرد
نمایش را بازی کرده است.
افصحی که «غیرت در غربت» را
در اج��رای اروپایی دنبال می کرد از
کانادا در جشنواره هایدلبرگ شرکت
کرده بود.
او در پایان نمایش ،با عملی تحسین
برانگیز کار خود را به دو جوان ایرانی
که اخیراً به دلیل حضور در جنبش
س��بز اعدام شده اند ،تقدیم کرد و از

تماشاگران خواست تا به مدت یک
دقیقه برای آن دو جانباخته دس��ت
بزنند.
ای��ن اقدام افصحی با به پا خاس��تن
تماشاگران مورد استقبال گرم آنان
قرار گرفت.
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رضا پهلوی

در گفتوگو با اشپيگل

ايران هميشه
يک طعمه
فريبنده است!
برگردان :االهه بقراط

به پدرم ايراد میگرفتند
که بودجهی زيادی را خرج
تسليحات میکند .ولی چرا؟
خ اين چرا را بعدها صدام
پاس 
حسين با حمله خود به ايران
داد! اگر تهديد عراق وجود
نمیداشت ،ما نيز به يک
ارتش آنچنان قوی نيازی
نمیداشتيم .پدرم مطلقا رنج
مردم را نمیخواست .میگفت،
اگر مردم میخواهند راه ديگری
بروند ،بايد راه را برایشان باز
کرد .به همين دليل نيز کشور
را ترک گفت .برای هر پسری
دشوار است با انتقاداتی که به
پدرش وارد میشود ،کنار بيايد.
و اگر پدر شما ،شاه ايران باشد،
چه بسيار دشوارتر
مجله آلمانی اش��پيگل اين شماره
گاهنام��ه تاريخ خ��ود را زير عنوان
«از ابرقدرت دوران باس�تان تا
حکوم�ت مذهبی مالي�ان» در
بيش از صد صفحه به ايران اختصاص
داده است.
در اين ش��ماره ک��ه روز  ۳۰مارس
 ۲۰۱۰به بازار آمد ،از اسطوره زرتشت
ت��ا دوران ماليان و دش��منی آنان با
مدرنيته سخن میرود .بدون آنکه ،بنا
به تجربه ،نسبت به همه اطالعاتی که
از سوی تهيهکنندگان اين مجموعه
داده میش��ود ،باور بدون پرس��ش
وجود داشته باشد ،برخی از مطالب
آن ک��ه میتواند ب��رای خوانندگان
ايرانی جالب و روش��نگر باش��د ،به
تدريج ترجمه و در اختيار عالقمندان
قرار خواهد گرفت .نخستين مطلب،
گفتگوی نويسندگان اشپيگل با رضا
پهلوی اس��ت که در پاريس صورت
گرفته است.
گفتنی اس��ت ،عالوه بر نکاتی که به
عنوان ش��باهتهای رژيم کنونی و
رژيم پيشين در اين گفتگو از سوی
پرسشکنندگانمرتبتکرارمیشود،
اساسا توجه به رضا پهلوی و برداشتن
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موانع از س��ر راه حضور سياسی وی
در آلمان و نشستها و کنفرانسهای
مطبوعاتی ايش��ان در اين کش��ور،
به وي��ژه در چند ماه اخير ،به همان
دورانی ش��باهت دارد که مطبوعات
غربی ،از جمله اش��پيگل که زمانی
به «انجيل» آلمانیها مشهور بود ،در
سال  ۷۸و  ۷۹ميالدی قلم خود را به
سوی ديگری چرخاندند!
و کيست که نداند در جوامع باز ،نقش
رس��انهها را در سياست نبايد دست
کم گرفت! متن کامل اين گفتگوی
را میخوانيد:
ش�اهزاده س�يروس رضا
پهلوی درباره سياستهای
پ��درش ،ايران ب��ه عنوان
بازيچه قدرتهای بيگانه و
شورش مردم عليه رهبران
اس�لامی در تهران سخن
میگويد.
اشپيگل:
اعليحض��رت ،واالحضرت،
عالیجن��اب ...ش��اهزاده
سيروس رضا پهلوی را که
قرار بود به جانش��ينی پدر
بر تخت طاووس تکيه زند،
چگونه بايد خطاب کنيم؟
رضا پهلوی:
اين موضوع برای من اهميتی ندارد.
عناوين فرقی ب��رای من نمیکنند.
مه��م ،انديش��ه و مضمونی اس��ت
که ب��رای آينده س��رزمينام مطرح
میکنم...
س ...:س��رزمينی که ش��ما در سال
 ۱۹۷۸ترک گفتيد.
 ج :من تقريبا هجده ساله بودم
که به آمري��کا رفتم ت��ا در تگزاس
آموزش خلبانی ببينم .آن موقع فکر
میکردم پس از يک سال برخواهم
گشت.
س :وقت��ی پدر و مادرتان در س��ال
 ۱۹۷۹جالی وطن کردند شما چه
احساسیداشتيد؟
 ج :میدانم که دلمشغولی پدر
و م��ادرم در آن زم��ان رويداده��ای
روزان��ه اي��ران ب��ود .فک��ر میکنم
حتی اپوزيس��يون نيز نمیتوانست
پيشبينی کند چه روی خواهد داد.
در آن جنون انقالبی ،پدرم کشور را
داوطلبانه ترک ک��رد .او معتقد بود
اين کار به س��ود کشور است .امروز،
در يک فاصله سی ساله ،بسياری از
مس��ائل طور ديگری ديده میشود.
همه چيز درست برعکس آنچه شد
که مردم به خود وعده داده بودند.
امروز نسل جوان در خيابانهای ايران
دمکراس��ی و جدايی دين و دولت را
ت پيامد آن
فرياد میزند .اين خواس 
فس��اد و استبدادی است که با رژيم
کنونی پيوند خورده است.

س :پدر ش��ما نيز که از سال ۱۹۴۱
ت��ا  ۱۹۷۹بر ايران حکومت میکرد،
میبايس��ت اي��رادات مش��ابهی را
میشنيد.
 ج :در اوايل دهه بيست ،هنگامی
که پدربزرگ من به صحنه سياسی
وارد ش��د ،ايران يک کشور به شدت
عقبافتاده بود .عم�لا هيچ نهادی
جهت پيش ران��دن مملکت وجود
نداشت .برای اين که بتوان کشور را
مدرنيزه کرد و به جلو راند ،بايستی
تمامی وجوه زندگی بهبود میيافت.
مهمترين موضوع اين بود
که در يک جامعه سنتی
زير سلطه مردان ،حقوق
زن��ان را تقوي��ت نمود و
بر کيفيت برابری آنها با
مردان و همچنين توانايی
WE AIN'T
ش��غلی آنها اف��زود .اين
همه ب��ه تمامی مخالف
TERRORISTS
موقعيتی است که امروز
-----------------------زن��ان اي��ران در رابطه با
April 14 at 8:30pm
حکومت ق��رار دارند .باال
Cabaret Just For Laughs
ب��ردن س��طح زندگی،
آم��وزش ،بهداش��ت،

استنداپ کمدی

ثبات و امنيت مسائلی بودند که برای
اکثريت مردم در درجه اول اهميت
قرار داش��تند و پ��در من تحقق اين
همه را وظيفه خود قرار داد.
س :ولی موفقيتی حاصل نشد.
 ج :اي��ن قضاوت خيلی ش��ديد
است .ولی میتوان گفت که شايد او
خيلی سريع میخواست يک جامعه
ارب��اب و رعيت��ی را به يک کش��ور
صنعتی تبديل کند.
از س��وی ديگ��ر ،روش��نفکران
میخواس��تند در تصميمگيریه��ا
مش��ارکت داشته باش��ند که البته
موفقيت��ی نداش��تند .من ش��خصا
معتقدم روند ليبراليزه کردن کشور
به اندازه کافی سرعت نگرفت .بعالوه،
نيروهايی در کار بودند که الزاما منافع
ملی را در نظر نداش��تند .عناصری
که با منافع خارجی پيوند تنگاتنگ
داشتند.
 س :منظورت��ان آمريکايیه��ا
هستند يا شورویها؟
ج :منظورم نيروهای مارکسيس��تی
هس��تند که زير تأثير اتحاد شوروی
قرار داش��تند .ما در جنگ سرد بسر
میبردي��م .ايران در مرز بين غرب و
شرق و زير فشار منافع متناقض آنها
قرار داشت .هر دو طرف میخواستند
در کش��ور نفوذ کنند .روش��نفکران

از اين موقعيت تحليلهای بس��يار
سطحیداشتند.
س :آي��ا اگر در اي��ران آزادی عقيده
وجود میداشت ،ممکن بود انقالب
اسالمی روی ندهد؟
 ج :عوامل متعددی میتوانستند
از انقالب جلوگيری کنند .جامعه ما
بر پيامدهای يک انقالب مذهبی آگاه
نبود.
وقتی خمين��ی پای خود را بر خاک
ايران گذاشت ،ايران برايش مهم نبود.
برای او مس��ئله بر س��ر تصور وی از
يک اسالم انقالبی بود .همين اسالم
انقالبی بود که خمينی قصد داست
به سراسر جهان صادر کند.
س :فکر میکنيد روند امور کشور در
زمان حکومت پدر شما ،از چه زمانی
به يک مسير اشتباه افتاد؟
 ج :اواخر سالهای شصت و اوايل
دهه هفتاد .در اي��ن دوره انتظارات
بيش از پيش باال میرفت .يک نسل
جيد وارد جامعه ش��ده ب��ود و اين
خود حاصل بهبود ش��رايط آموزش
بود .جوانان اين نسل از نظر مباحث
روشنفکری بيش از نسل پيش مجهز
بودند.
هر چه بيشتر امکان دستيابی مردم
به آموزش افزايش میيافت ،به همان
اندازه بيشتر خواهان آزادی میشدند.

و از آنجا که اين خواستها به جايی
نمیرس��يد ،ب��ه دلس��ردی جامعه
میانجامي��د و در بطن آن ناآرامیها
را میانباشت .فشار تعيينکننده اما از
خارج میآمد.
س :يعن��ی اي��ران بازيچ��ه دس��ت
قدرتهای بيگانه بود؟
 ج :از نظر تاريخی ايران همواره
يک طعمه فريبنده بود .و هنوز هم
هست.
فق��ط به اين نگاه کنيد که روس��يه
و چي��ن و ه��م چني��ن آمري��کا و
اروپ��ا چگونه به اين منطقه چش��م
دوختهاند .پشت همه اينها تفکرات
استراتژيک نهفته است .ممکن است
شکل حکومتها تغيير کرده باشد،
ولی توقعات آنها از ايران همان است
که قبال بود .ايران همواره کش��وری
خواهد بود که نگاههای طمعکار را به
خود جلب میکند .ولی از همه اين
تجربيات چه میتوان آموخت؟
چگون��ه میتوان ثبات را در کش��ور
برقرار کرد؟
چگونه میتوان س��هم م��ردم را در
تصميمگيریهای سياسی به بهترين
شکل تضمين کرد؟
به نظر من ،تنها از طريق دمکراسی
و آزادی.
رهب��ری نظ��ام کنونی تنه��ا از باال
به پايين اس��ت .طبقه متوس��ط که

میخواهد در سرنوشت کشور نقش
داشته باشد ،قلع و قمع میشود.
س :دقيقا همين ايراد را به پدر شما
نيزمیگرفتند.
 ج :راس��ت اين است که اهداف
وی به درستی منتقل نشدند .مثال به
او ايراد میگرفتند که بودجه زيادی
را خرج تسليحات میکند .ولی چرا؟
خ اين چرا را بعدها صدام حسين
پاس 
با حمله خود به ايران داد! اگر تهديد
ع��راق وجود نمیداش��ت ،ما نيز به
ي��ک ارتش آنچن��ان ق��وی نيازی
یداشتيم.
نم 
س :میگويند پدر شما جدا از مردم
بود و بيش��تر وقت خود را در س��ن
موريتس میگذراند تا در استانهای
ايران .جش��نهای نمايش��ی تخت
جمشيد در سال  ۱۹۷۱منتقدان را
بر آن داشت که ايراد بگيرند:
پدر ش��ما درست اس��ت که پادشاه
ايران است ولی تماما غربزده است.
 ج :فکر میکنم پدر من مشکالت
مملکت خود را خوب میش��ناخت.
و م��ن اصال اين جنجال��ی را که در
غرب بر س��ر اي��ن راه افتاد که ايران
چطور تاريخ خود را جشن میگيرد،
نمیفهم��م .تنها بيس��ت درصد از
بودجه مربوطه خرج آن جشن شد.
{>> ادامه در صفحه}35 :
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ایران و جهان...
گروه  ۸خواستار افزایش فشار بر ایران است
وزی�ران امورخارج�ه گروه
هشتسهشنبهدرپایاننشست
خود در کانادا از ایران خواستند
غنی س�ازی اورانیوم را متوقف
کند یا برای تشدید تحریم های
بین المللی آماده شود.
بر اس��اس بیانی��ه پایانی نشس��ت
وزیران امورخارجه گروه  ،۸هش��ت
کشور صنعتی ضمن تاکید بر ادامه
گفتگوهای هس��ته ای با ای��ران ،از
جامعه بین المللی خواسته است برای
نشان دادن یکپارچگی خود در مقابل
این کش��ور ،تدابیر قوی و موثری را
اتخاذ کنند.
این بیانیه همچنین از ایران خواسته
اس��ت قطعنامه های شورای امنیت
درباره توقف غنی س��ازی اورانیوم را
به اجرا بگذارد و با آژانس بین المللی
انرژی اتمی همکاری بیشتری داشته
باشد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز،
پیشنویس این بیانیه می نویسد:
"وزی��ران خارجه (گ��روه  )۸توافق
کردن��د گفتگوها ادام��ه پیدا کند و
همچنین بر ضرورت اقدام مناس��ب
و ق��وی جامع��ه بین الملل��ی برای
نشان دادن عزم خود برای حفاظت
از پیمان عدم گش��ترس سالح های

آق�ای هارپ�ر گف�ت" :ای�ران
بای�د فعالیت های غنی س�ازی
اتم�ی خود را متوق�ف کند و در
گفتگوهای صلح آمیز ش�رکت
کند".
همزمان ،وزارت امورخارجه چین بر
مخالفت خود با دس��تیابی ایران به
سالح هس��ته ای تاکید کرد ولی از
اقدام دولت های غربی برای افزایش
فشار بر این کشور حمایت نکرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین
روز سه شنبه گفت:
"در حال حاض��ر ،امیدوارم دو طرف
اقدام های الزم را برای نش��ان دادن
انعطاف در مساله هس��ته ای ایران
اتخاذ کنند".
چین تنها عضو گروه  ۵+۱است که با
تحریم بیشتر ایران مخالف است ولی
هفته پیش قبول کرد با سایر اعضای
این گروه درباره پیشنویس قطعنامه
پیشنهادی آمریکا گفتگو کند.
مدی��ران سیاس��ی وزارتخان��ه های
امورخارجه این گروه قرار است درباره
این پیشنویس برای بار دوم گفتگو
کنند.
چین هفته گذشته به طور کامل با آن
مخالفت کرد و روسیه نیز خواستار
کاهش ش��دت تدابیر پیش��نهادی
آمریکا شد.

اتمی تاکید کردند".
اعض��ای غرب��ی گ��روه  ۵+۱ک��ه از
اعضای دایمی شورای امنیت و آلمان
تشکیل شده است ،خواستار تشدید
تحریم های ایران برای افزایش فشار
بر این کش��ور با ه��دف توقف غنی
سازی اورانیوم در این کشور هستند.
تالش ب��رای تصوی��ب تحریم های
جدید علیه ایران به وس��یله شورای
امنیت پس از به بن بس��ت رسیدن
گفتگوهای اتمی با این کشور و عدم
موافقت آن با پیش��نهاد آژانس بین
الملل��ی انرژی اتمی ب��رای معاوضه
اورانیوم غنی شده در تاسیسات نظنز
با سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی
تهران افزایش یافته است.
کانادا که پیش تر خواس��تار افزایش
تحریم های ایران شده بود در روز سه
شنبه موضع نرم تری را اتخاذ کرد و
خواستار همکاری بیشتر جامعه بین
المللی برای افزایش فش��ار بر برنامه
اتمی این کشور شده بود.
استفن هارپر ،نخست وزیر کانادا سه
شنبه به وزیران خارجه گروه  ۸گفت
کش��ورش خواس��تار افزایش توجه
جامعه جهانی به برنامه هس��ته ای
ایران و اقدام هماهنگ و قوی در برابر
آن و در ص��ورت نیاز ،اعمال تحریم
های بیشتر است.
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'چین حتریم ایران را بررسی می کند'
بر اس��اس گزارش ه��ا ،دولت چین از
مخالفت با دور تازه تحریم های شورای
امنیت علیه ایران دست برداشته است
و ب��ا قدرت های ب��زرگ مجازات های
احتمالی علیه تهران را بررسی خواهد
کرد.
این در حالیست که سعید جلیلی ،دبیر
ش��ورای عالی امنیت ملی ایران ،برای
مذاکره با مقام های چین درباره مناقشه
اتمی آماده می شود.
خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات های
آمریکایی گ��زارش داده ان��د ،چین با
درخواست سایر اعضای گروه  ۵+۱برای
جمع آوری فهرستی از تحریم ها علیه
ایران موافقت کرده است.
نماین��دگان آمری��کا ،روس��یه ،چین،
بریتانیا ،فرانسه و آلمان روز چهارشنبه،
 ۱۱فروردی��ن ( ۳۱م��ارس) از طریق
ماه��واره مذاکراتی درباره "گام بعدی"
در برابر ایران داشتند.
بر اس��اس گزارش ها ،پی این نشست
چی��ن بطور اصولی با بررس��ی تحریم
ایران موافقت ک��رد .چین که بر ادامه
مذاکره ب��ا ایران تاکید دارد تا به حال،
از بررسی تحریم ها خودداری می کرد.
هیالری کلینتون ،وزی��ر امور خارجه
آمریکا چهارشنبه بطور تلویحی تغییر
در موضع چی��ن را تایید کرد و گفت
مذاکرات قدرت های ب��زرگ در مورد
جزئیات مجازات های احتمالی ،ادامه
خواهد یافت.
خبرگزاری رویتر گزارش داده است این
امکان وجود دارد که روند تدوین پیش
نویس قطعنامه بعدی شورای امنیت در
ظرف چند روز آینده آغاز شود.
جلیلی ،مذاکره کننده ارشد اتمی ایران
به پکن م��ی رودخبرگزاری رس��می
جمهوری اسالمی (ایرنا) گزارش داده
است سعید جلیلی ،مذاکره کننده ارشد
اتمی ایران ،پنج ش��نبه  ۱۲فروردین
(یک آوریل) وارد پکن ،پایتخت چین
خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،او "درباره مسایل مورد
عالقه ،مناسبات دو جانبه و همچنین

مساله هس��ته ای ایران" با مقام های
ارشد چین گفتگو خواهد کرد.
کاخ س��فید چهارش��نبه درباره جلب
نظر ق��درت های بزرگ از جمله چین
از تحری��م های "موثر" علیه ایران ابراز
اطمینان کرد.
بیل برتون ،سخنگوی کاخ سفید گفت:
"چینی ها می دانند شروع رقابت هسته
ای در خاورمیانه به نفعشان نیست .ما
اطمینان داریم می توانیم حمایت آن
ها را از فش��ارهای موثر بر ایران جلب
کنیم".
بر اس��اس گزارش ها ،چین طی سال
گذشته واردات نفتی خود از ایران ۴۰
درصد کاهش داده است.
سخنگوی کاخ سفید مذاکرات قدرت
های ب��زرگ درب��اره تحریم ای��ران را
"فش��رده" توصیف کرد و گفت در این
گفتگوها پیشرفت هایی حاصل شده
است.
مارک تونر ،سخنگوی وزارت امورخارجه
آمریکا یادآور شد پیش نویس چهارمین
قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه
ایران هنوز تدوین نشده و قدرت های
بزرگ هنوز درباره جزئیات تحریم ها به
توافقی دست پیدا نکرده اند.
باراک اوبام��ا ،رئیس جمهوری آمریکا
و نیکوال س��ارکوزی ،رئیس جمهوری
فرانس��ه س��ه ش��نبه بر جلوگیری از
دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای
تاکید کردند.
اوباما در کنفرانس خبری مشترکی با
سارکوزی در کاخ سفید ابراز امیدواری
کرد تحریم های بین المللی علیه ایران
در بهار امسال افزایش یابد.
او گفت قصد ن��دارد ماه ها برای وضع
مجموعه ای از تحریم ها صبر کند ،بلکه
می خواهد چنین امری طی چند هفته
تحقق یابد.
ایران می گوی��د تحریم های آمریکا و
ش��ورای امنیت خط مش��ی اتمی این
کشور را تغییر نخواهد داد.
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Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

MONTRÉAL QC
H3X 2H9



514-996-9692
Fax:

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

•
•
•
•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Tel.:

Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

•
•
•
•
•
•

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های
متفاوت و مخالف با نوشته های
چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با
حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
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.

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوندو
نکوور(کهبصورتهفتگیمنتشرمی
شود)تنظیممیگردد.

•

----اما...
برایمابنویسید
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free



(514) 849-7711

Ext.: 243

514-313-5656

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

Voyages Lexus

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

چای قهوه

PAIVAND

سایت مجموعه آثار

کلبهعموجمال
کیـــترینگ
جمـــال

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

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
---------------

توجه:خطاطینوروزیاینشماره
کاراستادهنرمند ،احمدمصطفیلو،
میباشد ،پیوند وام دار ایشان است.
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ایران:درراهآزادی...

نعمت آزرم :

یكبار دگر نسیم نوروز وزید
دلها به هوای روز نو باز تپید
نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد
در خاك وطن  ،نه در دیار تبعید

"در کمرکش
چاه"!

نوروز! خوش آمدی صفا آوردی!
غمزخم فراق را دوا آوردی
همراه تو باز اشك ما نیز دمید
بویی مگر از میهن ما آوردی!

شهباز خنعی

بر سفرهی هفت سین نشستن نیكوست
هم سنبل و سیب و دودِ ُكندر خوشبوست
افسوس كه هر سفره كنارش خالی ست
از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست

مونتریال
snak2@live.ca
مقاله دوهفته پیش دکتر نوری عال و خوش آمد
گویی اگرچ��ه "با احتیاط تمام" اش به "اصالح
طلبان دین باور به قلمرو خواس��تاری حکومتی
سکوالر" مرا به فکر فروبرد .فکر این که چرا ما
مردم عادت و حتی عالقه داریم که از یک سوراخ
چند یا چندین بار گزیده شویم :یک روز گلّه وار
به دنبال مردی می افتیم که پس از  15س��ال
تبعید هنگام بازگشت به میهن به پرسش "چه
احساسی دارید؟" پاسخ "هیچ" می دهد ...روزی
دیگر ته ریش گذاشتن و تسبیح گرداندن توده
ای های استالینیست شک و تردیدمان را برنمی
انگی��زد ...زمانی در مقیاس  70درصد دارندگان
ح��ق رأی (بیش از  20میلیون نف��ر) به دنبال
سید خندان می رویم تا برایمان "مردم ساالری
ّ
دینی" به محوریت "عمود خیمه والیت" برقرار
کند و پس از ناامیدی و سرخوردگی شدید از او
در مقیاس شگفت انگیز  85درصد ( 40میلیون
نفر) پشت سر نخست وزیر "دوران طالیی امام
خمینی (ره)" براه می افتیم تا با شعار "سبز" از
راه "اجرای بی تنازل قانون اساسی" و "جمهوری
اسالمی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر"
برایمان "تغییر" ایجاد کند!

هر چند زمان بزم و نوش آمده است،
بلبل به خروش و گل به جوش آمده است،
با چند بهار  ،اللهی خفته به خاك،
نوروز كبود و الله پوش آمده است!
نوروز رسید و ما همان در دیروز
در رزم نه بر دشمن شادی پیروز
این ُغ ّصه مرا كشت كه دور از میهن
هر سال سر آمد و نیامد نوروز !
نوروز نُماد جاودان نوشدن است
تجدید جوانی جهان كهن است
زینها همه خوبتر كه هر نو شدنش
باز آورِ نام پاك ایران من است
دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم
از آنكه درست عهد و پیمان باشیم
بادا كه چو نوروز رسد دیگر بار
با سفرهی هفت سین در ایران باشیم

____________
مپندار ،سردار!

ماکیاول می گوید تا زمانی که کس��انی آمادگی
فریب خوردن داش��ته باش��ند ،همواره فریبکار
وجود خواهد داش��ت .با خود فکر کردم با آنچه
تعجب است
که ما می کنیم و هستیم ،آیا جای ّ
که پنج تن آل ردا (مخفف روش��نفکران دینی
اس�لامی) ناگهان به آیین مبین "س��کوالریزم
مشرف شوند؟!
اسالمی" ّ

عسگرآهنین
مپندار،ملت ،بـه زانـو در آید
به زانو ،به پایِ تو بدخو در آید
مپندار ،دریا ،به اّ
شلق خشم ات
شود رام ُو در بسترِ جو درآید
سدی شناسد
چو دریا برآید ،نه ّ
نه در حلقه یِ زورِ بازو در آید
که توفان زاعماقِ دریا چو برخاست
نه کاری زافسر ،نه جاشو بر آید
بسا ناوگانِ شهان طعمه ی او،
تو را ،نیز ،کشتی به پهلو در آید
نگر ،باز ،تاریخ ،جارو به دست است
ندانـی چـه از دستِ جارو بر آیـد؟
که برگشت ،بختِ تو ج ّبار ،دیگر
نه کاری زقهر ُو نه جادو بر آید!

د نبا ل��ه
فک��رم ب��ه
ا ینجا ر س��ید
ک��ه این حض��رات به چه
دلیل پول هایی که از راه
غارت دارای��ی های مردم
به فقر کشیده شدهء ایران
اندوخت��ه اند را گش��اده
دس��تانه ص��رف تبلی��غ
اندیشه های "سکوالریزم
اس�لامی" خود می کنند؟! آیا جز این است که
به این امید بسته اند که بتوانند یکبار دیگر نیز از
همان سوراخی که قبال" بارها مردم را گزیده اند،
این کار را تکرار کنند؟!

اگ��ر این را بپذیریم که این جماعت زیرک تر از
آنند که پول های ب��ادآورده خود را دور بریزند،
به این پرس��ش می رسیم که پس چرا این کار
را می کنند؟
تخصص شان دادن
هواداران نظام پیش��ین ،که ّ
پاسخ های ساده به پرسش های دشوار و پیچیده
است ،این پرس��ش را با سرزنش و حتی لعن و
نفرین روشنفکران پاسخ می دهند .به زعم این
هم میهنان ،همراهی و هواداری روشنفکران از
آیت الله خمینی موجب انقالب یا "ش��ورش"
 1357ش��ده و روش��نفکران با این کار خیانتی
نابخشودنی مرتکب شده اند.
از خود پرس��یدم :آیا براس��تی چنین اس��ت و
روشنفکران که وظیفه اصلی شان دادن آگاهی
و نم��ودن راه
به مردم است،
در انج��ام این
وظیف��ه بکلّی
غفلت ک��رده
اند؟
بی��ادم آمد که
در بزن��گاه ج ّو
تب هیستریک
غالب بر هفته
ه��ای پیش از

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

 ۶دی ماه ۱٣٨٨

خدماتصدورفاکتوروبایگانی
مهناز زجنیرزنی

صدور فاکتورو پیگیری آنها
برای کمپانی های کوچک و متوسط
دسته بندی و منظم کردن اسناد،
مدارک و فاکتورهای اشخاص و شرکتها
استفاده از روشهای جدید

قیمت مناسب

Mahnaz Zanjirzani
Invoicing and following–up invoices
and payments of small and medium sized companies
Organizing documents and bills of individuals and
companies
Using computerized new methods

Tel.: 514-483-3919

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

آی��ت الل��ه خمینی نخواس��ت یا نتوانس��ت یا
شایس��تگی آن را نداشت که در مقام "گاندی و
ش��اید باالتر از او" قرار گی��رد .ا ّما انصافا" آیا او
تنه��ا مقصر آنچه بعدها پیش آم��د بود و ما در
ساختن یک دیکتاتور خون آش��ام از او سهم و
نقشنداشتیم؟!

 22بهمن  ،1357یکی از همین روشنفکران با
شهامتی تحسین برانگیز "آنچه شرط بالغ است"
را گفت و بهای س��نگینش را نیز پرداخت .آن
روشنفکر شجاع زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی
بود که در فردای خروج ش��اه از ایران 27 ،دیماه
 ،1357در مقاله ای در روزنامه آیندگان خطاب
ب��ه آیت الله خمینی با عنوان "چرا با جمهوری
اسالمی مخالفم؟" با صراحت و بی پروایی نوشت:
« ...آنچه نوش��تن این نامه را موجب شد ...نکته
هایی اس��ت که تا آنجا که من می دانم تاکنون
کس��ی از داخل کشور آش��کارا به شما ننوشته
اس��ت .مشکل هنگامی آغاز ش��د که برخی از
طرفداران شما مس��ئله جمهوری اسالمی را به
عنوان خواس��ت کلیه مردم این مملکت مطرح
کردند .من به عنوان نویسنده و حقوقدان (هردو
را با فروتنی عنوان می کنم) با جمهوری اسالمی
مخالف��م و دالیل مخالفت خ��ود را صمیمانه با
شخص شما در میان می گذارم».

مصطف��ی رحیمی در ادامه مقاله خود نوش��ت:
«چند قرن است که غربیان می گویند و باز می
گویند که ملّت های مشرق زمین لیاقت آزادی
و دموکراسی بی قید و شرط را ندارند و همیشه
باید در پای علم خودکامه ای سینه بزنند .باید
به این یاوه ها در میدان عمل پاسخ داد .هندیان
بط�لان این ا ّدعا را ثاب��ت کردند ،آیا نوبت ایران
نرسیده است؟».
اکنون که به پش��ت سر نگاه می کنم ،می بینم
که گویا هنوز هم "نوبت ایران نرسیده است" و
ب��ا آن که زن��ان و جوانان دالور ای��ران در  9ماه
گذشته شگفتی های بزرگ آفریدند ،هنوز هم
گروه هایی از قماش "نواندیشان دینی" با یاری
پول های غارت شده از مردم ایران به هر حیله و
متوسل می شوند تا بلکه آب رفته را به
ترفندی ّ
جوی بازگردانند.

زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی سپس کوشید تا
بلکه آیت الله خمینی و هوادارانش را به راه راست
هدایت کند« :شما تنها کسی هستید که اگر به
جای جمهوری اسالمی اعالم جمهوری مطلق
عده ای از مردم،
کنی��د ،یعنی به جای حکومت ّ
حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیرید ،نه
تنها در ایران انقالب معنوی عظیمی ایجاد کرده
اید ،بلکه در قرن م��ا ّدی گرای ما (نه به معنای
فلسفی ،بلکه به معنای نفی معنویت) به روحانیت
و معنویت بعد عظیمی بخشیده اید و تاریخ مقام
ش��ما را در ردیف گاندی و شاید باالتر از او ثبت
خواهد کرد».

زنده یاد مصطفی رحیمی در آن مقاله دلیل این
امر را چنین توضیح داد« :سه هزار سال حکومت
استبدادی و بیست و پنج سال اختناق مطلق در
وجود همه ما (جز نوابغ) دیو مستبدی پرورانده
است که خواه ناخواه برقسمتی از اعمال و اندیشه
های ما سایه می اندازد و چنین است که نه تنها

{>> ادامه در صفحه}39 :

شرکتجتاریخضر

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

یکشنبه  ۲۷دسامبر ۲۰۰۹

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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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

انتقـال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات
و سرویسهای صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

Metro:
Luciene
l'Allier

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

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225
با  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
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حمل و نقل پارس ماریتایم

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada
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جامعه جهانی بیشتر از  ۵میلیارد دالر به
هائیتی کمک می کند

جامعه بین المللی در دو س��ال
آینده پنج میلیارد و  ۳۰۰میلیون
دالر برای بازسازی ویرانی های
زلزل��ه مرگبار هائیتی در اختیار
این کشور قرار می دهد.
اعط��ای ای��ن می��زان کمک به
هائیت��ی در کنفرانس��ی که به
میزبانی س��ازمان ملل متحد و
ایاالت متحده در نیویورک برگزار
شد ،وعده داده شد.
دولت هائیتی در آستانه برگزاری
این کنفرانس خواستار دریافت
چهار میلیارد دالر کمک شده بود.
بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
متحد در این کنفرانس گفت میزان
کمک وعده داده شده برای هائیتی
در طول سه ماه نزدیک به ده میلیارد
دالر خواهد بود.
به گفته آقای بان ،سازمان ملل متحد
ب��ا راه اندازی یک س��امانه اینترنتی
گس��ترده ،نحوه توزی��ع کمک های
جهانی و شفافیت دولت این کشور در
استفاده از آن را تضمین خواهد کرد.
بیش��تر از  ۲۰۰هزار نف��ر در زلزله
 ۱۲ژانویه در هائیت��ی جان خود را

از دست دادند و یک میلیون نفر بی
خانمان شدند.
بیش��ترین میزان کمک به هائیتی
متعلق به آمریکا و اتحادیه اروپاست.
آمریکا قرار است در دو ماه آینده یک
میلیارد و  ۱۵۰میلیون دالر در اختیار
این کشور بگذارد.
هیالری کلینتون ،وزیر امورخارجه
آمریکا در ای��ن کنفرانس گفت این
مبل��غ در تقویت دول��ت ،امنیت و
بخش های کشاورزی ،صنایع ،انرژی
و سالمت هائیتی س��رمایه گذاری
خواهد شد.

اتحادی��ه اروپ��ا نیز یک
میلیارد و  ۷۰۰میلیون
دالر ب��رای تهی��ه غذا و
کمک به بازسازی دولت
هائیتی اختصاص داده
است.
دولت هائیتی در هفته
های گذش��ته س��رگرم
تهی��ه برنام��ه ای برای
عرض��ه در کنفران��س
نیویورک بوده است.
بر اس��اس ای��ن برنامه،
دول��ت هائیتی در  ۱۸ماه نخس��ت
بازس��ازی ای��ن کش��ور قص��د دارد
زیرساخت ها ،بیمارستان ها ،مدرسه
ها و ساختمان های دولتی را ترمیم
کند.
مق��ام های هائیتی پیش��بینی می
کنند بازسازی بلندمدت این کشور
به یازده میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر
نیاز دارد.
هائیت��ی پی��ش از زلزله م��اه ژانویه
فقیرترین کشور نیمکره غربی بود.

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

من دلم می خواهد
خانه ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوستهایم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو
هرکسی می خواهد
وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند
شرط وارد گشتن
شست و شوی دلهاست
شرط آن داشتن
یک دل بی رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی می کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می نویسم ای یار
خانه ی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
" خانه دوست کجاست؟ "

کافه صوفی

فریدون مشیری

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوش باز گرامی می دارد.
یا حق

________________________
2070 Maisonneuve
)(Corner: Fort

Montreal Qc H3H 1K8

989-8383

دوشنبه تا جمعه  6صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه  8صبح تا  11شب

Tel.: 514-

cafesufimontreal@gmail.com

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

>> پخـــش وسیع <<

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

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

8

>>

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

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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آژانس مسافرتی

مونتریال ...

خیابان من

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

معرفی کتاب:
بابک ساالری در مکیک
 3آوریل 6 ،تا  8شب

داستان های کوبایی

فراخوان به
نشستهمگانی

بدینوسیله به اطالع تمامی اعضای
بنیاد فرهنگی نیما میرساند که
در تاریخ شنبه  24آوریل

 ،۲۰۱۰ساعت  ۵عصر
در محل کتابخانه نیما
نشست همگانی بنیاد فرهنگی نیما
تشکیل خواهد شد.
برنامه نشس��ت همگانی ش��امل
موضوعات زیر میباشد:
 - ۱گ��زارش اعضای هیات اجرأیی
به نشست
ی عملکرد کتابخانه و
 - ۲نقدو بررس 
بنیاد نیما در یک سال گذشته
 - ۳تصحی��ح و تصوی��ب بندهای
اساسنامه
 - ۴بررس��یو تکمی��ل آیین نامه
ی  – ۵انتخابات
داخل 
ی
از اعض��ای محترم بنی��اد فرهنگ 
نیما خواهانیم که در صورت تمایل
پیش��نهادات خود را ت��ا تاریخ ۱۰
آوری��ل  ۲۰۱۰از طری��ق ایمی��ل :
fondation.nima@gmail.com
برای ما ارسال دارند.

½
½
½

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca

بنیاد نیما:

پیام بنیاد و
کتابخانه نیما به
مناسبت سال نو

گزارش جشن نوروز
کتابخانه و بنیاد نیما

با درودهای فراوان ،کتابخانه و بنیاد
نیما فرا رس��یدن سال نو را به شما
عزی��زان تبریک و تهنی��ت گفته،
بهترین شادباش��ها را برای فرد فرد
ی آرزو میکند.
شما یاوران گرام 
ی بسیار پر
ی که گذشت س��ال 
سال 
تالطم برای ما که در اینجا هستیم و
مردم دالور مان که در ایران هستند،
ی پر از تالش برای آزادی،
بود .س��ال 
ی در
ی انس��ان 
براب��ری و یک زندگ 
ی از تما میت خواهترین
مقابل یک 
رژیم های سفاک در جهان.
بنی��اد و کتابخانه نیم��ا با تاکید بر
ی قید و ش��رط آزادی بیان
اص��ل ب 
و اندیش��ه ،به مثاب��ه پایه ای ترین
حقوق هر انس��ان ،بهاری خجسته،
دنیای��ی آزاد و بدور از هر گونه فقر
و بندگ��ی را برای همه مردم ایران
آرزو میکند.

در تاریخ اول فروردین  ،کتابخانه و
بنیاد نیما جش��ن با شکوهی را در
رستوران مانک لند گریل برگزار کرد
ی نظیر هموطنان
که با استقبال ب 
ی روبرو شد؛ غذاهای خوشمزه،
گرام 
ی پرس��نل رستوران،
سرویس عال 
ی زنده پ��اپ رضا
بهمراه موس��یق 
هومن ،ناصر بال شی ،محمود یگانه و
بانو مقتدر و تنظیم نور و صدا توسط
آقای فرشاد فضلی جلوهای خاص به
این برنامه بخشید .حضور دوستانه و
خوب شرکت کنندگان به جشن ما
رونقی دوچندان داد.
ما ضمن تشکر از ش��ما عزیزان و
ی که به علت نبود
پوزش از کسان 
جا نتوانستیم از آنها پذیرایی کنیم،
ی را
ی سرشار از شادی و سالمت 
سال 
برایتان آرزو میکنیم .

هیات اجرایی کتابخانه و
بنیاد نیما

Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

رضا امیری

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
)(Square Phillips

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

رمهای مالیات
 تنظیم ف  )Personaبرای
l In
( come Taxهاجرت نموده به
م
ایرانیان تازهسال اول 15 :دالر
کانادا برای
می باشد.
نه حسابداری
 هزی  )Bبرای شرکت ها
( ookkeepingرایگان می باشد.
برای ماه اول

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

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

621-3456

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

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

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

Montreal Qc H4A 1W4

(Henry Bo

exam area
urassa) $80
.00

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

5625 Sherbrooke W.

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>12 hrs Driving + Ca
r for exam
$300.00 +
tax.
>> 2 hrs Driving + car:
exam area
)(Langulier
$90.00
>> 2 hrs Driving + car:
exam area
(Longeueil
) $85.00
>> 2 hrs Driving + car
-

514

با مدیریت:

5905 Upper-Lachine

نشـــانی :

Montréal, Québec H3B 3C6

برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
 و در
شرایطی

____________________
Pièces d'Autos NDG

فرنازمعتمدی

1170 Place Frère André

M EK IC

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

انتی
با گار

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

½

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف
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9

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح

10
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کبک و کانادا...

www.skylawn.net

نوجوانان قمار باز پدیده ای ناهنجار و جدید
یک پژوهشگر امور خانواده می گوید:
شما نمی توانید تصور کنید که چه
حادث��ه خطرناکی در انتظار نوجوان
شماست:
مواد مخدر یا الکل ،اینها می توانند
برای س�لامتی روانی و جس��مانی
نوجوانان خطرناک باشند ،ولی اخیرا
خطر مهم تری در کمین آنهاست:

>> قماربازی!

نسل جوان امروز اولین نسلی است
که با یک ابزار قدرتمند بازاریابی در
جامعه ،یعنی قماربازی روبروست و
این مساله بیشتر مورد توجه پسران
است تا دختران.
این پژوهشگر از مشاهدات خود می
گوید:
یک پس��ر  14س��اله ی مونتریالی
ش��دیدا به پوکر معتاد است .او برای
تهیه پول جلسات قماربازی راه می
اندازد و «چیپس» می فروشد.
یک پسر  21ساله درس و مدرسه را
رها کرده و در کازینو قمار می کند.
یک پس��ر  18ساله ی هائیتی تبار

از  12س��الگی در شرط بندی های
ورزش��ی بین  500ت��ا  2000دالر
و در س��وپربال (ب��ازی های فوتبال
آمریکایی) مبلغ 96هزار دالر باخت
و چ��ون نمی توانس��ت آن مبلغ را
بپردازد تصمیم به خود کشی گرفت
و از روی پ��ل ژاک کارتیه خود را به
پایین پرتاب کرد.
او نمرد ول��ی باید تا آخر عمر روی
صندلی چرخدار زندگی کند.
وی در یک گفتگو اظه��ار می دارد
مدت درمان اعتیاد او برای قماربازی
فقط سه و هش��ت دهم ثانیه طول
کشید؛ یعنی فاصله زمانی پریدن از
روی پل و برخورد با سطح آب!
>> آق��ای ج��ک درونس��کی،
رئیس مرکز بین المللی قماربازی
و سایر خطراتی که جوانان را تهدید
م��ی کن��د ،در دانش��گاه مک گیل
(مونتریال) عقی��ده دارد ،که نه تنها
نوجوانان ،بلکه تمام خانواده ها را باید
با مشکالت قماربازی آشنا کرد.
البت��ه  LOTO QUEBECکه گاو

ش��یرده دولت اس��تانی کبک است
می خواهددرکبکو سایراستان های
کانادا قماربازی اینترنتی راه بیاندازد و
کازینو و دستگاه های پوکر مسوول
قمار باز شدن مردم هستند.
فراموش نشود که بازی های اینترنتی
هم در کمین کودکان شما هستند و
از طریق آنها به عناوین مختلف شما
را می دوشند.
ای��ن بازی ها ب��ر روی بدن کودک
شما به علت ترشح شدید آدرنالین
اثر همانند کوکائین دارند که باعث
اعتیاد و واکنش های غیرعادی آنها
می ش��ود و ربطی ب��ه کارآکتر آنها
ندارد.
به هرحال مواظب بچه ها باش��ید و
با بروز نش��انه های به متخصصان و
مشاوران مدرسه رجوع کنید.

قانون «نقابی»ها مترقی یا دیکتاتور مابانه؟!

اهالی کبک و سایر استان های کانادا
از تصمیم تازه دولت ژان ش��اره ،در
حاشیه موضوعی که اخیرا در کبک
به «نقابی»ه��ا یا قان��ون «نعیمه»
معروف شده است قویا حمایت می
کنند.
ای��ن قانون (همچنان ک��ه در پیوند
شماره پیش آمد و در سراسر رسانه
های کب��ک و کانادا بازتاب بس��یار
گسترده ای یافت) اشخاصی را که از
سرویس های دولتی کبک استفاده
می کنند مکلف می کند صورتشان
را مخفی نکنند.
نظرسنجی ها حکایت از آن دارند که
 95درصد اهالی کبک و  80درصد
کانادائی ها موافق قانون جدید کبک
(الیحه  )94هستند.
این همه پرسی برای روزنامه گازت
انجام شده است؛ بسیار شگفت انگیز
نادر است که  80درصد مردم کانادا
را با چیزی موافق باشند.
( 83درص��د آقای��ان و  78درص��د
خانمها).

دول��ت کبک ای��ن پروژه قان��ون را
چهارشنبه  24مارس برای تصویب
ارائه کرد که کسانی که می خواهند
به دولت سرویس بدهند و یا سرویس
بگیرند باید صورت شان باز باشد.
بی��ش از  98درص��د اهالی کبک از
آقای ژان ش��اره ،نخست وزیر کبک
برای ارائه ی این قانون حمایت می
کنند.
در خارج از کب��ک  82درصد اهالی
آلبرتا و  77درصد اهالی انتاریو و 73
درصد اهالی پرنس ادوارد ایلند و 70
درصد اهالی برتی��ش کلمبیا و 65
درصد اهالی مانی توبا و ساسکاچوان
موافق چنین قانونی هستند.
از س��وی دیگر گفتنی است هارون
صدیقی ،روزنامه نگار تورنتواس��تار،
دول��ت کب��ک را ب��ا دول��ت ه��ای
دیکتاتوری مانند عربستان ،طالبان و
ایران و افغانس��تان ،که به زور زنها را
مجبور به داشتن پوشش صورت می
کنند ،مقایسه کرده؛ اما رئیس حزب
لیب��رال کان��ادا و  81درصد لیبرالها

عقیده دارند که این درس��ت نیست
که کبکی ها بیشتر از سایر کانادایی
نقاب پوش ها را تحمل نمی کنند.
کنس��رواتورها و نئودموکرات ها 86
درص��د و  75درص��د با دولت کبک
موافقن��د؛ در ع��وض رئیس انجمن
مس��لمانان مونت��رال ،آقای س�لام
المیناوی می گوید:
پروژه قانون  94نش��ان دهنده یک
دوره تاریک تاریخ کبک و کانادا می
باشد؛ دوره ای که دولت ها قانونی بر
ضد اقلیت های مذهبی می گذرانند
که وحشت مذهبی به تحمل کردن
دیگر مذاهب پیروز می شود.
بد نیست بدانید این همه پرسی روز
پنجش��نبه و جمعه  24و 25مارس
انجام گرفته و  1004نفر تلفنی مورد
سوال قرار گرفته اند.
امکان اش��تباه  3/1درصد 19 ،روی
 20وجود دارد.

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










































































































































بسیاری از کانادایی ها در تأمنی هزینه های خانه











خود دچار مشکل هستند
1389 
آیند.
ایرانتو :یک پنجم صاحبان مسکن

















ام��ا  20درص��د دیگ��ر (بج��ر 5
در کانادا قادر به تأمین هزینه های
دریافت
یارانه
دولت
از
که
درصدی
مربوط به اقس��اط ماهانه ،تعمیر و







م��ی کنند) می بایس��ت  ،بخش
نگهداری و پرداخت مالیات مربوطه


















زیادی از درآمد خان��واده را برای 
نیستن .د
یک گ��زارش تحقیقی که امروز از
س��وی conference Board of
 Canadaمنتش��ر شده ،نشان می
دهد ،مردم برای داشتن یک سقف
برای زندگی ،از بسیاری هزینه های
دیگر خود ،از جمله غذای سالم کم
می کنند و این امر می تواند در دراز
مدت بر بهداشت و سالمتی و باروری
ملی  ،تأثیر ناخوشایند بگذارد.
گزارش مذکور از دولت  ،موسس��ات

عمومی و بخش ساخت و ساز کشور
خواسته است ،به سمت افزایش خانه
های مناسبتر روی بیآورند.
هم اکنون بیش از 75درصد کانادایی
ها در خانه هایی زندگی می کنند که
از پ��س تأمین هزینه های آن برمی

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca
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نگهداری خانه خودصرف کنند که




























هر سال نیز افزایش می یابد.
که
ای
از دیدگاه اقتصادی ،خانه


















نگه��داری آن ،بیش از  30درصد




























درآمد خان��واده را بخود اختصاص 

دهد ،با صرفه محسوب نمی شود .این
درحالیستکه  ،اقساط وام پرداختی
برای برخی خانه ها  ،نیمی از حقوق
صاحبخانه را شامل می شود.

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

مشاور مهاجرت به کانادا

دولت میزان پذیرش پناهنده را افزایش می دهد
گزارش

تینا فرشاد گهر

"جیس��ون کنی" وزیر مهاجرت
و ش��هروندی کانادا ،روز شنبه ۲۷
مارس در یک کنفرانس خبری در
مونترال از جزئیات ارائه طرح جدید
پذیرش پناهندگان سخن گفت و
روز سه شنبه 30مارس طرح جدید
پذیرش پناهن��دگان را به پارلمان
ارائه کرد.
بر اس��اس این طرح تعداد پذیرفته
ش��دگان از کمپ های پناهندگی
سازمان ملل افزایش می یابد.
بدین ترتیب رقم پذیرش س��االنه
پناهنده ب��ا افزایش  2،500نفر به
رقم  14،500نفر خواهد رسید.
س��ه بخش اصلی از ط��رح جدید
عبارتند از:
 دادن فرصت دوباره دادخواهی
برای تقاضاهای رد شده ،جهت ارائه
شواهد جدید  ،قبل از اینکه ملزم به
ترک کانادا گردند.
 جدا سازی پناهندگان واقعی
از کسانی که صرفا به منظور ورود به
کانادا ،خ��ود را پناهنده معرفی می
کنند.
 س��رعت بخش��یدن به روند
پذیرشتقاضاهایپناهندگی
درحالی که هم اکنون همه متقاضیان
پناهندگی ،توسط یک مجمع و گاه
یک ش��خص مورد ارزیابی قرار می
گیرند ،در قالب طرح جدید ،سرعت
فرایند پذیرش تقاضاها  ،با بکارگیری
افس��ران مجرب و آزم��وده و انجام
مصاحبه توسط آنان افزایش خواهد
یافت و احتماال ش��انس درخواست
تجدید نظر از سوی کسانی که پرونده
آنها توسط هیأت بررسی پناهندگی
رد شده ،برداشته می شود.
جیس��ون کنی در س��خنان خود از

کاهش مدت زمان بی��ن  18تا 20
م��اه فعلی برای بررس��ی تقاضاهای
پناهندگی اشاره کرد و افزود "هدف
م��ا کاهش حجم  60ه��زار پرونده
منتظر در لیست پناهندگی است".
از س��وی دیگر با اش��اره ب��ه اینکه
حتی در کش��ورهای دمکراتیک هم
ممکن است اقلیت هایی نظیر زنان
یا همجنسگرایان ،دچار اذیت و آزار
باشند ،سیستم جدید باید هم چنان،
کان��ادا را به پناهگاه امنی برای اتباع
کشورهای  Safeتبدیل نماید.
کشورهای " "Safeیا امن مربوط به
کشورهایی خواهد بود که به اعتقاد
کان��ادا ،در آنها می بایس��ت حقوق
دمکراتیک و انس��انی ،مورد احترام
قرار گیرد.
روز شنبه همچنان "کنی" به افزایش
چش��مگیر بودج��ه ای��ن وزارتخانه
برای رس��یدگی به امور مهاجرت و
سرعت بخشیدن به روند رسیدگی
به پرونده های مهاجرین اشاره کرد
و افزود:
"در حالی که رش��د اقتصادی کشور

کانادا رو به افزایش است ،ما نیازمند
افزایش نیروی کارآمد هس��تیم،
بنابراین رقم  ۲۵۰،۰۰۰نفر مهاجر
ساالنه هم می تواند افزایش یابد".
او همچن��ان بار دیگر از مش��کل
ارزیابی مدارک تحصیلی مهاجرین
برای دس��تیابی به کار مناس��ب
س��خن گفت و اضافه کرد که در
این باره نیز برنامه هایی در دست
اقدام است.
جیسون کنی گفت:
"مهاجران نباید فکر کنند که
کش�ور کانادا هتلی اس�ت که
سالی چند ماه را در آن گذران
باشند ،ما می خواهیم که همه
در روند رو به رشد این کشور
تاثیر گذار باشند".
در بخش پرس��ش و پاسخ از وزیر
پرسیدیم:
"بع��د از انتخابات دروغین ریاس��ت
جمهوری در ای��ران تا امروز و روند
بسیار خشونت آمیز دولت در جواب
به مخالف��ان خود اعم از ش��کنجه،
کشتار و زندانٍ آنان که قادر به خروج
شدند ،در حال حاضر در کشور ترکیه
در انتظار جواب سازمان ملل به سر
میبرند .با توجه به اینکه ترکیه کشور
امنی برای س��کنی آنان نیست و با
توج��ه به ارائه الیح��ه اخیر ،آیا می
توان انتظار جوابی سریع تر برای آنان
داشت؟
جیسون کنی با اشاره مجدد به طرح
جدید گفت:
"در ص��ورت تصویب این طرح البته
که هدف م��ا ابتدا جوابگویی هرچه
س��ریعتر به کس��انی اس��ت که در
موقعیت اورژانس و ناگوار قرار دارند و
اتفاقا این مساله به وضوح در جزئیات
الیحه آورده شده است".

رواج ماری جوانا و دیگر انــواع
موادخمدر در ارتش کانادا
 ۱۸مارس :از هر  20نظامی کانادایی،
ی��ک نفر معتاد به اس��تعمال ماری
جواناست.
افزون بر ای آزمایش های انجام شده
بر روی نفرات انتخابی ارتش نشان
می دهد بخش وسیعی از آنان نوعی
از حش��یش ،کوکائین ،مورفین و یا
کودئین را مصرف می کنند.
ب��ه گزارش کانادای��ن پرس ،نتیجه
تحقی��ق انجام ش��ده از روی نمونه
ادرار  1،327نظامی در س��ه منطقه
خدمت��ی بدس��ت آمده؛ س��ربازان
موظف بودند طبق دس��تور و بدون
اعالم قبلی نمونه بدهند.
اما چون نمونه ها بدون نام بوده اند،
هیچ برخوردی برای افراد معتاد در
نظر گرفته نشده است.
تحقیقات قبلی در این زمینه تنها بر
روی یک گروه کوچک یا واحد متعلق
به نیروی دریایی انجام شده بود .آثار

ماریجوان��ا ،حتی تا هفته ها
بع��داز مصرف ،م��ی تواند در
ادرار ش��خص دیده شود ،ضمن
اینکه حدود 4درصد
افراد شرکت کننده در
این تحقی��ق ،دارای آثار
استعمال حش��یش در
نمونه خود بوده اند.
ای�ن گ�زارش همچنی�ن
حاکیس�ت در کان�ادا طب�ق
تحقیقات انجام شده12 ،درصد
مردم ،معتاد به یکی از انواع مواد
مخدر هستند که بیشترین آنها
ماری جواناست.
آمار معتادان در ارتش کانادا  ،حدود
 4ت��ا  5درص��د اس��ت ،و اجبار به
آزمایش اعتیاد برای اعزامی های به
افغانستان باعث شده مسئوالن امر
اِشراف بیشتری بر وضعیت نظامیان
داشته باشند.

این در حال��ی اس��ت که طبق
قانون احتمال وجود هر
نوع نشانه های متعلق
به مواد مخدر در نمونه
های آزمایش��گاهی
پرس��نل ارت��ش می
بایست صفر درصد باشد.
در گ��زارش مرب��وط به
آزمایش نظامیان ،پایگاه
«بوردن» در انتاری��و که بزرگترین
مرک��ز آم��وزش نظام��ی کان��ادا با
 15،000پرس��نل است ،با 9درصد
ابتال به مواد مخ��در ،رتبه اول را در
بین واحد های نظامی دارا است.
بیش��ترین میزان مصرف مربوط به
مردان زیر  39سال ،مجرد یا دارای
ش��ریک زندگی و س��واد ک��م بوده
است.

چهار کشته و
مجروح ،در
تیراندازی گروههای
گنگستریمونترآل

شدند.
پلیس سرگرم جستجو برای یافتن
دو تیراندازی است که صورت خود
را پوشانده بودند.
هویت قربانیان فاش نشده  ،اما گفته
می شود ،یکی از آنها  20و دیگری
 30سال داشته است.
این حادث��ه مقارن س��اعت 1:45
دقیقه ظهر روز پنجشنبه  17مارچ،
و در فروش��گاه لباس Flaw nego

در قسمت توریستی و قدیمی شهر
(اولدمونترآل) روی داد.
گفته میشود این بوتیک متعلق به
 Joseph Ducarmeیکی از رهبران
گروه های گنگستری خیابانی بوده
است.
برخی از منابع مطلع ،این رویداد را
در رابطه با مرگ سه ماه پیش Vito
 Rizzuto Jrو نوع��ی انتقام گیری
گروهی دانسته اند.

 ۱۹م��ارس :در مونتری��ال ب��ر اثر
تیراندازی گروه های گنگستری دو
نفر کش��ته و دو نفر دیگر مجروح

ماریا
کُـتنه

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

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

کامی منفرد

دیر امــور ایرانیان

م
ت تغییرات کابل در
 توضیح :به عل
اه مارس خط تلفنی
قه شمیران از اول م
منط
بوده و اکنون با تغییر
مستقیم ما قطع
خط مستقیم آماده
چهار شماره اول ،این
ماس با این شماره از
سرویس می باشد ( ت
ره و از شهرستان ها
ران بدون پیش شما
ته
شماره تهران .) 021
پیش

+

05

(021) 8469-10

جه  اط
ش خالدعیه مهم
ت گس�تر

تع�دادی نماینده مات این موسسه،
با
ایران می پذیریم ،ش�رایط خ�اص از
دا
شت
ن
ض
امن معتبر
در مونترال از ش�رای
اگرفردی مطمئ�ن ط اولیه می باش�د،
عالقمند به همکار در ای�ران دارید که
توانند جهت آگاه ی با ما می باشد ،می
ی
مستقیم و یا ایمیل از شرایط ما با تلفن
ز
یر
ت
ما
س
ب
گیرند:
d@hotmail.com

kamimonfare

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179

mariacottone@hotmail.com
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ایران ...

Photo: Julia YU

سرانجام

«هفته» ،پیوند
را تصاحب کرد!

هفته نخست س��ال نو برای پیوند و
پیوندی ه��ا ،در حدی باورنکردنی
خبرساز بود.
در واپسین س��اعات بامداد روز یکم
فروردی��ن  ،1389برابر با دوش��نبه
22مارس  ،2010طی یک اطالعیه
ی کوتاه (ولی به دقت تنظیم شده)
مطبوعاتی که برای بسیاری از رسانه
های همگانی فارس��ی زبان برونمرز
فرستاده ش��د ،وکیل امور فاینانس
بنیاد فرهنگی هفته( ،به سرپرستی
خسرو ش��میرانی ،چهره نام آشنای
مطبوعات فارس��ی زب��ان آمریکای
شمالی) تصریح کرد که این بنیاد با
ابتیاع  70درصد از سهام دوهفته نامه
پیوند مونتریال ،فرآیند تصمیم گیری
در هیات تحریریه ،و همچنین امور
مالی این نش��ریه را در دست گرفته
است.
یاد آوری می ش��ود «بیناد فرهنگی
هفت��ه» ،ب��ا س��هامداری عمده ی
ایرانیان سرشناس و فعاالن فرهنگی
پیشکس��وت مونتریال ،دکتر راضیه
رضوی ،دکتر دیانا طباطبایی ،دکتر
جمش��ید اعتضادی ،دکتر ش��ریف
نائین��ی و خانم پروین زرس��او اداره
می شود.
پیامد این حرک��ت ،که در اصطالح
«بیزنس��ی» موس��وم ب��ه Hostile
 Take-overاس��ت ،بسیاری ناظران
ام��ور اجتماعی فرهنگ��ی جامعه
ایرانی��ان مونتریال بر ای��ن باورند با
کنترل پیوند ،اینک خسرو شمیرانی
ق��ادر اس��ت ،همانگونه ک��ه رویای
دیرینه ی وی بوده ،کنترل کلیه امور
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شهر را
به گونه ای بالمنازع به دست بگیرد.
ی��ک پیشکس��وت خ��وش طب��ع
ایران��ی مونتریال که پیش��اپیش به
ای��ن ژورنالیس��ت کارکش��ته لقب
«پرنس ش��هر» داده ب��ود ،ای��ن
«گشایش» را به وی شادباش گفت.

وی در ی��ک دی��دار کوت��اه ب��ا این
گزارشگر «جونی یر» ،شوخ چشمانه
گفت:
«بارن
از
امس��ال
ن��وروز
ش��میرانی
ُ
سایه نش��ین» ش��هر عیدی بزرگی
گرفته است!
وی اف��زود :اینک راه برای قدم های
بعدی شمیرانی برای بلندپروازی های
بیشتر وی ،همچون آرزوی دیرینش
در ب��ه راه ان��دازی ی��ک تلویزیون
سراسری (هات بِرد) هموار می شود.
او ب��ا اش��اره به الهوت وناس��وت ،با
تبسمی معنادار افزود خدا را چه دیده
اید ،شاید به زودی[ ...این بخش از گفته
های این همشهری ،به دلیل ناهمخوانی با
مفاد شناسنامه پیوند سانسور می شود].

از آنجا ک��ه این گزارش��گر ،به رغم
تالش های بس��یار ،به دلیل بضاعت
ُمزجات در امور «فاینانس» ،از چند و
چون و جزئیات بیزنسی این حرکت
سر در نیاورد ،با یکی از متخصصان
امور مالی شهر ،در تماسی تلفنی نظر
وی را جویا شد.
عین گفته ه��ای این متخصص که
از ن��وار پیاده ش��ده ،ذیال به نظرتان
می رسد:
« ...عرض کنم از آنجایی که در چند
دهه گذش��ته معمول وال استریت
بوده اس��ت ،ش��رکت های ثروتمند
و معتبر (وگاهی نه چندان معتبر!)
برای دستیبابی به انحصار کامل در
زمینه فعالیت های خود به شرکت
های کوچکتر در همان زمینه نزدیک
شده ،سعی در خرید سهام آنها می
نمایند و با حرکتی «خزنده» ،ترتیب
یکی یک��ی رقبا را می دهند(!) تا در
یک لحظه به «واحد بالمنازع» تبدیل
ش��ده ،با انحص��ار در زمینه فعالیت
خود یکه تازی کرده ،نه تنها خدایی
را بنده نخواهند بود ،بلکه به بندگان
خدا هم زکی خواهند گفت!
 ...ام��ا اگر در حی��ن این حرکات
موزون و خزنده اقتصادی ،سهامداران
شرکتکوچککههنوزپایبنداصولی
باش��ند ،و یا اصوال با انحصار مخالف
باشند و وجود رقابت سالم را مفید به
حال جامعه ی خود بدانند و بخواهند
چوب الی چرخ بزرگترها بگذارند و
ب��ه آنها زکی بگویند ،در آنصورت به
سبک وال استریت
و ب��ازار لن��دن و
فرانکفورت و توکیو

و ...حمله گازانبری و بقول اینجایی
ها  Hostile Take overاتفاق خواهد
افتاد و در آن مقطع چنان قیمت بی
حساب و کتابی که دهها برابر بیش
از ارزش واقعی شرکت کوچکتر است
پیشنهاد می نماید که صاحبان آن
یا باید دیوانه باشند و یا باید مغزشان
برای پرداخت بدهی های جمع شده
در دوران رقابت ،پاره س��نگ بردارد
که چنین پیشنهادی را نپذیرند!
من ب��ر این عقیده هس��تم که مغز
سهامدار پیوند پاره سنگ برنمی دارد؛
....قاعدتا «رقم» ،باید درش��ت بوده
باش��د ...که رحیمیان ش��ادی کنان
در راه بان��ک ،عطای رنج پیوند را به
لقایش بخشیده است!»
به هر روی ،این اطالعات همچنان
به روال سابق بنیاد فرهنگی هفته در
لفافی از ابهام پوشیده است.
یادآوری می شود پیش از این ،فعاالن
حیطه های اجتماعی و مالی ایرانی
مقیم مونتریالی دیگری نیز کوشیدند
با خرید بخشی از سهام پیوند ،کنترل
امور تحریریه این نشریه را به دست
بگیرند ،ک��ه به دالیلی ک��ه بر این
گزارشگر واضح نیست این فرایند به
سرانجام نرسید .از جمله عالقمندان،
حس��ین انصاری ،مدیر ام��ور مالی
دژاردن کب��ک ،زمان��ی ک��ه ماهانه
«وز(ی��ـ)ن» اعتبار را به س��ردبیری
خسرو شمیرانی منتش��ر می کرد،
نخستین کلید کنترل پیوند را زد .اما
این تالش به نتیجه نرسید و در نیمه
راه متوقف شد.
در تم��اس تلفن��ی یک ناظ��ر امور
فرهنگی جامعه ایرانی��ان مونتریال
(ک��ه خواس��ت نام��ش را محفوظ
بماند) این شکس��ت را بر اثر برخی
«سدس��ازی»های خسرو شمیرانی
ارزیابی می کرد.
ب��ه دلی��ل مس��افرت ن��وروزی
«هفته»ای ها ،تالش این گزارش��گر
برای دسترس��ی به آقای شمیرانی،
جهت انجام مصاحب��ه ای به هدف
روش��ن ش��دن نکات تاری��ک این
«ترانسفر» بالجواب مانده است.
مینا سرشارگهر :
از خبرگزاری «مشام»
مـوسسه شـایعه پراکنی ایرانیان
مـونتریال
-----------------------

به نام خداوند بخشنده مهربان

خامنه ای

قاتله

والیتش

باطله!

ما بی
شماریم!

مرکزاسالمیایرانیان

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

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

viggo mortensen

ویگو مورتنسون ،بازیگر نقش نفسگیر و بیادماندنی
«پیمان شرقی» سراجنام پس از متاس های فراوان
دست اندرکاران فعالین جنبش چپ مونتریال ،به
جنبش سبز پیوست:

نوروز امسال در میان بسیاری شگفتی
ها ،پیوند به افتخار نادر دیگری نائل
ش��د و آن دیدار سردبیر این نشریه،
محمد رحیمیان ،با رئیس جمهوری
باراک اوباوا ،در نیمروز  21مارس در
تاالر تشریفات پارلمان کانادا بود.
این دیدار که نخس��تین بار ،در این
پایه ،از س��وی ش��ورای رسانه های
قومی سراسر کانادا و آمریکا ترتیب
داده شد ،در جمع بزرگ سردبیران
نش��ریات غیرانگلیس��ی و فرانسوی
زبان کانادایی و در برابر دوربین های
تلویزیون آمریکای شمالی و با حضور
فراگیر رسانه های معتبر بین المللی
انجام گردید.
این نخستین بار است دولت آمریکا
که در خص��وص مهاج��رت و امور
فرهنگی ،همواره مدافع سرس��خت
«اسیمیالس��یون» (جذب مهاجران

درجامعه بزرگتر) بوده است ،با سرکار
آمدن باراک اوباما ،نگاهی دیگرگونه
و مثبت به سیاس��ت های «مولتی
کالچ��رال» دولت کان��ادا دارد و به
هدف اخذ تجربه یک سری سفرهای
فرهنگ��ی ادامه دار را ب��ه کانادا آغاز
کرده است.
یادآوری میش��ود محمد رحیمیان
سردبیر دوهفته نامه پیوند مونتریال،
تنها سردبیر نش��ریات فارسی زبان
سراس��ر کانادا بود که در این جمع
حضور یافت.
نکته در خ��ور توجه دیگ��ر آن که
مدت زمان دیدار تیم همراه پرزیدنت
اوبام��ا با رحیمیان هرچند کوتاه ،اما
در مقیاس با دیگ��ر صاحبان امتیاز
نش��ریات قومی ،طوالنی تر از همه
بود؛ دلیل این امر ،طبق گفته برخی
ناظ��ران ،ابراز ش��گفتی وکنجکاوی

مسووالن بخش نوپای چندفرهنگی
کاخ س��فید از موض��وع "اتح��اد و
یکپارچگی امور فرهنگی و اجتماعی
ایرانیان مقی��م مونتریال" بود ،امری
ک��ه در کالم ایش��ان «س��تودنی و
بی پیشینه» ارزیابی شده است.
این دومی��ن دی��دار رئیس جمهور
آمریکا از کانادا ست.
یادآوری می شود محمد رحیمیان،
نوامب��ر س��ال پیش ل��وح تقدیری
از اس��تفان هارپ��ر ،نخس��ت وزی��ر
محافظه کار کانادا ،در محل سنه کا
کالج تورنتو دریافت داشت که شرح
آن پیشتر در پیوند آمد.
_____________
منبع خبر« :آخفا»
(آژانس خبرسازی فتوشاپ ایران)

خبرهای کانادا

ترافیک تورنتو،
بدترین ،بین 19
شهر بزرگ جهان

ایرانتو :مجمع امور بازرگانی تورنتوی
ب��زرگ اعالم ک��رد راه بن��دان های
طوالنی و ترافیک س��نگین در این
شهر ،بیش از  5میلیارد دالر ضرر به
اقتصاد کانادا تحمیل می کند و این
امر موجب خدش��ه دار شدن چشم
انداز آینده شهر می شود.
در دومی��ن گزارش��ی ک��ه پیرامون
وضعیت حمل و نقل داخلی و حجم
ترافی��ک  19ش��هر جهان منتش��ر
ش��ده ،تورنتو جایگاه آخر را به خود

اختصاص داده است.
بر مبنای این گزارش ،سرنشینان
خودروه�ا در تورنتوی�ی به طور
متوس�ط  80دقیقه از وقتش�ان
را در ترافی�ک روزانه صرف می
کنن�د که ای�ن می�زان ،حتی از
شهرهای نیویورک ،لندن و لس
آنجلس نیز بیشتر است.
یک استاد دانشگاه رایرسون با اشاره
به وضعیت نامناسب تردد در خیابان
ها و بزرگراه ها گفت:
شما می توانید برای رسیدن به مقصد
از کوچه پس کوچه ها استفاده کنید
یا راه های دیگری را امتحان کنید ،اما
هیچگاه نمی توانید از تبعات ترافیک
در سطح شهر ،در امان بمانید.
در گزارش مذک��ور همچنین آمده

است  70درصد مردم تورنتو از وسیله
ش��خصی خود اس��تفاده می کنند،
که باز هم بیش��ترین میزان در بین
شهرهای بزرگ دیگر است.
در نیوی��ورک این رق��م  60درصد،
لندن  40و پاریس  25درصد است.
این گزارش در انتها می افزاید دلیل
اصلی افزایش ترافیک و راه بندان در
تورنتو ،توسعه روزافزون حومه شهر و
عدم سرمایه گذاری در امور حمل و
نقل عمومی طی دهه های گذشته
عنوان شده است.
گفته می ش��ود ،تأخیر دولت انتاریو
در پرداخت  4میلی��ارد دالر کمک
به حمل و نقل عمومی تورنتو ،تأثیر
بسزایی در بدتر شدن وضعیت موجود
داشته است.

شرکتمسترکارت،کارتاعتباریویژهمسلمانانارائهمیکند

یاحسین
میرحسین!

eastern promises

دیدار اوباما با سردبیر پیوند مونتریال

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

ایرانتو :برای اولی��ن بار در آمریکای
شمالی و به منظور «تطبیق سیستم
اقتص��اد غربی با قوانین اس�لامی»
شرکت مستر کارت ،یک نوع کارت
اعتباری بدون بهره را ارائه می کند.
تاکنون برخی از مس��لمانان مقیم،
بدلیل اجبار به پرداخت بهره ،حاضر
به اخذ کارت اعتباری نشده بودند.
به گزارش روزنامه نش��نال پس��ت،
مس��تر کارت  iFreedom Plusکه
بزودی در اختیار متقاضیان قرار می
گیرد ،تمامی ش��رایط الزم از جمله
عدم تخصیص بهره بابت موجودی را
دارا بوده و صاحب آن نیز «زیر دین»
شرکت نمی رود.
" عمر خالیر" رییس موسسه مالی
 UMدر تورنت��و با اس��تقبال از این
ط��رح گفت" :کارت ه��ای اعتباری
نقش مهمی در زندگ��ی روزمره ما
دارند ،بدون آنها نمی توان خودرویی
را اجاره کرد و یا نمی توان سفر کرد
".
دارنده کارت های جدید ،iFreedom
ابت��دا تا س��قف  6،000دالر  ،آن را
ش��ارژ می کند و با هر بار استفاده از

آن ،مبل��غ مربوطه از موجودی اولیه
کسر می شود.
عم��ر می افزای��د مس��لمانان مایل
هستند از سرمایه و پولی که به آنها
تعلق دارد ،خرج کنند .اس��تفاده از
کارت های معمول��ی اعتباری ،توأم
با استرس و نگرانی است ،اما در نوع
جدید ،چنین مشکلی وجود نخواهد
داشت.
هزینه صدور کارت برای دو سال50 ،
دالر است و با هربار استفاده نیز95 ،
سنت کارمزد از آن کم می شود.
از آنجا که ش��رکت مس��ترکارت ،از
خ��ود ،هیچ هزینه اولی��ه ای به این
منظور ،اختصاص نم��ی دهد ،برای
ارائه کارت نیز ،هیچ اعتبار و ش��رط
اولیه ای قائل نمی شود و کارت به هر
کس که مایل باشد ،صادر می شود.
کارت ه��ای جدی��د که قرار اس��ت
بطور مقدمات��ی ،برای ت��ازه واردان
ج��وان کانادای��ی ص��ادر ش��ود ،در
جری��ان کنفران��س Usury-Free
Association of North America
در مرکز تورنتو ،رونمایی شد.
آقای خالی��ر اضافه کرد" :به محض

آغاز تحصیل در دانشگاه های کانادا،
بانک ها اق��دام به ارائ��ه یک کارت
اعتباری 500دالری برای دانشجویان
می کنن��د و آنها را بدهکار خود می
کنند .پس چه بهت��ر که جوانان ما
از ابتدا روی پای خود بیایستند و از
سرمایه خود هزینه کنند".
حس��اب های مربوط به کارت های
مزب��ور ،همانند س��ایر کارت هایی
که قبل از اس��تفاده شارژ می شوند،
توسط شرکت Mint Technology
مدیریت می شوند ،با این تفاوت که
تمامی شرایط و توانایی های مربوط
به حساب کارت عادی مسترکارت را
دارا خواهند بود.
ضمن اینکه اگر صاحب کارت ،هربار
بیش از  100دالر خرید کند %1 ،آن
به او برگشت داده می شود.
اضافه می ش��ود شرکت هواپیمایی
االتحاد ابوظبی از ه��م اکنون برای
کسانی که با کارت  iFreedomاقدام
ب��ه خرید بلیت کنند %10 ،تخفیف
قائل شده است.
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ایران ِسبز ...

پیوند
هویت
فردی
و اراده
مجعی

عطا هودشتیان
(مونتریال)

(برگرفته از مصاحبه رادیو آلمان (دویچه
وله)

بس��یاری از
صا حبنظ��ر ا ن
میگویند پس از ۲۲
خرداد  ۱۳۸۸جامع ه
ای��ران دیگر ن��ه آنی
است که پیشتر بود.
عط��ا هودش��تیان،
جامعهشناس و استاد
دانشگاه مونتریال در زمره این گروه
اس��ت .او راز مس��ئله را در «من»
میجوید« ،م��ن» ی که میگوید
"رأی من چه شد؟"
دکتر عطا هودش�تیان ،استاد
جامعهشناسی و علوم سیاسی
از ش�گفتیها ،یگانگیه�ا،
دس�تاوردها و نق�اط ضع�ف
جنبش س�بز و نیازهای آن در
آیندهمیگوید:
 ما در مورد تغییرات جامعه
ایران پ��س از  ۲۲خرداد صحبت
میکنی��م و هدفم��ان مقایس��ه
تفاوتها و بررسی دستاوردهاست.
اولین س��وال در باره روانشناس��ی
ایرانیان اس��ت .بس��یاری از توافق
مسالمتآمیز اراده فردی و جمعی
م��ردم یاد میکنند  .ش��ما با این
تعبیر موافق هستید؟
عطا هودش�تیان :بله ،ما پس از
 ۲۲خرداد ش��اهد حرکت جمعی

گس��تردهای بودیم که همزمان با
هویت فردی نیز پیوند داشت.
یکی از خصوصیات جامعه مدنی،
بازگش��ت به فردیت اس��ت .ما در
شعار "رای من کجاس��ت" ،برای
اولین بار با هویت فردی در مبارزات
ایرانیان روبرو شدیم.
درتمامشعارهایدورانمشروطیت،
جنبش ملی ش��دن نفت ،انقالب
 1357و س��ایر خیزشه��ا ،کلمه
"من" به گوش نخورده است .این
س��خن گفتن از "من" را میتوان
بازگشتی به فردیت در کنار ارادهی
جمعی تلقی کرد.
 آیا این بازگشتی آگاهانه و
پایدار است؟ چه معادلهای میتوان
بین "ما" ،همبستگی و اراده جمعی
و حقوق فردی و "من" بست؟
 ای��ن از آن س��والهایپیچی��ده اس��ت .م��ا در
روانشناس��ی اجتماع��ی
ایرانیان ،از سویی با نوعی
خودشکنیوخودفراموشی
از طری��ق تقی��ه و نف��ی
خویش در قبال اتوریته و
اقتدار پدر ،قدرت یا جباریت حاکم
روبرو هس��تیم ،و از طرف دیگر با
جلوههایی از مدعی شدن!
پس از انتخابات ریاست جمهوری
در خ��رداد ،جنبه مدعی ش��دن
بسیار برجسته شد ،اما باید گفت
که در رابطهی من و جمع ،فردیت
م��ا ،یعنی (فردیت مدنی) هنوز به
صورت��ی آگاهانه ش��کل نگرفته و
غلبه هنوز با "صغارت" است.
تع��ادل و پویای��ی در ای��ن رابطه،
نیازمند ضابط��ه ،قانون ،آموزش و
آگاهی است .تنها از طریق نهادهای
مدنی و قانونی ضابطهمند است که
ما به این سمت خواهیم رفت.
 بسیاری معتقدند که یکی
از نقاط ضعف جری��ان اعتراضی
کنونی این اس��ت که رش��د کمی
آن محسوس تر از رشد کیفی آن
است و انسدادهای رسانهای هم به
این ضعف کمک میکنند .شما چه
میگویید؟
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به امید صد سال به ازین سال ها
با آرزوی سالی مبارک
از طرف دوست کوچکتان

محمدرضاعلیدوستی

سال نو آمد و دل در تب و تاب است هنوز
دیدهگریانوجگرخونوکباباستهنوز
برسرسفرهیسینسایهیسنگینسکوت
سوز و سرما و سرشک است و سراب است هنوز
ای خدا ناله ی بی جان جوانان اس�یر
پیش دربار تو محتاج جواب است هنوز
خانههاییستدراینشهرچوماتمکدهسرد
همه زیر سر آن خانه خراب است هنوز
اینکه دربند ش�ود هرکه زند فریادی
نزد وجدان بشر رنج و عذاب است هنوز
ظلم را دیدن و خاموشی و لب دوختگی
بتر از میله و زنجیر و طناب است هنوز
ب�ا دم ب�اد به�اری هم�ه عال�م خیزن�د
طالع ماست که در عالم خواب است هنوز
شهرجوالنگه هر شب پر بدکار شده
قرص خورشید چو در ابر حجاب است هنوز
قطره ای را که چشاندیم به پیمان الست
لب جان تشنه ی آن شربت ناب است هنوز
باز فرعون دگر نام تو بر خویش زده
َح َیوان بهتر ازین ش� ّر دوابس�ت هنوز
بر زمین ریخته پرپرش�ده گل ها اما
در و دیوار پر از بوی گالبس�ت هنوز
صبر زیباست چو گلبانگ سحر نزدیک است
دادرس منتظر صبح حس�اب اس�ت هنوز

 م��ن خ��ودم اه��ل مباحث��اتروشنفکری هستم و آگاهی بخشی
را دوس��ت دارم ،اما ضعف فعلی به
آگاهی ربط ندارد .ضعف فعلی این
اس��ت که ما در مقاب��ل یک رژیم
بسیار س��مج قرار داریم و باید در
باره اس��تراتژی و روشهای عملی
صحب��ت کنیم .اگر ای��ن نظام به
مخالفان ،امکانات رسانهای میداد
که کسی بحثی با او نداشت .نقطه
ضعف اصلی ،کمبود آگاهی نیست،
بلکه کمبود شجاعت است.
 یعنی چه؟
 نکته اساس��ی پس از  ۲۲خرداددر آن تظاهرات میلیونی ،شجاعت
مجددی بود که جنب��ش از خود
نش��ان داد .ول��ی مب��ارزات مردم
هدایت درستی نداشت.
م��ن عاش��ورا را مرحل��ه جدیدی
میدانم که این ش��جاعت اندکی
پس رفت .ضعف اصلی ،عدم برنامه
و سازماندهی و عدم رهبری است.
البت��ه به نظر من ،بی��زاری مردم
نسبت به رژیم برگشتناپذیر است.
قدرت و شجاعت هنوز هم در مردم
هس��ت ،اما در رهبران نیست که
خود را منطبق با نیازهای تکاملی
جنبشکنند.
م��ا در مقابل رژیمی هس��تیم که
ه��رروز دارد نوک خ��ود را تیزتر
میکند اما رهبران جنبش ،توانی
ب��رای مجهز ک��ردن متقابل خود
ندارند.
 فک��ر میکنی��د بهج��ای
کسانی که عجالتا جنبش را رهبری
میکنن��د ،چ��ه کس��ان دیگری
میتوانند این نقش را ایفا کنند؟
 کسان دیگری وجود ندارند ،زیراجمهوری اسالمی در دهه شصت،
رهبران بالقوهای را که میتوانستند
االن وارد میدان ش��وند ،نابود کرد.
ب��رای رهبری جنب��ش ،نگاههای
حداقلی و حداکثری وجود دارد و
من فکر میکنم در شرایط کنونی،
چارهای نیست جز اینکه جنبش
با همین آقایان موس��وی و کروبی
کنار بیاید .این واقعیتی اس��ت که
آنها قطعات کنده ش��ده از همین
نظام هس��تند ،اما ما باید دست از
خیالپردازی برداری��م و بپذیریم
که این دو نفر ب��ا همه تردیدها و
ضعفهایشان جلوی نظام استبداد
حاضر ایستاده اند.
 در عین حال ،در بررس��ی
رویداده��ای اخیر ،نوع��ی غرور و
ذوق زدگی و عجله دیده میشود.
چه بخ��ش از جنبههای ضعیف و
شکننده جنبش سبز مورد غفلت
قرار گرفته و باید نقد شود؟
 درست است .جنبش بهصورتیهیجانانگی��ز جلو رف��ت و دچار
توهماتی برای پیروزی سریع شد.
جنبش باید با توجه به تجربه ۲۲
بهمن ،در طرحها و اشتباهاتاش
تامل کند .جنبش باید هیجانهای
اولیه را کناربگذارد و متوجه باشد
که با رژیمی س��روکار دارد که نه
ش��بیه دولتهای اروپای ش��رقی
است ،نه به دیکتاتوریهای قبلی
ش��باهت دارد ،نه کامال اس�لامی
و ایدئولوژیک اس��ت و نه یکدست
و کامال (بنا به تعریف کالس��یک)
توتالیتر است .جنبش باید ماهیت
ای��ن نظ��ام را بشناس��د و فرموله
کند .به نظر من ،در مقابل چنین
رژیم س��مجی ،ب��ا توانایی موجود
اپوزیسیون ،جنبش برای پیروزی
سریع آمادگی ندارد زیرا تنها تنفر
برای تغییر یک نظام کافی نیست.
جنب��ش در درج��ه اول به برنامه،
سازماندهی و رهبری نیاز دارد.

 چق��در امکان ایس��تایی یا
تس��لیم در جنبش هست .ممکن
اس��ت در ص��ورت گش��ایشهای
جدی و دادن امتیاز و باج و هدایا،
عقبگ��ردی در جنب��ش صورت
گیرد؟
 همه چیز امکان دارد و بستگیدارد که این هدایا چه باشند .تنفر
موجود میتواند با برخی امتیازها
دس��تخوش تغییر ش��ود .امکان
سازش در باال هست و امکان فراز و
نشیب و سکوت در جنبش هست.
اما در عین ح��ال باید امیدوار بود
و ش��دیدا و با پایداری به مقاومت
ادامه داد.
 م��ن س��وال را به ش��کل
دیگری طرح میکنم .ما از جنبش
مش��روطه ب��ه این ط��رف وقتی
رویدادهای اجتماعی و سیاسی در
ایران را بررسی میکنیم ،با ناتمام
بودن خیزشها مواجه میشویم .آیا
این جنبش هم ناتمام خواهد بود؟
 متاسفانه جواب شما مثبت است.جنبش میتواند ناتمام بماند زیرا
مایحتاج کافی را ندارد.
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 ابزار کافی مورد نظر ش��ما
همان رهبری و سازماندهی است؟
 بله .یکی از موانع این اس��ت کهجنب��ش ابزار رهب��ری منطبق بر
اوضاع را ندارد .به همین دلیل بود
که عاش��ورا بدون خواست و اعالم
رهب��ران صورت گرفت .مش��کل
اینجاست که جنبش به درستی
نمیدان��د چه میخواه��د .فرمول
دقیقی از خواس��تها وجود ندارد.
مثال جنبش فکر نک��رده که چرا
مش��روطه و ملیشدن نفت ناتمام
ماندهاند .دلیل ناتم��ام ماندن این
جنبشها این اس��ت که آگاهی و
بل��وغ ،در بدن��ه و در رهبری این
جنبشهانبود.
هیچگاه مصدق نگفت ش��اه برود.
جنبش مشروطه هیچوقت نگفت
کل نظام شاهی متحول شود .رضا
ش��اه هیچوقت نگف��ت جمهوری
بیاید .ما باید ف��ارغ از ذهنیگری
بگویی��م که این جنب��ش از حد و
حدود آقای موس��وی فراتر نرفته
است .ما با آقای موسوی و کروبی
به نیازهای نهایی نمیرس��یم ،اما
به حداقلها دست خواهیم یافت.
بنابراین دیالوگ با این آقایان الزم
است اما کافی نیست.

مصاحبهگر:مهیندختمصباح
_____________________
قیصر امین پور

حتی اگر نباشی ...
بخسته خواب را
می خواهمت چنانکه ش 
می جویمت چنانکه لب تشنه آب را
ح
محو تو ان چنانکه ستاره به چشم صب 
یا شبنم سپیده دمان آفتاب را
بی تامب آنچنانکه درختان برای با د
یا کودکان خفته به گهواره تاب را
ل
بایسته ای چنانکه تپیدن برای د 
یا آنچنانکه بال ِ پریدن عقاب را
ت
حتی اگر نباشی ،می آفرینم 
چونانکه التهاب بیابان سراب را
ی
ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخ 
با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را
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چرامسیحمصلوبشدواهمیتمرگوقیاممسیحدرچیست؟

مقدمه:

مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای بخش اصلی:

برگردانیدن ما از گناهانمان قیام کرد (اعمال
 .) 3:26اگر مسیح مصلوب نمی شد و قیام
نمی کرد ،امروز هیچ کلیسایی وهیچ ایمانی
و امی��دی و نجات��ی و اطمینانی به حیات
جاودن وجود نمیداش��ت .ولی خدا را شکر
که مسیح مصلوب شد و قیام کرد و حقانیت
محبت خدا و مسیحیت و کتاب مقدس و
وعده های خدا را ثابت کرد.
متاس��فانه ب��ا پیدایش الهیاتی ه��ای نو و
غلط در مس��یحیت (نظیر نو ارتودکسی و
لیبرالیزم و عقاید غلط بولتمان) ،ما به عنوان
یک مس��یحی قبل از هر چیز باید بدانیم
که واقعه مصلوب شدن و قیام مسیح یک
رویداد صددرصد تاریخی است ،رویدادی
که هم انجیل ،هم نوشته های پدران کلیسا
و ه��م مناب��ع تاریخی غیر مذهب��ی آن را
گ��زارش کرده اند .عالوه برموارد باال  ،تاثیر
عظیم واقعه مصلوب شدن و قیام مسیح در
تاریخ و بر انسانها  ،خود گواه از تاریخی بودن
آن می کند.
در اناجیل ما می بینیم که یک سوم حجم
اناجیل (حدود  30باب از  89باب) به هفته
آخر زندگی مس��یح مربوط می گردد و در
مت��ی  ، 28 -26 -مرق��س  ،14 - 16لوقا
 22-24و یوحنا  18-22و حجم عظیمی
از موعظ��ه های کتاب اعمال و رس��والن و
تعالیم رس��االت بر زیر بنای واقعه مصلوب
شدن و قیام خداوندمان عیسی مسیح بنا
شده است.
پس این موضوع فوق العاده مهم اس��ت و
هسته مرکزی کل کتاب مقدس می باشد.
پدران اولیه کلیسا نیز مصلوب شدن و قیام
عیس��ی را بدیهی می دانستند و نه تنها به
آنها بارها اش��اره کردند بلکه اساس ایمان
آنها بود و هرگز بحثی در بین آنها در مورد
واقعیت تاریخی این رویداد نبوده است.
در منابع غیر مذهبی نیز یوسفوس در کتاب
انتیکیتیز  ،تاسیوس مورخ رومی قرن دوم
می�لادی  ،گزارش پلینی ج��وان به تراژان
و لوس��یان  ،طنز نویس قرن دوم ،با وجود
مس��یحی نبودنشان و حتی مخالفت با آن
به واقعه مصلوب شدن و قیام مسیح اشاره
کرده اند.
وجود صلیب مس��یح  ،کفن مس��یح  ،قبر
خالی  ،تعویض روز ش��نبه به یکشنبه و ...
نیز همه و همه واقعه مصلوب شدن و قیام
مسیح را اثبات می کنند.

 الف:
دالیل و اهمیت مصلوب شدن
مسیح:

>> )1

آمرزش گناهان و جنات:

بی شک مهمترین دلیل آمدن مسیح و
مصلوب شدنش نجات انسانها از گناهانشان
بوده است .اشعیای نبی چنین می گوید:
"به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب
گناهان ما کوفته گردید"
(اشعیا ) 53:5
و کالم خدا در کولسیان 2:14چنین میگوید
"آن س��ند قرضها را که به موجب قوانین
برضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده
بود ،باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده،
از میان برداشت .و ریاستها و قدرتها را خلع
سالح کرده ،در نظر همگان رسوا ساخت و
به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد".
و یوحنا در رساله اش می نویسد:
"خون پس��ر او عیسی ما را از هر گناه پاک
می سازد ....اگر به گناهان خود اعتراف کنیم،
او که امین و عادل اس��ت ،گناهان ما را می
آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد...
فرزندانم ،این را به شما می نویسم تا گناه
نکنید .ا ّما اگر کس��ی گناهی کرد ،شفیعی
نزد پدر داریم ،یعنی عیسی مسیح پارسا .او
خو ْد ک ّفارۀ گناهان ما است ،و نه گناهان ما
فقط ،بلکه گناهان تمامی جهان نیز( ".اول
یوحنا  1:7.9و ) 2:1.2خدا را ش��کر برای
نجات عظیمش .خون مسیح همه گناهان
ما را اعم از گناه اولیه و تمام گناهان گذشته
مان را پاک می کند و ما را از عذاب وجدان
و محکومیت و لعنت آزاد س��اخته  ،نجات
می بخشد.این خوش ترین پیغام برای دنیا
اس��ت و همان خبر خوش انجیل است که
همه می توانند از گناه آزاد ش��ده و فرزند
خدا گردند .مرگ مس��یح قدرت گناه را در
هم شکست .مسیح برای ما مرد تا ما برای
او زندگی کنیم.

>> )2
شفای درون:
"خ��دای آرامش ،خو ْد ش��ما را به تمامی
تقدیس کند و روح و جان و تن ش��ما تا
آمدن خداوندمان عیسی مسیح ،بی عیب
محفوظ بماند .او که شما را فرامی خواند،
امین اس��ت و این را خواهد ک��رد( ".اول
تسالونیکیان  23:5و  ) 24مسیح را روی
صلیب عریان کردند  ،همه ش��اگردانش
بجز یوحنا او را تنها گذاشتند  ،بر صورتش
تف کردند  ،او را مسخره کردند  ،او را آدم
حساب نکردند و" تأدیب سالمتی ما بر وی
آمد"  ،صورت او بخاطر تاج خار و خون و
عرق و خس��تگی و تشنگی " نه صورتی
و نه جمالی " داش��ت  .پوست او بوسیله
شالقهای که از استخوان حیوانات بود مثل
گوسفندی که پشمش را می برند ،کنده
شد.او در جتسمانی بخاطر گناهان تمام
مردم دنیا در تمام اعصار از غم رو به موت

بود  ،او تحقیر شد و ا و همه
اینها را تحمل کرد تا امروز ما را شفای
کامل درون ببخشد و ما را از تمام احساسات
صدمه دیده  ،از همه تحقیر شدنها  ،از همه
آسیب های گذشته و از همه ترسها و غم ها
و افس��ردگی ها و خاطرت بد و هر آنچه بر
ما تاثیر بد گذاشته و به ما ضربه زده است،
کامال آزاد سازد و من در نام عیسی مسیح
خداوند دعا می کنم که درون ش��ما کامال
ش��فا یابد تا مسیحیان س��الم از نظر روان
باشیم.

>> )3

شفای بدن:
"از زخم های او ما شفا یافتیم".
خدای کتاب مقدس و خدای مس��یحیت
برای جس��م و ب��دن ما نی��ز اهمیت قائل
اس��ت .خدا در عهد عتیق بیماران را ش��فا
می داد .با آمدن عیسی مسیح شفای الهی
بسیار گسترده در اختیار مردم قرار گرفت.
رس��والن در نام مسیح بیماران را شفا می
دادند و تمام کلیساهای دنیا در طول تاریخ
ایمان داشته اند که خدا بیماران را می تواند
و می خواهد شفا دهد و ملیونها شهادت در
این مورد وجود دارد.
امروز ه��م خدا همان خداس��ت و یکی از
برکاتی که زخمهای مس��یح و از دس��تها
سوراخ شده او نصیب ما می گردد  ،شفای
الهی اس��ت .ما با ایمان به خون مسیح می
توانیم برای خود و دیگران ش��فای الهی را
بطلبیم .امروز هم یهوه شفادهنده ماست.

>> )4
ریزش روح القدس:

دیگ��ر را می دهد.
روح خدا امروز می خواهد
ما را از هر اسارت ،هر گناه،
هر لعنت ،هر بی ثمری و
شکس��تی ،هر طلسم و
جادویی ،هر ترس و عذاب
و صدمه عاطفی و روانی
به قوت نام و خون عیسی
مس��یح خداوند آزادی و
نجات کامل ببخشد.

>> )5



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
فقر او دولتمند گردیم.
(دوم قرنتیان ) 8:9
این دولتمن��دی ربطی به مادی��ات ندارد
(چنانکه بعض��ی از ایمان��داران تعلیم می
دهن��د) بلکه زندگی پر برک��ت روحانی و
کتاب مقدس��ی برای جالل خدا می باشد.
بوس��یله کار مس��یح زندگی ما همواره در
مسیح پیروزمندانه باید باشد و ما باید رایحه
خوش بوی مسیح (دوم قرنتیان  14:2و 15
)  ،رساله خواندنی او (دوم قرنتیان  ) 3:3و
نور و نمک دنیا (متی  13:5و  ) 14باشیم .
یکبار در یک جلسه دعا کسی اینگونه دعا
می کرد "بخاطر کار مس��یح ما محکوم به
پیروزی هستیم" .هللویا.
ما نه فقط شکست خورده و بدبخت نیستیم
بلکه سعادتنمد و محکوم به پیروزی هستیم
 ،اگر در اطاع��ت از خدا بمانیم .دعای ما و
کالم ما قادر به انجام اراده خداست  .چون
ما دهان خداوند می شویم (ارمیا ) 19:15
و چون دعا می کنیم خدا می گوید "اینک
حاضرم" (اشعیا  ) 58:9زندگی پیروزمندانه
یعنی زندگی موثر و پر ثمر (یوحنا ،) 15:8
یعنی به شباهت مسیح در آمدن (افسسیان
 4:13و غالطی��ان  ،) 4:19یعنی داش��تن
زندگی مقدس و پخش محبت مس��یح به
همه مردم محتاج محبت در دنیا.
مرگ مسیح ثمرات بسیار زیاد دیگری هم
دارد که می توانید به کتاب  50دلیل برای
مرگ مسیح و کتبی مشابه مراجعه کنید
و با تفکر و دعا بخوانیم .باشد که همه ما با
تعمق بیشتر در مورد صلیب در محبت خدا
ریشه کرده و عرض و طول و عمق و بلندی
محبت عظیم خدا را ( که در صلیب نشان
داد بفهمیم (.افسسیان  ) 3:18و شراکت در
رنجهای او را بشناسیم( .فیلیپیان )3:9

مسیحگفت:
«هر که تش��نه است ،نزد من آید و بنوشد.
هر که به من ایمان آ َو َرد ،همانگونه که کتاب
می گوید ،از بطن او نهرهای آب زنده روان
خواهد شد».
این سخن را دربارۀ روح گفت ،که آنان که
به او ایمان بیاورند ،آن را خواهند یافت؛ زیرا
روح هنوز عطا نشده بود ،از آن رو که عیسی
هنوز جالل نیافته بود".
(یوحنا  38:7و ) 39
جالل یافتن اشاره به مصلوب شدن و قیام
او دارد و امروز نهر روح القدس همان نهری
که در حزقیال  47می بینیم و همان نهری
که پر از آب اس��ت (مزمور  ) 65:9از درون
ما روان اس��ت تا باعث تازگی و حیات ما و
اطرافیانمانگردد.
اگر مس��یح مصلوب نمی شد و قیام نمی
کرد نه پنطیکاستی وجود داشت و نه پری
روح القدسی .لیکن پدر را شکر که پسرش
عیسی مسیح را فرستاد تا با مرگ خودش
روی صلیب ،ضمن صلح با ما ،برکت ابراهیم
را در مس��یح عیسی که همانا روح القدس
است بوسیله ایمان دریافت کنیم (غالطیان
.)3:14الق��دس به ما ق��وت ،تقدس ،محبت)6 >> ،
روح
ش��جاعت ،حیات ،حکمت ،عطای��ا ،نحوه زندگیپیروزمندانه:
درست دعا کردن و آزادی و خیلی چیزهای مسیح بر روی صلیب فقیر شد تا ما از

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

بخش پایانی درشماره آینده

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

405 Marie-Anne E

Montreal

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

ک

غلبه بر شیطان،
مرگ،
قدرت گناه و جهنم:
کالم خدا درباره اقتدار
و پیروزی ما بر شریر می
گوید" :شما را اقتدار می
بخشم که ماران و عقربها
و تمامی قدرت دشمن را
پایمال کنید ،و هیچ چیز
به شما آس��یب نخواهد
رس��انید " (لوقا ) 10:19
در رساله اول یوحنا چنین
می گوید:
" ای جوان��ان ،به ش��ما
نوش��تم ،زی��را توانایید و
کالم خدا در شما ساکن
است ،و بر آن َشرور غلبه
یافته اید( ".اول یوحنا  ) 2:14و همچنین
" ای فرزندان ،از خدا هستید و بر آنها غلبه
یافته اید ،زیرا آن که در شماست (یعنی روح
القدس) بزرگتر است از آن که در دنیاست.
(روح ضد مس��یح)" (اول یوحنا  ) 4:4و در
مکاش��فه  12:11می خوانیم "آنان با خون
بره و با کالم ش��هادت خود بر او (شیطان)
پیروز شده اند".
پس می بینیم که پیروزی بر ارواح شریر و
ش��یطان به قوت خون مسیح و کار نجات
بخش مسیح میسر و قطعی است.
به گفته جان بنیان ش��یری که در کنار راه
است نه پنجه تیزی دارد و نه دندان تیزی،
زیرا مس��یح همه آنها را در جلجتا کشیده
است.
مسیح سر شیطان را کوبیده است.
(پیدایش )3:15
پاهای میخکوب شده عیسی  ،سر شیطان
را کوبید .هللویا .با مرگ مسیح قوت مرگ
در هم شکسته شده است چون کلیدهای
مرگ و حیات در دست عیسی مسیح است
(مکاش��فه  ) 1:18و بعد از این مرگ برای
مسیحی نفع است (فیلیپیان  ) 1:21چون
مرگ برای کس��انی که تولد ت��ازه دارند به
معنای بودن با خداوند و منجیشان عیسی
مس��یح تا ابد و االباد است .با مرگ مسیح
دیگرمردممجبورنیستندبخاطرگناهانشان
به جهنم بروند بلکه می توانند با ایمان به
مسیح و توبه از گناهانشان حیات جاودان
را رایگان بدس��ت آورند .خدا را برای فیض
عظیمششکر.

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

ش جالل عادل
شی

Mary Anne
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مونتریال :در شهر

اجنمنمهندسانوآرشیتکتهایایرانیکبک

جمعهشبهای

مدرسه دهخدا

کافهلیت

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

5206 DECARIE #3

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

fondation.nima@gmail.com

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

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

Tel.: 514-485-3652

Seena Cultural Center

514-488-3000

اجنمندفاعازحقوقبشر

6528 St- Jacques W.

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

اوتـــاوا

ایران-مونترال

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559 827-6364

www.dehkhodaschool.com

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

www.ajpq.qc.ca
--------------------

اجنمنفرهنگیایرانیان

اجنمندوستدارانزرتشت

وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

(514) 731-1443

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

خانـه ایران

(514) 651-7955

تلفن)514( 626-5520 :

www.Seena.ca

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن فرهنگی ایرانیان

–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته
)Tel.:613-232-5900 (Ex. 444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخش زنده یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

اجنمن ادبی (فاضل)
--------------------

1117, Ste-Catherine W.
Suite 420
Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca
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بنیاد سخن آزاد

>> سخنرانی

موض��وع :خالص��ه ای از
فعالیتهای هیدرو کبک
س��خنران :دکت��ر کاوه صالح
کارشناس ارشد هیدرو کبک
 زمان:

دوشنبه  12آوریل 2010
از ساعت  19تا 21
 مکان:

Centre Communautaire
St-Raymond
5600, rue Upper
Lachine à l’ouest de
l’avenue Girouard
)(Métro Vendôme



کاوهصاحل فارغ التحصیل
مهندس��ی راه و س��اختمان
ازدانشکده فنی دانشگاه تهران و

فوق لیسانس در رشته مکانیک
خ��اک و دکت��را در مکانی��ک
س��نگ از École Centrale
 Parisاست .وی مدت بیست و
پنج سال است که درتحقیقات
و عملیات ااجرایی رفتارسنجی
و نگه��داری و ایمنی و مرمت
سدها فعالیت دارد .دکتر صالح
هم اکنون بعنوان محقق ارشد
در مرکز تحقیقاتی هیدروکبک
(Institut de Recherche
در
)d’Hydro-Québec
کارهای اجرای��ی و تحقیقاتی
مرب��وط ب��ه ایمن��ی س��دها
فعالی��ت می کن��د وتا کنون
در چندین پ��روژه بین الملی
بعنوان کارشناس ارشد در سد
سازی شرکت داشته است .وی
همچنین با سمت Professeur
 Associéدر دانشگاه شربروک
 Sherbrookeتحقی��ق و
تدریس می کند.

اجنمن ادبی مونتریال

142

شاخص های
ادبیات پست
مدرن
 سخنرانی :

ترانه جوانبخت
یکشنبه  11آوریل2010
ساعت  6 / 30تا  8 / 30شب
نشانی:دانشگاهکنکوردیا
1455 Maisonneuve W.
Room: 420
>> Metro: Guy
Tel.: 514-651-7955

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

(514) 944-8111

خانه فرهنگ صبا

خورشید خانوم

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433

 کالس های رقص

دانشنامهایرانیکا

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

را فراموش نکنیم!

M EK IC

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکا از آن همه ماست

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com

فرهنگسرایسینا
برگزارمیکند:
سومین برنامه از
1001شب ایران:
گیالن

استقبال خوبی که از دو برنامه پیشین
هزاروی��ک ش��ب ای��ران (اصفه��ان و
خراسان) ش��د ،موجب دلگرمی ما در
ادامه این راه گشت .ازاین رو شب سوم
هزارویک شب را به گیالن اختصاص
دادی��م تا به معرفی ای��ن خطه زیبا از
سرزمینمان ،ایران بپردازیم.
فرهنگسرای سینا در نظر دارد هر ماه
مراسمی جهت معرفی یکی از شهرها
یا استان های ایران برگزار کند .در این
شب ،غذاهای محلی ،موسیقی محلی،

عکس و فیل��م از دیدنیهای تاریخی و
طبیعی آن محل ارائه خواهد ش��د تا
هم ش��هروندان ایران��ی و غیر ایرانی
مونتریال با فرهنگ غنی استانی دیگر
از کشورمان آشنا گردند و هم تجدید
خاط��ره ای ش��ود ب��رای آنان که
آشنایند.
ازکلیهعالقمندان،مخصوصأهموطنان
گیالنی جهت ش��رکت و یا همکاری
دعوت بعمل می آوریم.

چهارشنبه  14آوریل

از ساعت  6.30عصر
به صرف شام و تنقالت استان گیالن
بلیت 30 :دالر (اعضاء  25دالر)
بدلیل محدودی��ت جا بلیط خود را از
قبل تهیه کنید
6528,St-Jacques W.

بنیادکودک

بنی��اد کودک یک موسس��ه
خیریه بین المللی اس��ت که
در ایران بنام "موسس��ه رفاه
کودک " به ثبت رسیده است.
این نه��اد خیری��ه ،بنیادی
مس��تقل است که بدون هیچ
تعلق مذهبی ،سیاس��ی و یا
قوم��ی در زمینه آم��وزش و
کمک به ک��ودکان فقیر و یا
بی سرپرست فعالیت میکند و
تنها خیریه ای در ایران است
که فعالیتهایش در این زمینه
مورد تائید س��ازمان ملل قرار
گرفته و بعنوان مقام مشورتی
(اکوس��وک) این سازمان بین
المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت و هدف اصلی
بنیاد ک��ودک ،حمایت همه
جانبه مادی و معنوی از دانش
آموزان فقی��ر و نیازمند اما با
استعداد و درس خوان است.
ب��ه رجوع به س��ایت ب��اال با
فعالیتهای بنیاد آش��نا شده
و به بچه ه��ای نیازمند یاری
رسانید
با رجوع به سایت زیر به
بچه های نیازمند ایران
یاری رسانید:

www.
childfoundation.
org

 MEKICخانه کتاب ایران با افتخار ازشما دعوت می کند تا درکنفرانس

دکتر مهران ابراهیمی

پروفسور دانشگاه  UQAMشرکت نمایید.
موضوع سخنرانی به زبان فرانسه:

چهره پنهان بحران مالی

La face cachée de la crise financière

 9آوریل ۲۰۱۰
زمان :هفت بعدازظهر .مکان:گالری وکتابخانه مکیک

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

یـدیوئی
و

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
مجمو
عه ای
سایت
وب
تهیه
و
طراحی
½
½
ن
فیس ا
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
با خطا ز لباس
ش
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
زیبا د یهای
ر تپش
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

{>> صفحه3:

تبدیل

ستم های
سی

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

18

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  12  948فروردین 1389

خامن ها و آقایان معرفی می کنم:

مونتریال :از خودمان...

یکیدیگراز«ستاره»هایدرخشان کامیونیتی
را بگیرم.

تیک تاک عقربه های ساعت غربت
همچن��ان در گوش م��ان خبر از
گذشت زمان می دهد ،خاکستری
می شویم و خمیده ،سالخورده می
شویم و  ...اما از ما یا-دگارانی عزیز
و افتخارآفرین بر جا می ماند ،نسل
دوم مهاج��ران ایران��ی را میگویم،
نس��لی که در سراس��ر جه��ان از
آمریکای شمالی تا اروپا و ،...برترین
مدارج آکادمیک را به س��هولت و
سرعتی چش��مگیر درمی نوردند،
بهترین کرس��ی های دانشگاه ها
و مراج��ع پژوهش��ی را از آن خود
می کنن��د و در همه حالت مباهی
نام ایران اند.
در ای��ن میان ،بی آن که از س��هم
پس��ران برومندمان بکاهم ،حضور
دختران مان را سخت غرورانگیزتر
می یابم.
یکی از این «ستاره» های درخشان

دوست داشتنی ،س��تاره قربانیان
نازنی��ن ،چهره آکادمی��ک و فعال
فرهنگیاجتماعیایرانیانمونتریال
است.
س��تاره ،دختر ارشد و شایسته بانو
سمیعی گهر و دوست دیرین مان،
منوچهرخ��ان قربانی��ان از ای��ران
دوستان و فعاالن فرهنگی و ادبی
ایرانیان مونتریال است.
چن��دی پی��ش از ن��وروز ،در یک
نیم��روز مارس ،که هوا به ش��کل
معجزه آسایی از طعم و بوی راستین
بهار وطن (نه قطب!) آکنده است،
به دیدار ستاره جان ،دمی در دفتر
پرتردد و ش��لوغش در ساختمان
پزشکی دانشگاه مک گیل می روم،
با یک فنجان قهوه تلخ...
ستاره ،زیبا ،پرانرژی و فروتن است.
فارس��ی را بی نقص و دقیق حرف
می زند:

 از او در مورد عالئقش و
زندگی خصوصی قبل و بعد از
مهاجرت می پرسم.
 من در س��ن  13سالگی پس ازپایان کالس دوم راهنمایی با پدر و
مادر و دو برادرم به کانادا
مهاجرت کردم .دوره دبیرستان را در
مدرسه فرانسوی زبان مونت رویال به
پایان رساندم .در این مدت همه علوم
برایم بس��یار جذاب بودند ،ولی بعد
از آشنایی با رشته مغز و اعصاب که

اولین آشنایی من با دنیای پزشکی
بود ،عالقه زیادی به این رشته پیدا
کردم .س��پس به مدت  2س��ال در
کالج ماریاناپولیس در رش��ته علوم
تجربی و مدت س��ه س��ال در رشته
بیولوژیملکولیدردانشگاهکنکوردیا
تحصیل کردم .از آنجایی که عالقه ام
به مهندسی بیشتر شده بود ،تصمیم
گرفتم در درشته مهندسی پزشکی
 Biomedical Engineeringدر
دانشگاه مک گیل فوق لیسانس خود
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با آن که به تحصیالت عشق و
عالقه فراوانی داشتم ،هیچوقت
زندگ��ی را س��خت نگرفته و
نگذاش��تم تحصیالت در برابر
روابط انسانی و اجتماعی من
سدی ایجاد کند .در کنکوردیا
به مدت یکسال مدیر انجمن
ایرانیان این دانشگاه بودم و در
این س��ال آشنایی و فعالیت
م��ن در زمینه تاریخ و س��نن
ایران بیشتر ش��د و دوستان
ایرانی بسیار پیدا کردم .البته به
دلیل تشویق خانواده و عالقه
ش��خصی خودم هیچوقت از
آداب و رس��وم ایران��ی فاصله
نگرفته بودم.
در مدت فعالیت��م در انجمن
ایرانی��ان کنکوردی��ا به همراه
دوستان خوبم که عضو انجمن
بودن��د ،برنامه ه��ای گوناگونی
برای دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی
کنکوردیا اجرا کردیم .هدف بعضی
از این برنامه ها آشنایی دانشجویان
غیرایرانی با تاریخ ،هنر و مردم ایران
بود.
برنامه های دیگری به مناسبت جشن
های ایرانی از قبیل عید نوروز و شب
یلدا برگ��زار کردیم ...مهمتر از همه
این انجمن ب��ه خودی خود خانواده
بزرگ��ی بود برای خیل��ی از ایرانیان
کنکوردیا .در سال های زیادی مشوق
اصلی م��ن به غیر از پ��در و مادرم،
زنده یاد دکتر ضیاءالدین ش��ادمان
بودن��د که مرا به خواندن کتاب ها و
شعرهای فارسی تشویق بسیار می
کردند .با تشویق و کمک های ایشان
طی سال های متعدد در مراسم عید
نوروز در انجمن دوستداران فرهنگ
و ادب ایران که ایشان مدیرش بودند،
همکاری می کردم.
به تازگی با گروهی از دوس��تان که
چندی از آنها در تاریخ و ادب فارسی
تبحر دارند ،دور هم جمع می شویم
و اشعار شاهنامه را می خوانیم.
در س��ال آخ��ر دوره لیس��انس در
کنکوردی��ا دوره کارآم��وزی ام را در
بیمارس��تان «رزمون» ب��ا همکاری
دانش��گاه مونترال گذراندم .در آنجا
تحقیقات من بر روی س��لول های
س��رطان تخمدان و شیمی درمانی
آنه��ا بود .از این رو تابس��تان همان

س��ال در آزمایش��گاه فعلی
ک��ه در آن تحقیق می کنم،
تحقیقات خود را در رش��ته
مهندسی پزشکی آغاز کردم.
 از او در مورد رشته
اش،مهندسیبیومدیکال
می پرسم:
 می دانید در حالی که علمپزشکی و علم مهندسی در هر
لحظه بسرعت در حال تکامل
و پیشرفت هس��تند ،برقرار
کردن ارتباط بین این دو رشته
روز به روز دشوارتر می شود
از این رو نیاز به متخصصان
آگاه به هر دو رش��ته هر روزه
بیشتر حس می شود.
یکی از دش��واری ه��ای برقرار
کردن رابطه متخصصین این رشته
ها این است که مهندسین و پزشکان
یا زیس��ت شناس��ان با دیدگاه های
متفاوتی به حل مش��کالت نگاه می
کنند.
بطور مثال مهندسان ،قلب را به شکل
یک پمپ می بینند؛ نخستین قلب
مصنوعی یک دستگاه آهنین بود که
آنچنان با بدن انسان تطابق نداشت و
باید خارج از بدن نگهداری می شد.
ای��ن چال��ش ب��رای من همیش��ه
خیلی جذاب بود ...رشته مهندسی
بیومدیکال مرا به خود جذب کرد.
در ابتدا تحقیقات من در دانش��گاه
م��ک گی��ل در گ��روه Micro and
 Nano Bioengineeringب��ر روی
دس��تگاه کوچکی برای تش��خیص
زودتر سرطان سینه از طریق نمونه
خون در زنان بود.
پژوهش های فعلی فوق لیسانس من
در مورد ساخت بافت های بدن است.
امروزه بس��یاری از انسان ها به علت
بیماری یا دشواری های دیگر بخشی
یا کل یک یا چند عضو بدن خود را از
دست می دهند .از این رو پیدا کردن
اشخاصی دیگر با همان گروه خونی
یا خصوصیات مشابه دیگر که حاضر
به اهدا عضو بدن خود هستند ،بسیار
دشوار است.
بنابراین دانش��مندان در این زمینه
در تالشند با استفاده از یک یا چند
س��لول بدن این اش��خاص عضو از
دس��ت داده آنان را در آزمایش��گاه
دوباره سازی کنند و به ایشان پیوند

بزنند.
حالی
در
تحقیقات
از
یکی
Setareh Ghoranian is currently workیک
از
استفاده
پیگیری
ing on Tissue Engineering. "TE" is a
دس��تگاه (بیو)«چاپگر» new field which combines the usage
 bioprinterاس��ت ک��ه
of cells, materials and technology
جوهری با قطر بیشتر از
to reconstruct tissues in vitro or in
دستگاه چاپ روی کاغذ
vivo. This tissue can replace missدارد و به شکل سه بعدی ing or damaged tissues such as bone,
( )3Dمی تواند یک عضو
muscle, cartilage and etc.
بدن را (بیو)«چاپ» کندShe is currently conducting research .
البته ما هنوز از چاپ یک
in order to enhance the techniques
عضو کام��ل بدن فاصله
used in tissue engineering; reconزیادی داریم .تحقیقات
struction of the complex tissues and
من در زمینه استفاده از
vascular networks within the tissues
خودکار کوچکی اس��ت
with the usage of a microfluidic
که به وسیله آن می توان device referred to as the microfluidic
س��لول ه��ا را در م��واد
probe.
خاص��ی که جوه��ر این
دستگاه چاپ به حساب
هس��تند ،ولی ما این��ک تالش می
می آی��د ،ب��ر روی یک
صفحه شیش��ه ای به شکل دلخواه کنیم که اعضای پیچیده را با فناوری
چاپ کنیم .این سلول ها با گذشت های پیشرفته تر امکانپذیر سازیم.
زمان و در شرایط خاصی به یکدیگر
می پیوندند و شکل یک بافت را می  ...برای ستاره عزیز آرزوی
موفقیت و خداحافظی می کنم،
گیرند.
جوهر این خودکار قطری به نازکی وقتی در کریدورهای مد ّور
یک تار مو دارد و به ما اجازه می دهد دانشکده پزشکی قدم می زنم،
که شکل ها را با ظرافت زیادی چاپ وجودم از غرور و حسی گنگ از
آسودگی آکنده است...
کنیم.
مثال برای س��اخت یک انگشت ،ما به تداوم می اندیشم و این که در
نیاز به سلول های متفاوتی داریم که مهاجرت به «پایان» نرسیده ایم،
البالی آنها رنگ های ریز و درشتی و «ستاره»های ما در اقصا نقاط
وجود دارند .به این دلیل ظرافت چاپ حباب پهناور خاک ،نام ایران را،
سد و بندهای صعب
این سلول ها بسیار مهم است.
برغم همه ّ
س��لول های این داربست با گذشت دستاربندان ،با سربلندی بر
زمان و در شرایط مناسب رشد کرده شانه حمل می کنند...
و تکثیر می شوند و جای جوهر ژل ما می مانیم ،می پاییم...
مانن��دی را که در حال حل ش��دن بیرون بهاری زودهنگام ،گرم و
است ،گرفته و ش��کل یک بافت را جانفزا انتظار می کشد....
بهارتان خوش،
می گیرند.
نوروزتان خجسته! 
این فکر برایم بسیار لذت بخش است
که روزی می توانیم با
استفاده از چند سلول
بدن یک انسان برای
او روده ،جگر یا سینه
ی کام��ل را ،که بر اثر از عزیزانی که برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی در
ایران عالقمند به همکاری با این انجمن می باشند،
س��رطان از بین رفته
درخواست می نماییم به ما ملحق شوند.
بازس��ازی کرده ،به او
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی با توجه به شرایط
پیوندبزنیم.
حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع دارد .
اعضای
از
بعضی
امروزه
Association for Defence for
پیچیدگی
ک��ه
ب��دن
Human Rights in Iranندارند،
زیادی
چندان
)Montreal (ADHRI
مانند پوست و تخمدان
E-mail:addhi2005@gmail.com
و ...قاب��ل بازس��ازی
Tel:514-299-1787

Setareh Ghorbanian

حقوق بشر :فراخوان

نامه سرگشاده یک پسربچه مونتریال به پرزیدنت اوباما

دوست خومب
جناب آقای اوباما
آقای ما حالشان
خوب نیست،
مشا به دل نگریید!

یا من و پدر و مادرم الفبای سیاست
را نمی فهمیم و ساده لوحیم یا شما
فرد بسیار فهمیده و انسان دوستید
و حکام ایران بی دلیل با هرچه شما
میگویید لج میکنند .شاید هم االن
کسالت دارند و نباید سربه سرشان
گذاشت.
هر سال که شما حرف میزنید به
شعر سعدی که میرسید و میگویید

بنی آدم اعضای یکدیگرند پدرم
بغض و یواشکی گریه میکند.
پدرم میگوید در کالمتان
راستگویی می بیند و راستش من
هم همین طور .البته چون من
سنم کم است و پدرم هم به آدمها
زود اعتماد میکند ما سیاستمداران
خوبی نیستیم .پدرم بارها کارمند
یا شریک گرفته و بعدا به خاطر
اعتماد به آنها و دادن اطالعات،
کلید مغازه و دفتر و کارگاه پشیمان
شده اما بازهم میگوید بدبینی خوب
نیست و باید فرض را بر صداقت
گذاشت مگر خالفش ثابت شود.
رهبر ایران باید مرد خوبی باشد
و چون روحانی است باید آدمها را
مثل خودش خوب بداند .شما که
از روزی که سر کار آمدید به ایشان
حرفهای خوب زدید .من خودم توی
تلویزیون دیدم که گفتید میخواهید
با ایشان دست دوستی بدهید .من
نمیدانم شاید شما در تلفن یا قبال
یک حرف خیلی بد به ایشان زده
اید که ایشان نمیخواهد با شما
دوست باشد .شاید هم یکی از قول
شما به ایشان حرف زشت زده باشد.
مادرم میگوید بعضی ها اینجوریند
و الکی لج میکنند و با آدم دوست

نمیشوند .مثال همین لیال کوچولو
دختر خاله سحر .از روزی که چشم
بازکرد با بابای من غریبی میکند.
بابای من همیشه برای لیال کوچولو
بادکنک گازی ،شکالت ،قطار ریل
دار و اسباب بازی میخرد .لیال
کوچولو دست به کادو گرفتنش
خوب است .اسباب بازی را میگیرد
ولی حتی یک ماچ هم به بابای ما
نمیدهد!
من بابایم را میشناسم ومیدانم
او بچه ها را دوست دارد و از لیال
کوچولو یا هیچ کس توقعی غیر از
یک لبخند معصومانه و مهربان ندارد
اما نمیدانم چرا لیال کوچولو انقدر
لوس و بی تربیت است.
بابای من میگوید صبر چیز
خوبیست و از محبت خارها گل
میشود .وقتی لیال کمی بزرگتر شود
و منطق بفهمد آن وقت مثل بقیه
بچه ها خودش میاید پیش عمو رضا
و لبخند میزند (خودش را میگوید!).
بابای ما کم کم یاد گرفته که مثال
اگر یک روز به بعضی کارگرهایش
که جنبه ندارند محبت زیاد کند
خیال میکنند ضعف دارد و سوارش
میشوند .برای همین به آنهایی که
جنبه دارند پاداش و اضافه حقوق

میدهد و با بی جنبه ها
جدی تر رفتار میکند.
من میدانم شما از بابای
من باهوش ترید و اگرنه
شما یک سنگ فروشی
و یک سنگ بری
فسقلی داشتید و صبح
تا شب برای زن وبچه
تان کارسنگین میکردید
و بابای ما رئیس
جمهورامریکا می شد!
البته به شرطی که اقامت
آمریکا را هم داشت! اما
بعضی وقتها آدمهای با
هوشتر چون با هوشند
حتی از زیر دستان خود
چیز یاد میگیرند.
این ها را گفتم تا خواهش کنم
لطفا مثل آقای بوش که الکی
سختگیر و عصبی بود ،تالفی
لج بازی و حرفهای آقای ایران را
سر مردم ایرانی خالی نکنید!!
آقای بوش هرچه ایرانی بدبخت در
امریکا گیر می آورد بیچاره میکرد.
یکیش همین بابای ما که مجبور
شد ما را بیاورد توی این کانادا که
مغزمان در زمستان منهای سی
درجه یخ می بندد!!

شما که آدم فهمیده ای
هستید همانطور که به
قول بابای ما روش مردان
خداست صبور باشید و
حساب ایرانی هایی را که
دوست دارند با عشق و
محبت و سعدی و حافظ
زندگی کنند ،از آقای دکتر
رییس جمهور ایران و
دوستان شان سوا کنید.
خوب آقای بوش عصبانی
بودند متوجه نمیشدند
که اگر این بابای ما اینها
دوستان آقای رییس
جمهورایران بودند که در
همان ایران پیش مامان
بزرگ و بابا بزرگ و عمه
مهناز و عمو سعید اینها می ماندند.
تازه خیلی از آنهایی که در ایران
مانده اند چاره ای جز ماندن ندارند
وگرنه آقای دکتر رییس جمهور
ایران که اصال این همه وقت و
حوصله ندارد که این تعداد دوست
داشته باشد.
بیشتر دوستان ایشان یا مال سپاهند
یا رفقای گل-کوچیکشون .این جور
آدمها اگر هم کسی را بازی بدهند
به عنوان نخودی بازی میدهند که از

بازی ندادن بدتر است!
خالصه من از طرف خودم که
پسر بزرگ و تنها بچه ی بابا و
مامانم هستم و با اینکه کوچولوام
خیلی غیرت ایرانی دارم دست
دوستی شما را با گرمی از طرف
همه مردم دلشکسته و مهربان
ایران مخصوصا بابا و مامانم و بابا و
مامان بابام که بعضی وقتها پشت
تلفن برای دلتنگی ما گریه میکنند
با دست کوچکم میفشارم .سالم
شما را هم با سالم و درود و آرزوی
سالمت برای شما ،خانوم اوباما و
دختر کوچولوهای با نمکتان پاسخ
میگویم.
آدم بزرگهای دیگر اختیار خودشان
را دارند اما من و همه بچه های با
تربیت ایرانی وظیفه خود میدانیم
که خوبی شما را با خوبی پاسخ
دهیم چرا که بابای من میگوید خدا
حتی در قرآن فرموده" :آیا جواب
خوبی غیر از خوبیست؟"
عید شما هم مبارک.
دوست کوچولوی شما

امید دوستی
از مونترآل

چلوکبابی یـاس
 سال  16شماره  12  948فروردین 1389

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

 با سرویس دلیوری

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

Professional Grooming
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--------->> تلفن514-799-8330 :

توج
انوا ه توجه
ع کبا
ایر ب بره
انی
برترین
فقط مخ کیفیت
صو
ص یاس

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

باکیفیتعالی

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

در قلب NDG
 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

_________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

فیلمی کمدی از نادر دولتشاهی
به زبان انگلیسی
Animal
(باالهام از قلعه حیوانات)
Farce
 4و  18آوریل 7 ،شب

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

1400 de Maisonneuve W

Concordia university
salle de Seve
Info 514 989 8077

یکشنبه  4آوریل 7 ،شب:
ورودی :رایگان
یکشنبه  18آوریل 7 ،شب:
ورودی 5 :دالر

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک
صفحه3 :

Tel.: 514-290-2959
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خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا

Tel.:(514)846-2800

سالن آرایشGUY
salon guy

 %ختفیف
10
انشجویی
د

کلینیک دندانپزشکی آریا

 مانیکورپدیکور
 اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال
Unisex
 بند و ابرو  فر
____________________
 سوراخ کردن گوش
1550 de Maisonneuve
 کوتاه کردن مو
)(Metro-Level
 هایالیت  تاتو
www.salonguy.ca

C

o
i
f
f
)u (514
r
فضای مخصوص بانوان باحجاب e

932-5132

ت شهرزاد
> با مدیری
>

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehria Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتن دندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

گالری سناتور

ب
ا سابقه ی
بی
ش از نیم
قرن
در ایران
و کانادا

واردکننده پوشاک مردانه از اروپا

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو

Montreal, Quebec H3H 1M1

تولید و عرضه ی بهترین پوشاک مردانه
سفارشات دوخت کت و شلوار ،شلوار تک و یونیفرم
کلی و جزئی پذیرفته میشود

کان
ت ال ه
ا
ی
فار
رک
ار ی ،عربی سی ز
ب
ا
ن
م
،
 ،آسو
نی و
گیرنده  ...را ب ری،
ر
کیفی های دیجی روی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0لم و سریال ایرانی
و صدهافی
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564

انواع

دو و لباس دامادی
تاکسی

اسپشیال :1

برایجشنهایفارغالتحصیلیدبیرستانوویژهدانشجویان
کت و شلوار (تاکسیدو ایتالیایی) +پیراهن اروپایی
+کراوات آلمانی .................................................... :فقط  250دالر

اسپشیال :2

کتکشمیریانیمپالتودرجهیکمشکی199/99 ............ :

اسپشیال :3

اورکت بلند مردانه و زنانه  65 ...........:Reebokدالر



تعمیرات همه گونه
لباس زنانه و مردانه
پذیرفته می شود.
2340 GUY

Montreal, Qc H3H 2M2

Tel.: 514-846-9111

سناتور:پیشرو مد در صنعت پوشاک
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ب
ش
ت
ا
ب
ی
د
!
تن

ها
چ
ن
د
و
ا
حد
ب
ی
ش
رت
من
انده!

فروشگاهوقصابیرضا

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

t
Mea
/
e
nd
l
Via
la

½ ½مرغ

Ha

هر عدمدا9هی:

/9
 5دالر

کباب
چ
ن
ج
ه
گ
10سیخ  9 :وسفند

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

9/9
 2دالر

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ه
10
ایماه
سیخ کباب
د
کوبیده5 :

1دالر
ه سیخ
½ ½گاو
ج
جوجه کبا
و
ب
ج
:
ه
0
ک
2
ده
با
د
ب
ال
سی
ر
با
خ
ا
ست
چن
جه
½ ½گوساله
خوان:
سان
میکس فرو 20 :دالر
دویچ کباب 4.99 29 :دالر
ش
گا
ه
:
.
را
0
3
ن
دالر
2دالر
½ ½گوسفند
گوسفند
( 10سیخ
تازه9 :
دس
 >> :کباب
ت
ک
و
گ
م
بی
و
ر
 12.9دالر
د
س
غ
ه
فن
 +کبا
 +کباب
در«وست آیلند»
د9 :
ب چنجه)
گوشت کیوب شده  11.9دالر
کباب برگ
:
گ
و
9
س
4
.
گ
ال
و
ه
6
:
ش
د
الر
تچ
8دالر
رخ کرده:
مرغ
د
7.5دالر
ان
ه
خ
و
ر:
4.38دالر
سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.


باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

 ساعت کار :همه روزه

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

شبکه تلویزیونی :ABC
کارشناس امتی ایران
به آمریکا پناهنده
شده است!

شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا
در یک گزارش اختصاصی خبر داده
است که ش��هرام امیری ،کارشناس
هس��ته ای ایرانی که س��ال گذشته
در جریان س��فر زیارتی به عربستان
سعودی ناپدید شده بود در آمریکا به

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

514-305-2130

س��ر می برد و در پی گیری فعالیت
ه��ای اتم��ی جمهوری اس�لامی با
س��ازمان مرکزی اطالعات آمریکا -
سیا  -همکاری می کند.
در ای��ن گ��زارش آم��ده اس��ت که
پناهندگی ش��هرام امیری به آمریکا
حاصل اقدامات س��ازمان سیا برای
ترغیب او به فرار از ایران و س��کونت
در ایاالت متحده بوده است.
ای بی سی ،که این خبر را به نقل از
مقامات اطالعاتی آمریکا (که از آنها
نامی برده نشده) گزارش کرده است،

Tel.:

از قول یک کارمند س��یا می نویسد
ک��ه پناهندگی آق��ای امیری "یک
کودتای اطالعاتی" در تالش آمریکا
برای مقابله با برنامه های اتمی ایران
محسوب می شود.
ای بی سی با استناد به منابع خبری
ایران ،یاد آور می ش��ود که ش��هرام
امیری ،که س��ی و چند س��ال سن
دارد ،در ماه ژوئن سال گذشته و سه
روز پس از ورود به عربس��تان برای
انجام مناسک حج ناپدید شد.
ماجرای ناپدید شدن آقای امیری از

بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
باب مرغ
1سیخ
ک
و
ب
ی
د
ه
مرغ
1سی
خ کوبیده
با برجن

.99

و همراه با
آش و ساالد

29

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

514-488-9191

در محل گیالن سابق

ماه اکتبر (مهرماه) سال گذشته و با
اظهارات منوچه��ر متکی ،وزیر امور
خارجه ایران ،به رسانه های همگانی
راه یافت اما سفر بدون بازگشت او به
عربستان چند ماه پیش از انتشار این
خبر صورت گرفته بود.
آق��ای متک��ی در گفتگو با رس��انه
ه��ای همگانی در م��اه اکتبر گفت
که "اس��نادی از دخال��ت آمریکا در
گم ش��دن ش��هرام امیری ،از اتباع
جمهوری اسالمی ایران در عربستان
به دست آورده ایم".

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

وزیر امور خارجه ایران دولت عربستان
سعودی را مسئول "گم شدن" آقای
امیری دانست و گفت که وزارت امور
خارجه ایران این موضوع را پیگیری
خواهد کرد.
در پی اظهارات آقای متکی ،روزنامه
جوان ،از نش��ریه های طرفدار دولت
در ایران ،نوش��ت که شهرام امیری
از پژوهشگران دانشگاه مالک اشتر،
وابسته به سپاه پاسداران ،برای حج
به عربس��تان س��فر کرده بود اما با
مداخله س��ازمان سیا ،در این کشور

Vendome:
Bus 105

ناپدید شد.
همزم��ان ،رامی��ن مهمانپرس��ت،
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران،
با استناد به برخی گزارش های تایید
نشده در رسانه های خارجی حاکی
از همکاری اطالعاتی آقای امیری با
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،این
گزارش ها را نش��انه دس��ت داشتن
مقامات آمریکایی در ربودن ش��هرام
امیری عنوان کرد.
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متخصص امور الکترونیک
اتومبیل های اروپایی
سرویس مکانیک اتومبیل

TJR Auto
 تعمیرات کامل مکانیکی
 رفع زنگ زدگی اتومبیل
 تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

 منتشر شد :جلدهای  1تا 5

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده
 پروفسور پرویزقدیریان

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

______________________

ش از اجنام هر گونه کار
پی
یمت های ما را با هر جای
ق
دیگرمقایسهکنید.

TJR Auto

5905 Upper-Lachine
 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

Montreal, QC, H4A2C2

Tel.: (514) 486-1010

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

2/99

چاغاله بادام عایل نوبر بهار رسید

اسپیشال ماه:
برجن بامساتی
رویال:
10پوندی

12/99

ماهی سفید دودی

کلیه
ا
ق
ال
م
3
1بدر
من
قل ،زغال

انوا
در سن ع کباب ها
لوران

روغن زیتون عالی
ایتالیایی :فقط 5/99
حـــــالل

Í Íدوغ مشکی رسید:درسه نوع:
ساده ،نعناعی،ترکمن
Í Íدوغ اروند رسید
Í Íشربت سکنجبین شربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر و گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر،
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه

چه ،زبان
کله ،پا
ی گوسفند
سیراب
و جود است
مو

ترشی خانگی
مخصوص سن لوران

سالمی
ذبح ا

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
Koshtaredahe60@gmail.com

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal

گزارش فعالیت های «کمیته یادمان
کشتار زندانیان سیاسی دهه »۶۰
ی زن
به مناسبت روز جهان 

ی زن امس�ال در
روز جهان 
ش�رایطی برگزار میش�د که
خیزش اخیرُ ،مهر زنان ایران
را بر تارک خود دارد.
ش��رکت کنش��گرانه و گسترده
زنان در این جنبش تا آنجاس��ت
که سمبولهایش را ندا و ترانه و...
میشناسند.
ن��دا و تران��ه و ..نق��ش قاط��ع و
ی را در
تعیین کنن��ده زن ایران�� 
فرایند دگرگونی های آینده بطور
در خوری نش��ان دادن��د .بیخود
نیس��ت که صدها س��ازمان بین
المللی زنان پیشنهاد تقدیم روز
ی دادند.
زن امسال را به زنان ایران 
«کمیته یادمان »...همچون همه
ساله تصمیم گرفت که در این روز
بطور همه جانبه در گیر فعالیتهای
روز زن ش��ده و بدی��ن وس��یله
ی خود را از
ی و پشتیبان 
همبستگ 
زنان کشورمان نشان دهد.

دادگاه زهرا کاظمی
نخس��ت در صب��ح روز  ۸مارس
اعضای کمیته یادمان برای افشای
جمهوری اسالمی و پشتیبانی از
اس��تفان کاظمی در دادگاه زهرا
کاظمی،کهدردادگستریمونترال
برگزار شد شرکت کردند.
ای��ن دادگاه ک��ه ب��ا اس��تقبال
رس��انههای کانادای��ی همراه بود
در جهات افش��ای جنایات رژیم
و بویژه قتل زهرا کاظمی بس��یار
موثر بود.

رقص در برابر سفارت
س��پس چند نفر از اعضا کمیته
یادمان خود را به اتاوا رس��اندند
تا در تظاهرات و برنامه افشگرانه
رقص گروه"خورش��ید خانم" در
مقابل سفارت رژیم شرکت کنند.
آن مراس��م ابتدا ب��ا تظاهرات و
ش��عارهای "مرگ ب��ر جمهوری
ض��د زن"" ،حکوم��ت ض��د زن
ن�� ه میخواهیم"" ،س��رنگون باد
جمهوری ضد زن" ،و ....آغاز شد.
در ادام��ه گ��روه رقص ب��ا ابتکار

جال��ب رقص زن��ان که
بازتاب بس��یار گسترده
ای در رسانه های فارسی
ی در
زب��ان و بازتاب خوب 
رس��انههای کانادا یافت،
برنامه خ��ود را به مدت
بیش از  ۲س��اعت ادامه
داد.
جنبه بس��یارجالب این
برنامه آن بود که سفارت
با رش��وه از همسایگان
خواس��ت که به پلیس
شکایت کرده و خواستار
پای��ان برنامه ش��وند ک��ه موفق
نشدند.
این برنامه ابتکاری بسیار جالب و
افشاگرانه بود و تاثیر بسیاری بجا
گذاشت.

تظاهرات بزرگ
بخ��ش بعدی برنامه ش��رکت ما
در تظاه��رات روز زن "زنان دیگر
تبار" کانادایی در مونترال بود که
در ساعت ۵همان روز با شرکت
هزاران تظاهر کننده برگزار شد.
تظاهرات از سنت کاترین و اتواتر
)(Ste-Catherine & Atwater
آغ��از و در میدان فیلیپس پایان
یافت.
ی و شعارهای
این برنامه با سخنران 
ض��د س��رمایه داری و در دفاع از
حقوق زنان ادامه یافت.
و شب جشن...
سرانجام در س��اعت  ۷:۳۰شب
برنامه بزرگداشت روز زن "کمیته
یادمان "...در رستوران کازاگرک
الس��ال  Casa Grequeبرگ��زار
شد.
ای��ن برنام��ه ب��ا پی��ام کمیته و
ی شرکت کنندگان آغاز
سخنران 
شد.
در پی��ام به اهمی��ت نقش زنان
ایران و خواستهای جنبش برابری
طلبان��ه آنان تاکید شد.ش��رکت
کنندگان نیز هر یک جنبههای
مختلف ای��ن مب��ارزات را مورد
بررسی قرار دادند .برنامه با رقص

و موسیقی تا پاسی از نیمه شب
ادامه یافت.

جنب��ش زن��ان ایران ک��ه امروز
میرود تا با لیبرال فمینیس��تها،
سوس��یال دمکرات فمینیستها
و فمینیس��تهای اس�لامی در
عرصه مب��ارزات خیابان��ی و در
می��ان الیهه��ای تحتانی جامعه
ش��کل بگیرد ،با اتکا به سنتهای
بیش از  ۱۵۰سال مبارزات زنان
کش��ورمان که از جنب��ش بابیه
و دلیرانی همچ��ون طاهره آغاز
شد ،در مقابل آن خط مشی که
میخواهد خواستهای زنان را به
ی با حکومت زن ستیز و
چانه زن 
فتواهای آیات عظام محدود کند،
مرز میکشد و بروشنی خواستار
س��رنگونی جمهوری اس�لامی
و جدای��ی کامل دی��ن از دولت
اس��ت و برای برابری کامل زن و
مرد ت�لاش میکند .این جنبش
خواس��تار آزادی کامل بیان و....
عقیده است.
زنان ایران با خون نداها و ترانهها
که س��ر فصل نوینی در مبارزات
زنان جامعه ماس��ت ب��ا هرگونه
باسمه
لیبرلیس��م ،اصالح طلبی
ٔ
"سبز" و ...مرز خودرا کشیده اند و
ضجه نالههای واماندگان سیاسی
که امروز چش��م امی��د به در گاه
والیت فقیه اسالم ناب محمدی
دوخته اند را با شدت مبارزاتی و
خواستهای روشن انقالبی جواب
می گویند.

همدردی
ی
با خبر شدیم دوست و همرزم گرام 
شهرزاد ارشدی سوگوار پدر است،
آزادمردی که تالش های انسانیش برای دنیائی
عاری از ستم بیاد ماندنی و ستودنی است.
اندوه در گذشت آن زنده یاد را با شهرزاد و شهریار
ی بازماندگان ایشان شریک هستیم.
عزیز و تمام 

___________________
"کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه  ۶۰در ایران-مونترال"

الف .احمدیان
(مونتریال)
ای کاش میتوانستم
روی شانه های خود بنشانم
من این خلق بیشمار را
گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خود به بینند که
خورشیدشانکجاست

شاملو

از جمله خصلت های یک جامعه تحت
سیطره اس��تبداد و فاشیس��م ،زدوده
شدن حافظه تاریخی و مسخ شدگی
آن است .در چنین جامعه ای استبداد
نمادها و س��مبلهای فرهنگی ،هنری،
مبارزاتی و مقاومت مردم را از آنها می
گیرد و آرام آرام حافظه شان را جراحی
می کن��د تا جایگزین های مورد طبع
خود را برایشان بسازد.
در ش��وروی استبداد زده که رنج دهها
س��ال محرومیت از حقوق انس��انی را
چشیده است به ناگهان عنصر وامانده
ای ،چ��ون بوریس یلس��تین را ،که تا
همان چند ماه قبل از خیزش مردم از
عناصر دست دوم حزب حاکم و در واقع
س��رکوبگر بود ،به نماد «آزادیخواهی»
بس��ته بندی می ش��ود .رس��انه ها و
نیروهای سرمایه داری جهانی در غرب
نیز بطور کامل آنرا بزک کرده و بسته
بن��دی «آزادیخواهان��ه» میکنند تا به
خورد جامعه فلک زده ای که فردایش
قرار است بیشتر در خدمت منافع شان
قرار گیرد بدهند.
در ایران پس از جنگ و همزمان با به
جان آمدن زنان و م��ردان ایران از بی
حقوقی و استبداد ،خاتمی یک آخوند
درجه دو که تا دیروز وزیر ارشاد و مهره
استبداد دینی بود ،به ناگاه «سیدخندان
اصالحات» می ش��ود .غرب س��رمایه
دارانه برایش قالیچه قرمز پهن می کند
تا ملت فلک زده ایران را برای سالیان
درازی باز تحت سیطره نظام نگه دارد.
باز با رشد نارضایتی که تا سر حد انفجار
آتشفشان خش��م مردم رسیده است،
موس��وی ،نخس��ت وزیر مورد اعتماد
خمینی ج�لاد و کروبی ،رئیس یکی
از بزرگترین نهادهای همان سیس��تم
(بنیاد ش��هید) و به طریق اولی مورد
اعتماد همان مستبد و دستگاهش به
میدان می آیند .طبق معمول سرمایه
داری جهانی هم آنان را «کش��ف می
کن��د» ت��ا «ناجیان مل��ت» و «بزرگ
آزادیخواهان» خواند.
از آن هم��ه تاری��خ مبارزاتی ،آن همه
نماد ب��زرگ آزادیخواهی و ش��جاعت
و پایم��ردی جامعه چی��زی در ذهن
ملت برجای نگذاشته اند .همه چیز را
مستبدین داخلی و بنگاه های سرمایه
داری جهان��ی مخ��دوش ک��رده اند؛
جراحی شان را سال هاست با بهترین
ابزار پیش برده اند.

«اسالمیشوئی»،
«امام شوئی» بس!
مصدق جای خود را به قوام الس��لطنه
داده اس��ت و چیزی ه��م بدهکار آن
عامل امپریالیسم جهانی شده است.
کلنل پس��یان ،الهوتی ،میرزا کوچک
خان ،عش��قی ،فرخی یزدی و ...جای
خودشان را به رضاشاه داده اند و چیزی
هم بدهکار شده اند که چرا اصال بدنیا
آمدند تا بدست رضاشاه کشته و زندانی
شوند.
ستارخان و باقرخان بدهکار عین الدوله
و بوق الس��لطنه شده اند؛ از هویدا هم
به طریقی بایس��تی «اعاده حیثیت»
ش��ود و به جای صدها نماد مقاومت و
آزادیخواهی دوران محمدرضا ش��اهی
بنشین .د
این همه برای آن است که ما بی معیار
و بی نماد شدیم تا ناگهان نماد مخالفت
با جمهوری اسالمی ،خودگردانندگان
جمهوری اسالمی ش��وند .در داخل و
خارج س��رمایه داری با تمام توان این
بسته بندی را همانند تمامی کاالهایش
در جامعه مصرفی زرق و برق می دهد؛
طـرفه آن که خریدار هم کم ندارد.
ُ
حافظ��ه ما را جراحی ک��رده اند و چه
خوب هم جراحی کرده اند تا این بسته
جدید به مذاق مان خوش بیاید.
به این هم بسنده نمی کنند؛ رهبران
فکری و اتاق فکری ب��رای آقایان می
س��ازند و این رهبران فک��ری کیانند
خوب توجه کنید:
مهاجرانی وزیر کابینه خاتمی توجیه
گر و تئوریسین فتوای خمینی بر قتل
سلمان رشدی؛
سازگارا که روزگار درازی از آدم کشان
سپاه پاسداران بود؛
س��روش انق�لاب فرهنگی و اس�لام
سیاسی و...
طرفه آنکه خیلی از بظاهر روشنفکران و
حتی ساده دالن نیز راحت می پذیرند
و فراموش می کنند.
فاجعه بعدی از ای��ن هم تراژیک تر و
سیاه تر است.
ب��رای زنان و بوی��ژه روز زن هم نماد و
سمبل می سازند.
کس��ی از نمادهای درخش��ان جامعه،
از طاه��ره ق��رة العین ،ک��ه در دوران
ناصرالدین ش��اه قاجار (بیش از 150
س��ال پیش) حجاب از سر برگرفت و
فریاد آزادگ��ی زن ایرانی را در برخورد
با ارتجاع و روحانیت ارتجاعی اس�لام
سرداد؛ فروغ فرخزاد ،مرضیه احمدی
اسکوئی و ...کاری ندارد .آنها را از حافظه
م��ا پاک کرده اند و ب��ه آرامی در یک
دوران فرح پهلوی در یک جا جاگرفته
است و حاال هم نوبت خانم زهرا رهنورد
شده است.
دو جنبه مهم جنبش عظیم چند ماه
گذشته را بدرستی باید تشخیص داد.
جنبه قهرمانی و قاطعیت زنان و مردان
ایرانی در خیابان ها از یک طرف و اوج

ابتذال رهبر تراشی سرمایه داری ایران
و س��رمایه داری جهانی از طرف دیگر.
سخنگویان ایرانی این طیف هم چون
طبقه اجتماعی شان کم نیستند و از
قدرت مالی بسیاری نیز برخوردارند.
در خارج��ه از طی��ف اکثریت و حزب
ت��وده که ت��ا دی��روز در خدمت خانه
«دائی یوس��ف» و خاندانش خاک در
چشم مردم ایران می پاشیدند و امروز
هم بدش��ان نمی آیند در خدمت کاخ
عمو س��ام و عمو چرچی��ل درآیند تا
خی��ل دکتر -مهندس��ین فخیمه که
مس��تقیم و غیر مس��تقیم ریزه خوار
آمریکن اینترپرایز و سایر موسسات این
غول های دنیای جدیدند ،سایت پشت
سایت و نشریه پشت نش��ریه و ...براه
انداخته اند تا این کاالی نوین «سبز»
را هرچه زیباتر برای فروش بسته بندی
کنند.
ناگهان همه سبز شده اند.
فمینیست های اس�لامی (که آنها را
فرجی نیست) ،سوسیال دمکرات های
سنتی ،لیبرال های سنتی نئولیبرال ها،
از زن و م��رد ،داخل و خارج این متاع
سبز را تبلیغ و نمادها و سمبل هایش
را بزک می کنند.
خان��م هائ��ی نظیر نوش��ین احمدی
خراس��انی در بالهت دست رقبا را می
بندند و از جنبش یکصد و پنجاه ساله
زنان ایران طلبکار هم هستند که چرا به
طبقه متوسط (البته منظورشان طبقه
س��رمایه داری نوین شکل گرفته زیر
حمایت جمهوری اسالمی است) ایشان
توهین کرده است و آن را خرده بورژوا
نامیده است؛ و به این هم بسنده نمی
کند ،بالهت خ��ود و همپالکی هایش
به آنجا می کش��انند که در روز زن (8
مارس) خانم زهرا رهنورد سمبل و نماد
تحجر اسالمی ،چادر چاقچور و مقنعه
به س��ر و دس��تکش و تسبیح بدست
را بعنوان نم��اد زن ایرانی جا میزنند
(زهی بیشرمی!) تا رادیوها و رسانه ها
سبزشان با آب و تاب این بسته بندی
را بخورد جامعه دهند.
اینجا اما بد استخوانی در گلویشان گیر
کرده است.
اینجا دیگر حافظه تاریخی الزم نیست،
چرا که طی همین  9ماه گذشته زنان
ما با خون خود نمادهای بسیاری بجا
گذاشته اند.
نداها و ترانه ها ...نمادهائی هستند که
جهانی را به اعجاب واداش��تند و جائی
برای این رس��وایان باقی نگذاش��تند.
آنان با خون شان و با مقاومت شان به
حافظه تاریخی ما هی میزنند تا به قول
حسین شرنگ «اسالمی شوئی ..:امام
ش��وئی» و هر نماد این تحجر دیرپا را
«بس» کنیم .

برنامه اول ماه مه

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
شنبه اول ماه مه
ساعت  4بعد از ظهر

همراه با گروههای کانادایی

 محل :کاره سن لویی مترو شربروک
Metro Sherbrook Carre St. Louis

جشن اول ماه مه

ساعت  7تا  12شب همراه با شام و موسیقی و رقص کردی
 محل.5600 Upper Lachine Rd :
)(Metro Vendome
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نوروز در مونتریال!
جلوس پرش�کوه نوروز در شهر ما ،امسال
با س�ال های پیش تفاوتی بارز و ش�یرین
نف�س گرم به�ار زودهنگام
داش�ت ،و آن
ِ
بود؛ هوا برخالف سال های پیش ،به شکل
بی پیش�ینه ای گ�رم و روح نواز ،همراهی
ک�رد و به ن�وروز در آس�تانه قطب توش و
توانی تازه بخشید.
امسال در جامعه ی ما ،گمان می رود ،تعداد
و شمار برنامه های نوروزی از همیشه باالتر
بود؛ هرچند گاه این ش�مار باال از کیفیت
و تعداد ش�رکت کنندگان در جش�ن ها و
گردهمایی ها کاس�ته بود ،تا آنجا که این
پرسش در محافل شنیده شد چرا نیروهای
محدودم�ان را در جامعه کوچک مان یک
کاس�ه نمی کنیم تا گردهمایی ها و جشن
هایمان بزرگتر و پرشکوه تر برگزار شود...
دس�ت تک تک دوستان ،یاران و دست
اندرکاران برنامه های نوروزی امسال را می
فش�اریم ،به فرد ایش�ان صمیمانه خسته
نباشید می گوییم ،و سالی سراسر پیروزی
برای شما و جامعه ی کوچک مان آرزو می
کنیم .نوروز پیروز!

 بازار نوروزی خانه ایران:
شنبه  13مارس،
در محل مدرسه دهخدا
بازار نوروزی با استقبال زیاد هموطنان
عزیز همچون سالهای قبل با شکوه
ف��راوان اجرا ش��د .در این روز زیبا با
ارائه میزهای زیاد که هر کدام معرف
فرهنگ ایران بود برگزار شد.
میزها ش��امل س��فره زیبای هفت
سین ،کارهای دستی ،مواد خوراکی
و جواهرات بدلی و غیره بود .فضای
گ��رم و صمیم��ی بین دوس��تان و
همکاران مس��ئول برنامه گذاری و
حض��ور هموطنان خصوص��ا پدران
و مادران و کنج��کاوی کودکان که
با ش��وقی فراوان به هر میزی سرک
می کش��یدند و از خ��وردن غ��ذا و
ش��یرینی جات و تنقالب لذت می
بردند ،باعث دلگرمی و خسته نباشید
مس��ئوالن مدرس��ه دهخدا و دیگر
دوستان بود.
با امید موفقیت و دیدن دوباره شما
در سال آینده.

چهارش�نبه س�وری مدرس�ه

حض��ور و حمای��ت
هموطنان در آن شب زیبا
پیامی بود برای مسئوالن
که :خس��ته نباشید و به
امید دیدار دوباره شما در
سال آینده.
در ضمن امس��ال اولین
س��ال برگ��زاری برنامه
چهارش��نبه س��وری
فرهنگسرای سینا بود که
دوس��تان زیادی حضور
داشتند.
با خسته نباشید به آقای
حسین پورشفیعی عزیز.


جش�ن
خانه ایران:

"نوروز جهانی شد!"
نوروز در پالس دو کانادا:
یکش��نبه  21مارس ،صبح سرمازده
پ�لاس دو کان��ادا با س��رود زیبای
"ای ایران" ،بادکنک های س��ه رنگ
(نمایانگر پرچم س��ه رن��گ ایران)،
همراه با میز هفت سین و شیرینی و
چای و حضور هموطنان گرمی بخش
دل های دور از وطن بود.
ب��ا آرزوی پیروزی و تداوم خس��ته
نباشید به مسئولین و دست اندرکاران
ن�وروز و هموطنان خوبمان.

در روز جمعه  19مارس
در س��الن زیبای المپیا
برگزار شد.
ش��ب زیبایی به رس��م
س��الهای قب��ل دی��د و
بازدیدی بود از دوس��تان
و یاران که همراه با ش��ام
و موس��یقی و رق��ص و
پایکوبی ت��ا نیمه های ش��ب ادامه
داشت.
آقای حس��ین صمیمی که یکی از
نمایندگان هی��ات مدیره خانه ایران
هس��تند ،چون س��ال گذشته که از
آق��ای فاض��ل رئیس انجم��ن ادبی
مونترال با لوح تقدیر قدردانی کردند،
امسال نیز از دو نفر از با سابقه ترین
معلمان مدارس فارسی زبان
خانم پروین عبایی از مدرسه
دهخدا و خانم فرنگیس شهیر از
مدرسه وست آیلند
برای زحماتش��ان در خدمت جامعه
نوج��وان ایرانیان مونت��رال قدردانی
کردند و لوحه های بسیار زیبایی را
به ایشان تقدیم داشتند.

جشن نوروزی کتابخانه نیما:
ش��نبه  20مارس اولین روز عید در
رستوران زیبای مانکلند همراه با شام
و دس��ر و موس��یقی زنده و رقص و
پایکوبی تا نیمه های شب اجرا شد.
همکاران و مسئوالن کتابخانه نیما
در این شب زیبا برای مهمانان سنگ
تمام گذاشتند و تمام سعی خود را

نوروز دهخدا...
دهخ�دا ،انجم�ن دوس�تداران
زرتشت و فرهنگسرای سینا:
استقبال چشمگیر مراسم چهارشنبه
س��وری مدرس��ه دهخدا و انجمن
دوس��تداران زرتش��ت و «سینا» در
روز س��ه ش��نبه  16مارس همانند
سال های قبل بی نظیر بود.

گذاشتند که شبی فراموش نشدنی
برای هموطنان باش��د و اس��تقبال
خوبی ک��ه از این برنامه ش��د ،خود
نشانگر آن بود.
ب��ه امید دوباره دوس��تان در س��ال
آینده

گوشه ای از بازار نوروزی خانه ایران

سپاس




جشننوروزیانجمندانشجویان
ایرانیدانشگاهکنکوردیا:
یکش��نبه  21م��ارس ،جش��ن
دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا
همانند س��الهای قبل با اس��تقبال
زی��اد هموطنان همراه بود .بعضی از
دانشجویان که حضور پدران و مادران
آنها گرمی بخ��ش این مهمانی بود،
گرمی و صفای این میهمانی نوروزی
را دوچندان کرده بود.
دانشجویان با دعوت از گروه شیدا و
گروه گیت��ار آرش و مجید ،و اجرای
آهنگ های خاطره انگیز و بیادماندنی
باعث شد که مهمانان همصدا ترانه ها
را بخوانند ،انرژی که در موج می زد،
لحظه ه��ای زیبائی را در یادها باقی
گذاشت.
ب��رای مس��ئولین و دانش��جویان و
خانواده های عزیزش��ان که مهمان
جش��ن نوروز امس��ال بودند آرزوی
موفقیت و سالمتی می کنیم.

جش�ن انجم�ن دوس�تداران
زرتشت:
جمعه  26مارس درمحل رستوران
آریا ،جشن زیبائی که همراه با شام،
موزیک ،رقص و سخنرانی بود،برگزار
شد.
برای انجمن دوستداران زرتشت به
خاطر پاسداری از جشن های ملی و
میهنی آرزوی موفقیت هرچه بیشتر
را داریم.

جشن نوروزی مدرسه دهخدا
:
شنبه  27مارس همانند سالهای
گذش��ته با اس��تقبال ب��ی نظیر
خانواده های عزیز هموطن برگزار
شد.
اجرای برنامه های بس��یار متنوع
و ش��اد و زنده جش��ن نوروزی،
بویژه بابهره گیری از استعدادهای
درخش��ان نوب��اوه گان ایران��ی،
نشانگر تجربه و زحمات ایثارگرانه
ی مس��ئولین و دست اندرکاران
مدرسه هخدا می باشد.
ب��ه امید موفقی��ت و بهروزی هر
چه بیشتر دوستان خوبمان مدرسه
دهخدا

جش�ن نوروزی مدرس�ه وست
آیلند:
شنبه  27مارس  ،مدرسه وست آیلند
جشن زیبائی را برای خانواده و دانش
آموزان و هموطنان مان در
سالن زیبای پی یر فون ،در
وست آیلند تهیه و تدارک
دیدند که با استقبال خوب
هموطنان مواجه شد.
برنامه ها که ش��امل گروه
ن��وازی دف ،توس��ط گروه
مشتاق به سرپرستی آقای
بابایی همراه ب��ود ،گرمی
بخش این مهمانی شد.
برای مس��ئولین مدرس��ه
وست آیلند آرزوی موفقیت
و بهروزی هر چه بیش��تر
داریم.
نوروز پیروز!
گزارش :سارا بهروزی

زحمتکشانفروتن
بخش کوچک «کوشش آن حق
گذاران »...در شماره پیش پیوند،
با خود بسیاری تشویق و «براوو»ها
به دفت��ر کوچک پیوند به ارمغان
آورد؛ بس��یاری از خوانن��دگان و
ایضاً دست اندرکاران امور فرهنگی
اجتماعی ایرانی��ان مونتریال ما را
به خاطر بهادادن به و ارتقاء سنت
(کمرنگ ش��ده ی) حق شناسی
و ارج گ��زاری در جامع��ه ایران��ی
نواختند.
مهرتان افزون!
>> اما یکی دو نکته هم ،برحسب
یادآوری به ما گوشزد شد:
از آن جمله اند:
 ن��ام دوس��ت و همکارمان
خس��رو وزیری ،که سال ها در این
ش��هر بار سایت اینترنتی «پوشه»
را ،یک تنه به دوش می کش��د ،از
قلم افتاده بود .از او حضوری پوزش
خواستیم؛ و اینجا نوشتاری باز!
برای خسرو آرزوی تداوم داریم؛ و

بهروزی و موفقیت روزافزون در کار
بزرگی که در دست دارد.
آفرین بر شما ،خسروخان.

به سال پیش  2009بوده اند.
دوس��تان تازه نف��س را در فرصت
های دیگر معرفی خواهیم کرد.

 در تیتر مرب��وط به «انجمن
دوس��تاران زرتش��ت» ،میان وند
«دوس��تاران» بر اثر شتابزدگی ما،
سهوا حذف شده بود ،که بدینوسیله
تصحیح می شود.
پوزش ما را بپذیرید.

 همانگونه که در شماره پیش
آمد ،درخواس��ت کرده بودیم ،ما را
در این راه یاری کنید ،تا چهره ی
زحمتکشان فروتن بیشتری بر
این برگ ها ،معرفی کنیم ،باشد که
اگر تنها در تئوری هم که شده ،در
مجال ضیق این صفحات با معرفی
آنان بگوییم ،دوس��ت شان داریم،
کار و تالش شان را ارج می گذاریم،
و یادآوری کنیم همیشه آنطور که
در ظاهر به نظر می آید ،بی اعتناء
نیستیم و بی تفاوت از عرق ریزان
جس��م و جان آنان در راه ارتقاء نام
ایران نمی گذریم...
دوس��تانی درخواس��ت ما را پاسخ
دادند؛ در ش��ماره ه��ای آینده به
معرفی کوشندگان جدید خواهیم
پرداخت.
با سپاس

 دوستانی خواسته بودند گروه
ها و فعاالن سیاس��ی در لیس��ت
«سپاس» گنجانده شود ،این بماند
برای فرصت��ی دیگ��ر؛ و بر عهده
دوستانی دیگر با بضاعتی سترگ تر
از «پیوند»ی ها.
ت�لاش پیوند بیش��تر معطوف به
معرفی افراد اس��ت ،چه��ره های
پش��ت س��ر نهادها و حرکت های
(بیشتر) اجتماعی ،فرهنگی.
 دیگر آنکه ،یاران و کاندیداهای
معرفی شده در شماره پیش ،مربوط

اجنمندوستارانزرتشت:گزارشچهارشنبهسوری
این انجمن همچون
سالیان پیش جشن
چهارشنبه سوری را
در س��المه  16مارچ
 2010در س��الن
زیبای پاالس برگزار
نمود.
س��الن ،هر لحظه از
عالقمندان فرهنگی
که از نیاکان مان در
ذهنیت ملی ما نهادینه
شده بود ،پر میشد.
آمدیم تا ب��ار دیگر یک
پارچگ��ی در فرهنگ��ی
همس��و را که ریشه ای
عمیق در هویت ایرانیت
مان دارد را به نمایش بگزاریم و بویژه
بکوشیم که آن را به نسل آینده دور
از ایران زمین بشناسانیم.
می��ز هف��ت س��ین در جل��وی
ورودی س��الن بطور زیبائی توسط
بانوش�یرین آراس��ته ش��ده بود.
ک��ودکان با لباس��های رنگارنگ و
زیبای محلی ایرانی شادمان به هر
سو در رقص و شادی بودند.
برنام�ه با اعلام ی�ک دقیقه
س�کوت برای جانباختگان راه
آزادی آغاز شد.
سپس س��رود همیشه جاودانه ای
ایران توس��ط تمامی باشندگان با
سرافرازی خوانده شد.
جنابدانشیار ،گفتاری از زرتشت

خیابان های تهران

نگاهیدیگر

۱۶آذر به انقالب ختم می شود.
ادامه ی انقالب به آزادی می رسد.
اما تا رسیدن به خود تندیس
آزادی باید همچنان ادامه داد.
جمهوری اسالمی با آزادی فاصله
دارد .در حالی که در ظاهر با هم
در یک امتداد هستند ،اما فاصله
مطمئنی باهم دارند .جمهوری
اسالمی با رسیدن به خیابان
رودکی تمام می شود ،اما آزادی

را خواندند .به آن کس بهترین همه
نیکی برس��د که آس��ایش را برای
آسایش دیگران پدید آورد.
بانو دارابی ضمن خوش آمد گویی
و ش��اد باش نوروزی به باشندگان
سخن کوتاهی در جهت نگهداری
جش��ن های ملی و هویت ایرانی و
انتقال آن به نسل های آینده سخن
راندند.
جناب ش�ریف نائین�ی به بیان
فلس��فه برگزاری و آداب ورس��وم
چهارشنبه سوریپرداختند.
جناب درویشعلی همیار انجمن
مجری برنام��ه بودن��د و همراه با
موزیکی ش��اد س��ه دختر نوجوان
رقص کنان وسایل آتش را به وسط
سالن آوردند.
آتش افروز (حاجی فیروز) این پیام
آور نوروز با اشعار زیبا و آموزنده خود
شادی بخش تمامی باشندگان بود،
که با بر افروختن آتش ها هیجان

همچنان ادامه دارد .انگار که
جمهوری اسالمی تمام توانش در
همراهی با آزادی تا همان رودکی
بوده است.
ملت خیابان کوتاهی است که
با رسیدن به خیابان جمهوری
اسالمی پایان می پذیرد.
سفارت انگلیس هم در خیابان
جمهوری اسالمی قرار دارد .سفارت
روسیه با این که در نوفل لوشاتو
قرار دارد اما آن هم به جمهوری
اسالمی نزدیک است .اگر از انقالب
به آزادی و جمهوری اسالمی
بخواهید برسید ٬مسیرها در تضاد
با یکدیگر هستند .برای رسیدن

و ش��ادی بر پا شد و همه با گفتن
سرخی تو از من و زردی من از تو
به پیش��واز نوروزی همراه با صلح،
دوستی ،عش��ق و تندرستی برای
تمامی انسانها آمدند.
دی ج�ی تیم�ور ب��ا انتخ��اب
آهنگ های شاد فضای جشن را به
حداکثر نشاط و شادمانی کشاند.
این مراس��م در ساعت  11شب به
پایان رسید .این انجمن بدین وسیله
از جناب ظاهر در نقش آتش افروز
 ،که این رسم دیرینه را برای شادی
فرزندان مان به نمایش گذاش��ت
و جناب درویش��علی یاور و همیار
انجمن که برای بر پائی جشن های
ملیوهمبستگیایرانیانمیکوشند
و جناب فرشاد (دی جی تپش)
و جناب محسن (فروشگاه سن
لوران) برای همی��اری در فروش
بلیت ها سپاسگزاری مینماید.
روابط عمومی انجمن

به آزادی باید انقالب را ادامه داد و
برای رسیدن به جمهوری اسالمی
باید از آزادی و انقالب فاصله
گرفته ،انقالب را رو به پایین رفت.
خیابان ایران هم خیابانی است
که فقط عده ای خاص با عقایدی
خاص تر در آن جای دارند.
پاسداران همان سلطنت آباد سابق
است .فقط اسمش عوض شده.
جهت همان جهت و شیب همان
شیب است.
خیابان نبرد به پیروزی می رسد...
و برای رسیدن به فرجام از هنگام
باید رفت .
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ادب فارسی :میراث گرانقدر...

به خاکپای تو و آن هم عظیم سوگند است
(سعدی)
بر آستان جانان...
ای��ن نمون��ه ای از ش��عر س��عدی اس��ت؛
شورانگیزترین شعر او نیست؛ معروف ترینش
هم نیست ولی اگر این ایده را در قالب الفاظ
بهت��ری بریزیم ،یا کلم��ه ای از آن را پس و
پیش کنیم و ش��عر «وصله دار» نش��ود من
حرف خودم را پس خواهم گرفت.
شعر س��عدی در استحکام مثل ساروج و در
لطافت مثل برگ گل و در نرمی مانند مخمل
اس��ت و انس��ان وقتی آن را می خواند حال
غرور و اطمینان غیرقابل وصفی
بخش یک
م (از  3بخش) در خود حس می کند:
نه فراموشیم از ذکر تو خاموش
نشاند
فریدون مودت
که در اندیشه اوصاف تو
حیران بودم
(مونتریال)
به راستی بهتر از این می توان
____________________
عذر فراموش��ی و بی وفایی را
تقدیم به سالکان وارسته
در قالب الف��اظ ریخت و تازه
و آنان که در راه رسیدن به
محبوب��ه را یک چی��زی هم
حق و حقیقت آرام ،فروتن،
بدهکار کرد!؟
بی تظاهر ،ولی استوار قدم
من در اینج��ا کاری به جنبه
برمی دارند.
تصوف اش��عار او ندارم .همین
____________________
معنی ظاهری و لغ��وی آن را
میگیرم که چطور آتش به جان
اگر از من بپرس��ند ک��دام «دو
آدم می زند.
شاعر» بزرگترین شعرای جهان
شیخ ش��یراز بی شک عاشق
اند ،چون من از وقتی که توانسته
پیشه بوده و در غیبت معشوقه،
ام معن��ی ش��عر را بفهمم میان
یاری نو گرفته و دل و دین به
س��عدی و حافظ م��ردد بوده ام
گرو عش��قش داده است .ولی
و نتوانس��ته ام یکی را بر دیگری
وقتی معشوقه قدیمی بی خبر و
ترجیح دهم و خیال خودم را راحت
کنم و اغلب نوسان میان این دو بلبل شیراز سرزده وارد ش��ده و شیخ بی آن که خود را
ببازد و خم به ابرو بیاورد گفته است:
داشته ام.
آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
میان صاحب این شعر:
تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد وقتی معشوقه بی وفایی می کند سعدی با
(حافظ) لحن گله آمیزی می گوید:
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم
و گوینده این بیت:
چاکر معتکف و بنده احسان بودم
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتن که ُچنین خوب چرایی ولی وقتی هم که ی��ار را در کنار دارد ،هنوز
(سعدی) دلهره و بیم از رقیبان باقی است و می گوید:
کست دوست ندارد جز من
کدام را انتخاب می کنید؟!
دوست دارم که َ
حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی
اجازه دهید بار دیگر ،دو س��ه بیت از اش��عار
سعدی را مختصر حالجی و به قول فرنگی ها حسادت عاشقانه و توقع شاعرانه را از این بهتر
«آنالیزه» کنم و بعد بگویم ،چرا به نظر من ،و لطیف تر نمیتوان در قالب الفاظ ریخت حال
چه به زبان چینی باشد چه به زبان التین.
حافظ بزرگترین شاعر دنیاست.
هیچ یک از اش��عار معروف سعدی را شاهد
نخواه��م آورد و ی��ک بیت ش��عر گمنام و و اما حافظ:
کم مصرف او را می نویسم:
حافظ تنها شاعر شیدایی است که تقریبا بی
قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست استثناء خواننده را هم شیدا می کند و از این

نگاهیخمتصربه
دنیای حافظ،
سعدی ،خیام و
موالنا

باالتر ،هنر نداریم .البته ش��اعر شیدا فراوان
است ولی ش��یدایی آنان اغلب «خصوصی»
و به اصط�لاح ( Self Centeredمتمرکز در
خود) است و زیاد نم پس نمی دهند.
ولی حافظ جزء گروه قلیلی است که وقتی یک
غزل از او را خواندی و کتاب را بستی مشکل
است بتوانی ادعا کنی که شور و خلجانی در
دلت ایجاد نشده و همانی که بودی!
حافظ وقتی با سوز و گداز می گوید:
دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
فقط ش��عر نمی گوید .او در عین حال که با
ما حرف می زند ،با خدا هم راز و نیازی دارد.
چنگ می نوازد ،عطر گل می پراکند و بر دل
های پریش��ان و مجروح ،مرهم می گذارد و
لطف کالم این جاست که قدری هم دلواپس
است و می ترسد طاقت نیاورد و اسرار را برمال
کند!
وقتی می گوید:
به درد عشق بساز و خموش کن حافظ
رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول
دارد ب��ه خودش نهیب می زند که حالج وار
همه رشته ها را پنبه نکند و سر نبازد:
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد
وقتی از تظاهر و ری��ا کاری دلش می گیرد
می گوید:
خوشا نیاز و نماز کسی که از سر درد
به آب دیده و خون جگر طهارت کرد
اگر از من پیرامون موسیقی شعرش پرسیده
ش��ود می گویم ،تنها شاعری که اشعارش با
موسیقی همتا می ش��ود ،حافظ است .من
هر وقت یک غزل دلخ��واه از او را خوانده ام
نوای حق ،صوت داوود ،اذان سحر ،صدای بال
فرشتگان و نی چوپان را شنیده ام.
اگر ما روزی مثل یونانی های قدیم برای هر
رش��ته ای و هر عنصر یا هنری رب النوعی
برگزینیم؛ حافظ رب النوع شعر خواهد بود
و اگر روزی خدایان به ما غبطه بخورند ،این
بلبل شیراز ،در برانگیختن آتش حسدشان
سهم به سزایی خواهد داشت.
می گویند شاعر با اصطکاک الفاظ و کلمات به
یکدیگر جرقه ای مقدس ،به وجود می آورد و
شعله ای در دل خود و در دل خواننده خود
می فکند .حافظ خدای این هنر است و باال
دس��ت ندارد و خودش هم از این جادوگری
خود بویی برده اس��ت و با هم��ه فروتنی و
شکسته نفسی ،از ارزش گوهر شب چراغی
که به او عطا شده ،آگاه است و می گوید:
از آن به دیر ُمغانم عزیز می دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما است.

در هنگام ناامیـــدی
موسیقی گوش كنید

اگرچ��ه ماس��اژ بدن
میتوان��د ناامی��دی
را كاه��ش ده��د ،اما
تحقیقات جدید نشان
می ده��د ی��ك روش
ارزان ت��ر ،راح��ت تر و
موثرتر وجود دارد و آن
گوش دادن به موسیقی
است.
یك تحقیق جدید نشان
میدهد ماس��اژ دادن
میتواند میزان ناامیدی
را در بیم��اران ت��ا 50
درصد كاهش دهد.
ش دادن به یك
اما محققان متوجه ش��دند گو 
موس��یقی مالیم و لذت بخش اث��ر بهتری در
كاهش عالئم ناامیدی در انسان دارد.
كارن ش��رمن از موسسه تحقیقات سالمت در
این باره گفت:
پی بردن ب��ه این موضوع كه گ��وش دادن به
موسیقی میتواند تا این اندازه به كاهش عالئم
ناامیدی در انسان كمك كند ،ما را شگفت زده
كرد.
این موضوع نش��ان میدهد فواید ماساژ دادن
بیشتر مرتبط به پاسخ آرامشبخشی است كه
بدن دریافت میكند.
این اولین بار است كه تحقیقاتی در مورد فواید
ماساژ در كاهش عالئم ناامیدی در بیمارانی كه

به شدت به این اختالل
روح��ی دچار هس��تند
انجام می شود.
برای بررسی این موضوع
محقق��ان ب��ه  68بیمار
مبتال به ناامی��دی انواع
مختلفروشهایدرمانی
را تجویز كردند .تعدادی
از آنها  10جلسه ماساژ
یك ساعتی دریافت كردند
و به تعدادی دیگر توصیه
كردند كه دراز كشیده و
به موسیقی مالیم گوش

كنند.
در این تحقیقات مشخص شد تقریبا همه این
روشها به یك میزان میتواند در كاهش عالئم
ناامیدی در انسان موثر باشند.
شرمن در این باره گفت:
به این ترتیب گوش دادن به موسیقی میتواند
ب��ه عنوان یكی از بهتری��ن روشها در كاهش
عالئم ناامی��دی در بیمارانی كه به این اختالل
دچار هستند به كار بیاید.
گوش دادن به موسیقی بسیار كمهزینه است
و میتواند مانند دیگر روشها به انسان آرامش
دهد.
نتایج این تحقیق��ات در نش��ریات ناامیدی و
افسردگی به چاپ رسیده است.
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ولی ش��یرین این جاست که یکی دو بار هم
مثل این که از نزدیک��ی زیاد به منبع نور و
شعله اشتیاق ،قدری کالفه شده باشد ،دست
به دعا برمی دارد که:
یارب این آتش که بر جان من است
سرد کن زانسان که کردی بر خلیل
ش��عر حافظ مثل خورشید در حال اشتعال
ابدی اس��ت و نور می پاش��د بی آنکه از آن
چیزی کم شود .مثل اینکه استخوان بندی و
اسکلت غزلیات او در این دنیای خاکی ریخته
نشده و این ش��اعر وارسته ،هر بار که عرش
را س��یر کرده ،ارمغانی به شکل غزل با خود
آورده است.
م��ا عارفانی کم دانش داش��ته ایم و وطن ما
عارفان س��نگین وزن تر از حافظ نیز فراوان
به بار آورده است .ولی خیلی از آنان حتا اسم
خودش��ان را هم به زحمت می توانسته اند
بنویسند! اما عظمت حافظ ،تسلط عظیم و
بالمنازع او در زبان های فارسی و عربی است
و وقتی عارفی مثل او خدای سخن هم از آب
در آمد غزلیات او حوریان را هم به خلسه می
فکند و فرشتگان را به طرب می آورد و اشعار
او را رقص کنان و پای کوبان برای باریتعالی
ب��ه ارمغان می برند و خود خواجه هم از این
موضوع بی خبر نیست:
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند
ش��عر حافظ مثل اتم فناناپذیر ،مثل جیوه
سیال و مثل بال پروانه لطیف است و عارف
و عامی و َمحرم و نامحرم و شیدا و خام ،هر
کدام به قدر فهم و درک خود از آن بهره می
گیرند؛ و درعین حال هیچ دو تنی اشعار او را
یک نوع تفسیر نمی کنند و شاید عظمت و
عمق یک نوشته همین است:
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود
طلب از گمشدگان لب دریا می کرد
یادم م��ی آید در دوران تحصیلی معنی این
ش��عر را از هفت هش��ت تن از استادان ادب
پرس��یدم و هر کدامش��ان آن را به گونه ای
معنی کردند!
وقتی او می گوید:
هر کس که دید روی تو ،بوسید چشم من
کاری که کرد دیده ی من بی نظر نکرد
به گونه ی ط��رب انگیزی با الفاظ بازی می
کند.
هنگامی که بانگ می زند:
فیض روح القُدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد
معلوم اس��ت نور حقیقت را دیده و در کوی
عرفان ،کرسی استادی گرفته است .شیرین
این جاست که در یک غزل عارفانه ،در حالی

زنـدگی

 وقتی به شدت عصبانی
شدی دستهایت را در جیبهایت
بگذار.
 یادت باشد بهترین رابطه میان
تو و همسرت زمانی است که
میزان عشق و عالقه تان به هم
بیش از میزان نیازتان به یکدیگر
باشد.
 مهم نیست چه سنی داری
هنگام سالم کردن مادرت را در
آغوش بگیر.
 اگر کسی تو را پشت خط
گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ
دهد تلفن را قطع کن.
 هیچوقت به کسی که غم
سنگینی دارد نگو "می دانم چه حالی
داری" چون در واقع نمی دانی.
 یادت باشد گاهی اوقات بدست
نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و
اقبال است.
 هیچوقت به یک مرد نگو موهایش
در حال ریختن است .خودش این را
می داند.
 از صمیم قلب عشق بورز .ممکن
است کمی لطمه ببینی ،اما تنها راه
استفاده بهینه از حیات همین است.
 در مورد موضوعی که درست متوجه

نشده ای قضاوت نکن.
 وقتی از تو سوالی را پرسیدند که
نمی خواستی جوابش را بدهی ،لبخند
بزن و بگو" :برای چه می خواهید
بدانید؟"
 هرگز موفقیت را پیش از موقع
عیان نکن.
 هیچوقت پایان فیلم ها و کتاب
های خوب را برای دیگران تعریف
نکن.
 با زنی که با بی میلی غذا می
خورد ،ازدواج نکن.
 وقتی احساس خستگی می
کنی اما ناچاری که به کارت ادامه
بدهی ،دست و صورتت را بشوی و
یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز
بپوش .آن وقت خواهی دید که
نیروی دوباره بدست آورده ای.
 هرگز پیش از سخنرانی
غذای سنگین نخور.
 راحتی و خوشبختی را با هم
اشتباه نکن.
 هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله
برقی نخر!
 شغلی را انتخاب کن که روحت را
هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.
 سعی کن از آن افرادی نباشی که
می گویند:
"آماده ،هدف ،آتش!"
 هر وقت فرصت کردی دست
فرزندانت را در دست بگیر .به زودی
زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار
را به تو نخواهد داد.

که دارد عرش را س��یر می کند و خواننده را
هم به دنبال خود می کش��د ،هنوز تماس با
حقایق زندگی را از دس��ت نمی دهد و می
گوید:
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بال کند
اصل توزیع عادالنه ثروت را از این لطیف تر
نمی توان بیان کرد و اگر باقی دس��تورها و
اصول و قوانین اقتصادی هم این طور ماهرانه
در قالب ش��عر ریخته میش��د ،مردم کتب
خشک اقتصاد را از بر می کردند!؟
ش��اید من باز غلو کرده ام و عنان عقل را به
دست عواطف و احساسات خود داده ام و در
این بحث ،چندان پای بند منطق نیستم .ولی
مگر میش��ود در قلمرو شعر و هنر که خطه
بالمنازع دل اس��ت ،با منطق و برهان حرف
خود را به کرسی نشاند.
حافظ چه زیبا عقل و منطق را به ش��عر
میفروشد:
عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی،
عشق داند که در این دایره سرگردانند
>> شعر سعدی طرب می آورد .خیام
متنب�ه می کند .فردوس�ی ب�ه احترام
وامیدارد و مولوی به اعجاب می فکند.
ولی در مقابل ش�عر حافظ ،جز تسلیم
مح�ض چاره ای نیس�ت و گرن�ه «پیام
پنهانی» را در نخواهی�م یافت ،به هدر
خواهد رفت.
الفاظ و کلمات در کف استادانی مثل حافظ
همچون موم نرم هس��تند و جادو می کنند
آن وقت کم مایه هایی مثل من هم با هزار
جان کندن ،یک جمله یا یک بیت ش��عر را
با آب دهان ،با سریشم و با صمغ به هم می
چسبانیم .ولی آخرش هم « َه َ
کف» و وصله
دار در می آید و پر از خدشه و سکته است!
ش��اید از حافظ نباید بیش از یک غزل را در
ی��ک روز خواند چون ،همان ی��ک غزل (و
گاه یک بیت) طوری دل را از ش��عف آکنده
می کند که اش��باع روحی دست می دهد و
درک غزل بعدی را قدری مش��کل می کند
و ی��ا الاقل منبع اله��ام را اندکی به هدر می
دهد.
حال من یا کند ذهنم یا خسیس ،ولی هیچ
گاه بی��ش از یکی دو غ��زل حافظ را در یک
موقع نم��ی خوانم و باقی روز را مس��ت آن
هستم و «نشخوار» روحی می کنم!
ادامه دارد

 چتری با رنگ روشن بخر .پیدا
کردنش در میان چتر های مشکی آسان
است و به روزهای غمگین بارانی شادی و
نشاط می بخشد.
 وقتی کت و شلوار تیره به تن داری
شیرینی شکری نخور.
 هیچوقت در محل کار درمورد
مشکالت خانوادگی ات صحبت نکن.
 وقتی در راه مسافرت ،هنگام ناهار
به شهری می رسی رستورانی را که در
میدان شهر است انتخاب کن.
 در حمام آواز بخوان.
 در روز تولدت درختی بکار.
 طوری زندگی کن که هر وقت
فرزندانت خوبی ،مهربانی و بزرگواری
دیدند ،به یاد تو بیفتند.
 بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش
بگیر.
 فقط آن کتابهایی را امانت بده که از
نداشتن شان ناراحت نمی شوی.
 ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم
کن.
 هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها
برنده شوند.
 شیر کم چرب بنوش.
 هرگز در هنگام گرسنگی به خرید
مواد غذایی نرو .اضافه بر احتیاج خرید
خواهی کرد.
 فروتن باش ،پیش از آنکه تو به دنیا
بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.
 از کسی که چیزی برای از دست
دادن ندارد ،بترس.
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گوناگون...

 آیا میدانس��تید که ش��لوغ ترین
مکان دنیا کندوی زنبور عسل است؟
 آیا میدانستید که در حال حاضر
6میلیون اختراع در جهان وجود دارد
و ادیس��ون با  1094اختراع رکورد دار
است؟
 آیا میدانستید که اگر تمام کرات
منظومه شمسی را با هم جمع کنیم
و سپس آن را دو برابر کنیم باز هم به
اندازه کره مشتری نمی شود؟
 آیا میدانستید که وسعت کره ماه
به اندازه قاره استرالیاست؟

 آی��ا میدانس��تید
که مصرف زغال اخته از
تنگی عروق خون جلوگیری
میكند؟
 آی��ا میدانس��تید ک��ه
خورش��ید در مدار کهکشان
شیری با س��رعت ۹۰۰۰۰۰
کیلومتر در س��اعت حرکت
میکند؟
 آیا میدانس��تید که نام
قدیم یونان ،هالس برگرفته
از هلیوس خدای خورش��ید
بوده است؟
 آیا میدانستید که فقط
قورباغه ه��ای نر قور قور می
کنند؟

 آی��ا میدانس��تید ک��ه مل��خ ها
فراوان ترین موج��ودات بر روی زمین
هستند و موجوداتی هستند که در روز
دو برابر وزن خود غذا می خورند؟

 آیا میدانستید که خرس
با تمام سنگینی خود میتواند
ب��ا س��رعت ۵۰كیلومتر در
ساعت بدود؟

 آیا میدانستید که هر چشم مگس
از 10هزار عدسی تشکیل شده است؟

 آیا میدانس��تید که افراد باهوش
داراى روى و م��س بیش��ترى در
موهایشانهستند؟

 آیا میدانستید که زنبور عسل
۵چش��م دارد كه  ۲ت��ا اصلی در
بغل س��ر و  ۳تا بر روی سر او قرار
دارد؟
 آیا میدانستید که  20درصد
آب شیرین جهان میان آمریكا و
كانادا قرار دارد؟

 آیا میدانستید که دانشمندان
دریافته اند ک��ه مورچه همچون
انسان صبح ها خمیازه میکشند؟

 آیا میدانس��تید که زنبور از بوی
عرق بدش میاید و به كسی كه بدنش
بو بده��د یا عط��ر زده باش��د حمله
میكند؟

 آیا میدانستید که برای جلوگیری
از جوانه زدن سیب زمینی باید درون
سبد آن یک عدد سیب قرار دهید؟

 آیا میدانس��تید که رنگ س��فید
برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ
قهوه ای ناراحت كننده است؟

 آیا میدانس��تید که سوس��ک ها
مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی
هستند .آنها میتوانند یک ماه بدون غذا
و دو ماه بدون آب زنده بمانند؟

 آیا میدانس��تید ک��ه جرم زمین
81برابر ماه است؟

 آیا میدانستید که نیروی جاذبه ماه
میتواند باعث زمین لرزه شود؟
 آیا میدانستید که شیارهاى کف
دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء
است؟

 آیا میدانس��تید که مایع موجود
در نارگی��ل نارس را م��ی توان بجای
پالسمای خون استفاده كرد؟

 آیا میدانس��تید که نوزاد بیش از
 ۳۰۰استخوان دارد که با رشد بعضی از
آنها به یكدیگر جوش می خورند؟

 آیا میدانستید که درخت بلوط تا
قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد؟

 آیا میدانستید که الشخورها قادر
به دیدن ی��ك موش كوچك از ارتفاع ۴
كیلومتریمیباشند؟

 آیا میدانستید که زهره تنها سیاره
ای اس��ت ك��ه در جه��ت عقربه های
ساعت بدور خودش می چرخد؟

 آیا میدانستید که تقریباً یك سوم
وزن یك زن و ی��ك دوم وزن یك مرد را
ماهیچه تشكیل می دهد؟

 آیا میدانستید که مردم فیلیپین به
بیش از  ۱۰۰۰لهجه سخن میگویند؟

 آیا میدانس��تید که ب��رای اینكه
۷۰۰گرم به وزن شما اضافه شود باید
 ۹كیلو سیب زمینی بخورید؟

 آیا میدانستید که نعناع سكسکه و
تنگی نفس را شفا میدهد؟

 آیا میدانس��تید ک��ه الیه بیرونی
پوس��ت انس��ان هر  ۲هفت��ه یکبار با
سلولهای جدید تعویض میشود؟
 آیا میدانس��تید که خوردن یک
س��یب اول صبح ،بیشتر از قهوه باعث

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

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

 آیا میدانستید که چین بیشتر از
هر کشوری همسایه دارد و با  ۱۳کشور
هم مرز است؟

 آیا میدانس��تید که خوردن کاهو
مان��ع ری��زش و س��فید ش��دن موها
میگردد؟

 آی��ا میدانس��تید که ی��ک قطره
«لیك��ور» عق��رب را دیوانه می كند و
عقرب خ��ودش را نیش می زند و می
كشد؟

نقــد و اقسـاط

 آی��ا میدانس��تید که موش��های
صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی
جهان را نابود میسازند؟

 آیا میدانستید که بیماری قند
اولین عامل كوری در مردم جهان
است؟

 آیا میدانستید که طبیعت سیاره
اورانوس بر خالف زمین است یعنی دو
قطبش گرم و قسمت های استوایی آن
بسیار سرد است؟

ساختمانی و کابینت

دور شدن خواب آلودگی میشود؟

 آیا میدانستید که موریانه ها قادرند
تا  ۲روز زیر آب زنده بمانند؟

 آیا میدانس��تید که ش��كالت بر
عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد ،با کمی
شكالت میتوان یك سگ را کشت؟

گرانیت،مرمر،سنگهای

ن که

 آیا میدانس��تید
که شیرینی تنها مزه ای
است كه جنین در رحم مادر
هم می فهمد؟

آیا می دانستید؟!

 آیا میدانستید که اگر کلفتی تار
عنکبوت به اندازه مغز یک مداد به هم
تنیده میشد می توانست یک هواپیمای
بویینگ سنگین وزن را تحمل کند؟

 آیا میدانستید که
مورچه ها قدم هایشان
را برای مس��یر یابی
میشمارند؟

برا
یای

 آیا میدانستید که دانشمندان ثابت
کرده اند که گل سرخ ترکیبی از بوی
 40نوع گل مختلف است؟

 آیا میدانستید
که در بی��ن انواع
خ��رس ،خ��رس
پان��دا بزرگترین
جمجمه را دارد؟

)Tel.: (514
996-2725

 آیا میدانستید که نوعی وزغ وجود
دارد که در بدن خود س��م كافی برای
كشتن  ۲۲۰۰انسان را دارد؟
 آیا میدانس��تید که مادر و همسر
گراهام بل (مخترع تلفن) هر دو ناشنوا
بوده اند؟
 آیا میدانس��تید که بیشترین سر
دردهای معمولی از كم نوش��یدن آب
می باشد؟

آموزش سنتور
و عود

سینابطحایی
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

استخدام

رفوکار قالی
Carpet repair
>> part time

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

call Joseph

Tel.: (514) 271-7750
ازدسامبر1

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)

كوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد !
كوسه و ریش پهن !
كو فرصت ؟!
كوه به كوه نمیرسه ،آدم به آدم میرسه !
كوه ،موش زائیده !
گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه !
گاو پیشانی سفیده !
گاوش زائیده !
گاو نُه من شیر !
گاه باشد كه كودك نادان /
بغلط بر هدف زند تیری !
گاهی از سوراخ سوزن تو میره/
گاهی هم از دروازه تو نمیره !
گدا رو كه رو بدی صاحبخونه میشه !
نرمی ز حد مبر كه چو دندان مار ریخت /
هر طفل نی سوار كند تازیانه اش! (صائب)
گذر پوست به دباغخانه میافته !
گر به دولت برسی مست نگردی مردی !
گر بری گوش و گر زنی دمبم /
بنده از جای خود نمی جنبم !
گربه برای رضای خدا موش نمی گیره !
گربه تنبل را موش طبابت میكنه !
گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده !
گربه را دم حجله باید كشت !
گربه را اگر در اتاق حبس كنی پنجه بروت میزنه !
گربه را گفتند :گهت درمونه ،خاك پاشید روش !
گربه روغن میخوره خانم دهنش بو میكنه !
گربه ،شب سموره !
گربه شیر است در گرفتن موش /
لیك موش است در مصاف پلنگ !
گربه مسكین اگر پر داشتی /
تخم گنجشك از زمین بر داشتی !
گر تو بهتر میزنی بستان بزن !
گر تو قرآن بدین نمط خوانی /
ببری رونق مسلمانی را ! [سعدی]
گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را /
در كوی نیكنامی ما را گذر ندادند[حافظ]
گر جمله كائنات كافر گردند /
بر دامن كریاش ننشیند گرد !
گر حكم شود كه مست گیرند /
درشهرهر آنچه هست گیرند !
گر در همه دهر یك سر نیشتر است /
بر پای كسی رود كه از همه درویش تر است !
گر در یمنی چو با منی پیش منی /
ور پیش منی چو بی منی در یمنی !
گِرد نام پدر چه میگردی؟
پدر خویش باش اگر مردی! [سعدی]
گرز به خورند پهلوون !
گر زمین و زمان بهم دوزی /
ندهندت زیاده از روزی !
گر صبر كنی ز غوره حلوا سازم!
گر گدا كاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست ؟!
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده !
گرهی كه با دست باز میشه نباید با دندان باز كرد !
گفت پیغمبر كه چون كوبی دری /
عاقبت زآن در برون آید سری !
گفت  :چشم تنگ دنیا دار را /
یا قناعت پر كند یا خاك گور ! [سعدی]
گفت :خونه قاضی عروسی ست .گفت  :بتو چه؟
گفت :مرا هم دعوت كرده اند .گفت :بمن چه ؟!
گفتند  :خرس تخم میذاره یا بچه ؟
گفت  :از این دم بریده هر چی بگی بر میاد!
گفتند  :خربزه و عسل با هم نمی سازند .گفت  :حاال كه
همچین ساخته اند كه دارند منو از وسط بر میدارند !
گفتند  :خربزه میخوری یا هندونه ؟ گفت  :هر دودونه!
گفت  :نوری خونه است؟ گفتند :عالوه بر نوری دخترش
هم خونه است .گفت  :نور علی نور!
گل زن و شوهر را از یك تغار برداشته اند!
گله گی هات بسرم ایشااله عروسی پسرم!
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بهداشت و خانواده...
>>

جالب است بدانید كه میوهها
خ�واص بس�یاری از جمل�ه خواص
ضدپیری دارند و ن�ه تنها میتوانند
سبب زیبایی پوست و تناسب اندام فرد
مصرفكننده ش�وند ،بلكه میتوانند
روند پی�ری را در او عقب انداخته و
حتی انواع بیماریها را درمان كنند.
اگر میخواهید درم�ان درد خود را
بیابی�د و بدانید چه میوهای برای آن
خوب است ،با ما همراه شوید.


خستگی مفرط
دلی��ل خس��تگی مف��رط معموال
كمخون��ی اس��ت ،یعن��ی زمانی
اتف��اق میافت��د كه
میزان تجمع

هموگلوبی��ن در خون كاهش یابد.
كمخونی س��بب اكسیژنرس��انی
كمتر شده و به دنبال خود ضعف،
رنگپریدگی و خستگی را به دنبال
میآورد.
مصرف موادغذای��ی غنی از آهن و
ویتامینها  B12مثل اسفناج ،بادام،
عدس ،لوبیا قرمز و گوش��ت گاو و
گوس��فند میتواند درمان این درد
باشد.

مشكالت پوستی
محیط ،نور آفت��اب ،آلودگی هوا و
سیگار میتواند سبب آسیبدیدگی
پوست شود.
ب��رای آنكه از ب��روز اولین چروكها
پیش��گیری كنید و پوست خود را
صاف و شفاف نگه دارید ،بهتر است
مواد غذایی غنی از ویتامین  A، Cو
 Eو سلنیوم مصرف كنید.
مص��رف انگ��ور ،آواكادو ،پیاز،
تربچ��ه ،بادام

و چای س��بز میتواند به س�لامت
پوس��ت و برطرف شدن مشكالت
پوستی كمك كند.

مشكالت مربوط به مو
ب��رای آنكه موهای��ی محكم و زیبا
داشته باشید ،بهتر است موادغذایی
غنی از آهن و ویتامین  Aمثل آلو یا
كلمچینیبخورید.
گوشت گاو ،میگو ،اسفناج و بادام از
آنجا كه حاوی زنیك و آهن هستند
بس��یار مفیدند .روی (زینك) طول
عم��ر خود را افزایش داده و نه تنها
مانع از ریزش س��ریع آن میشود،
بلكه محرك رشد مجدد موهاست.

واریس
موادغذایی حاوی ویتامین  ،Cمس
و تركیبات فنولی از ب��روز واریس
پیشگیری میكنند .به افرادی كه
مبت�لا به واریس هس��تند توصیه
میش��ود لیمو ،گردو و چای سبز
مصرف كنند.

مشكالت خواب
داشتن خواب خوب خود
كلید اصلی داش��تن
تنا سب
اندام،
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بگو چه بیماریای داری تا بگومی
چه میوهای خبوری!
پوست درخشان ،چشمان براق و...
است.
برای داشتن خوابی خوب بهتر است
موادغذایی حاوی قندهای طبیعی
مصرف كنید تا تعادل گلیسمی در
خون شما برقرار شود.
از جمله مواد غذایی توصیه ش��ده
میتوان به كشمش ،غالت كامل،
لوبیا قرمز ،عدس و آلو اشاره كرد.

ضعف حافظه
ویتامی��ن  ،Eمنیزی��م و ویتامین
 Bمیتواند جل��وی ضعف حافظه
را بگی��رد .م��واد غذای��ی غن��ی از
آنتیاكسیدانها همچنین ویتامین
 C، Eو سیلیسیوم گیاهی میتوانند
سبب افزایش حافظه شوند.
از جمله موادغذایی توصیه شده برای
باال بردن حافظه گیاه جینسینگ،
كلمس��بز و كلمپیچ ،گردو ،گندم
كامل ،انبه ،میگو ،تخ م آفتابگردان
و جعفری است .زرده تخممرغ هم
غنیترین ماده غذایی حاوی كولین
است .كولین به ارگانیسم در تبدیل
چربی به اسیتیلكولین كمك میكند
و نقشی مهم در مكانیسم حافظه
دارد.

بیماریهای قلبی
معموال به كس��انی ك��ه مبتال به
ناراحتیهایقلبیاندتوصیهمیشود
موادغذایی حاوی چربیهای اشباع

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

�
�

�

�
�

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�
�

�

�

�
�

خدمات ارزی

514-844-4492

مثل كره ،پنیر ،همبرگر و ...مصرف
نكنند چون چربی اشباع سبب باال
رفتن كلسترول خون میشود .در
عوض بهتر است موادغذایی حاوی
اس��یدهای چرب منوی غیراشباع،
فالونوییدها و فیبر مصرف كنند.
این تركیبات در برخی روغنها مثل
روغن زیتون و برخی مواد غذایی و
میوهها مثل انگور ،خربزه ،آواكادو،
بروكلی ،ماهی س��اردین ،صدف و
چای سبز موجود است.

بیماریهای چشمی
حتما شنیدهاید كه میگویند برای
پیش��گیری از ضعیف شدن چشم
هویج بخورید.
جالب اس��ت بدانید تم��ام میوهها
و س��بزیجات قرم��ز و نارنج��ی
رنگ ح��اوی آنتیاكس��یدانها و
ویتامینه��ای  A،C، Eو لوتنی��ن
هس��تند و میتوانند سبب وضوح
دید شوند.
به جز هویج توتفرنگی ،تخممرغ،
زردآل��و ،چغن��در و كدوتنبل هم
قدرت دید شما را افزایش میدهد.

ناراحتیهای استخوانی
پوكی استخوان یا دیگر بیماریهای
اس��تخوانی مرب��وط ب��ه پی��ری
میشوند.
مصرف موادغذایی غنی از كلسیم و
ویتامین  Dمیتواند از مبتال شدن

به این بیماریها پیشگیری كند.
توصیه میش��ود موادغذایی نظیر
بروكلی ،اسنفاج ،شیر ،ماست ،روغن
زیتون ،نارگیل و شاهماهی مصرف
كنید.

مشكالت گوارشی
مصرف موادغذایی حاوی فیبر مثل
میوه و سبزیجات و نوشیدن حداقل
 1/5لیتر آب در روز به هضم و دفع
راحتتر كمك میكند.
در صورت��ی ك��ه دچار س��نگینی
مع��ده یا س��وزش هس��تید ،بهتر
است موادغذایی اسیدی مثل پنیر،
گوشت قرمز و مركبات را از برنامه
غذایی خود حذف كنید.
مصرف میوههایی مثل انگور ،موز،
گندم كامل و برنج قهوهای میتواند
مفید باشد.

مشكالت مفصلی
التهاب��ات و درد مفاص��ل از جمله
بیماریهایی است كه الزم است به
خاطر آن به پزشك مراجعه كنید.
مصرف میوه و س��بزیهای غنی از
آنتیاكسیدانها مثل گردو ،غالت و
ماهیهای چرب میتواند از بروز این
ناراحتیهاپیشگیریكند.
س��یب ،اواكادو ،دانه گندم كامل و
روغن زیتون هم مفید است.
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پزشکــی....
Teigne

تنی
چیست؟

عفون��ت مو ی��ا ری��ش ( )Sycosisبر
اثر قارچ های درماتوفیت می باش��د و
بچه ها بیشتر به آن دچار می شوند (9
نفر روی )10؛ بزرگساالن به ندرت به
آن آلوده می شوند.
گروه قارچ هائی باعث این بیماری می
شوند که می توانند پوست را هم آلوده
کنند و تولید Herpes circine
و پا و الی انگش��تان را آل��وده کرده،
تولی��د  Intertrigoبین انگش��تی و یا
همان «پای ورزشکار» و اگر چین های
کشاله ران را آلوده کرده باشد ،اگزمای
 Eczema margine de hebraو
باالخره اگر ب��ه ناخن ها حمله کرده
باش��د ب��ه آن  Anychomycoseمی
گویند.

علل

 درماتوفی�ت ه�ای تولی�د
کننده Teigne
به سه نوع تقسیم می شوند و با توجه
به این که از چه منبعی آمده اند،
>> درماتوفیت Zoophiles
(منبعحیوانی)
>> درماتوفیت ()Anthrophiles
(منبع انسانی) و
>> درماتوفیت Geophiles
(منبع خاکی) دارند.

عفونت مسری بین انسان ها
نوعی اس��ت که از همه بیش��تر دیده
می شود و بیشتر بچه ها و نوجوانان را
مبتال می سازد
این قارچ ها به طور مس��تقیم یعنی
تم��اس با موه��ا ،ریش و ی��ا به طور
غیر مس��تقیم از طریق موهای آلوده
روی لب��اس و ی��ا کاله ،بالش ،حوله،
ش��انه ،برس و یا سنجاق سرشخص
را مبتال می کنند اطفال مبتال ش��ده
به درماتوفیت هائی با منش��اء انسانی
مانن��د Microsporum lanngeronil

– – Tricocophyton soudanense

Tricophyton violaceumمی توانند
افراد دیگر فامیل (کوچک و بزرگ) و
یا در محیط مدرسه دیگران را مبتال
سازند.


عفونت مسری بین حیوانات
قارچ ه��ای  Zoophilesبر اثر تماس
با حیوانات آلوده مانند گربه ،س��گ،
خرگ��وش و ی��ا  Hamsterمی توانند
انسان را آلوده کنند.

سرایت عفونی نوع حیوانی

Zoophiles Microsporum canis

بر اثر تماس مستقیم با پشم حیوانات

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

آل��وده و احتم��االً با
اش��یاء آلوده حیوان
صورت م��ی گیرد و
معموالً امکان سرایت
انسان به انسان وجود
ندارد

نوع آلوده شدن از
طریق خاک
ای��ن نوع ب��ه ندرت
دی��ده می ش��ود و
عفونت مستقیماً از
خاک آلوده به انسان
منتقل می شود و یا
توس��ط یک حیوان
آلوده به این خاک.


عالئم بیماری
Teigne

در قس��مت های مو
دار پوست به صورت
یک لکه قرمز و گرد دور مو دیده می
شود.
این لکه ممکن اس��ت از پوسته های
نازک پوشیده ش��ود و یا دارای دلمه
باشد و حتا چرکی شود؛ مو ها ممکن
است شکسته شده باشند و یا کم شده
و یا به کلی غایب باشند.
بعضی از انواع بیماری مانند Teigne
 tricophytiquesش��امل ی��ک یا دو
پ�لاک با موه��ای کوتاه ح��دود یک
س��انتیمتر و باالخره بعض��ی از انواع
آن ش��امل ی��ک انفالماس��یون مهم
( )Kerionکه ب��ه صورت یک پالک
متورم قرمز و گاهی با پوشش چرکی
دیده می ش��ود Teigne .می تواند در
پوس��ت بدن و صورت نیز دیده شود،
که تولید  Herpes cricineمی کند.
خانواده هائی که مجبورند محل زندگی
خ��ود را ترک کنند و به جای دیگری
نقل مکان کنند (مخصوصاً در آفریقا)
به ویژه با وضع بد اقتصادی و محیط
زیس��ت بد و اشخاصی که با حیوانات
سرو کار زیاد دارند (سگ ،گربه ،اسب
و غیره) شانس آلودگی و آلوده کردن
بیشتری دارند.


تشخیص

تش��خیص ابتدا به آسانی انجام نمی
شود زیرا یک لکه قرمز رنگ بدون مو
روی سر یک کودک می تواند معرف
بیماری های مختلفی باشد.
ی��ک آزمایش با المپ م��اوراء بنفش
فلورسانس مخصوصی را برای بعضی
از ق��ارچ ها نش��ان می ده��د که می
تواند بیماری های دیگری را رد کرده
و موهای آل��وده را می توان راحت تر
برداشت
دکتر متخصص پوس��ت (یا پزش��ک
خانواده) می تواند از یک آزمایش��گاه
متخصص قارچ شناس��ی درخواست
کن��د ک��ه از روی لک��ه و موها نمونه
بردارینمودهوآزمایشاتمیکروسکپی
و کشت جهت تشخیص و شناسائی
قارچ عامل بیماری را انجام دهد.

کش��ت درماتوفی��ت ها
معموالً  3هفته طول می
کشد ولی جواب امتحان
میکروس��کپی سریع تر
می رسد ش��ناخت نوع
قارچ با کش��ت بس��یار
مهم است زیرا نشان می
دهد که اگر قارچ از نوع
 Anthrophileباش��د ،از
انس��ان به انسان سرایت
م��ی کن��د متخص��ص
پوس��ت م��ی تواند یک
نمون��ه از پوس��ت برای
امتحان س��لول شناسی
بردارد ولی ای��ن کار به
ندرت الزم می شود


درمان

درمان با داروی ضد قارچ
از طریق دهان انجام می
ش��ود Griseofulvine
–Terbinafine
–
 Griseofnlvineب��ه م��دت  8هفته
و  Terbinafineب��ه م��دت  4هفته و
گاهی یک درمان ضد ق��ارچ بر روی
محل آل��وده برای کامل کردن درمان
نیز الزم می شود.
بیمار باید هر ماه مراجعه کند و امتحان
وج��ود قارچ ها تا درم��ان کامل الزم
است همه اشخاصی که با بیمار تماس
داش��ته اند باید به متخصص پوست
مراجعه کنند و اوست که تصمیم می
گیرد آیا آن ها به درمان احتیاج دارند
یا نه؟
بهرتین درمان جلوگریی از
آلوده شدن می باشد.
اگر کودکی به نوع قابل سرایت از انسان
به انسان این بیماری آلوده شده باشد
تا موقعی که آزمایش قارچ شناس��ی
منفی نیس��ت نباید به مدرسه برود و
همه کودکانی که با او در تماس بوده
اند باید توس��ط پزشک معاینه شوند
(همه متخصصین پوست این طور فکر
نمی کنند) ولی اگر کودکی مخصوصاً
در سنین کودکستان توسط
 Microsporium langeronilآل��وده
شده باشد نباید به کودکستان برود و
سایر کودکانی که با وی در تماس بوده
اند باید مورد آزمایش قرار گیرند.
بعضی از اشخاص ممکن است حامل
قارچ باش��ند بدون این که خودشان
بدانند و یک آزمایش پزش��کی همراه
با امتحان قارچ شناس��ی تشخیص را
ممکن می س��ازد به هر حال نباید با
بیمار در تماس بود و از لوازم شخصی
او استفاده کرد.
همچنین باید از تم��اس با حیوانات
مش��کوک به آلوده بودن پرهیز کرد.
این حیوانات باید توس��ط دامپزشک
معاینه شوند؛ پشم های این حیوانات
در ن��ور ماوراء بنفش فلورس��نت می
ش��ود( .مخصوصاً در ناحی��ه پوزه و
پشت گوش ها)
همیشه شاد و همیشه خوش باشید

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش
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میخواهیدلیپوسا كشنكنید؟
>>> گ��ر ش��ما
این روزها س��ری به مطب
جراحان پالستیك بزنید ،می
بینید كه كم نیستند خان م
ی
هایی كه برای داشتن اندام 
متناسبتر ،مخصوصا برای
رفع چاقی موضعیش��ان،
آمدهاند لیپوساكشن كنند.
اگر ش��ما هم قص��د دارید
ی ای را انجام
چنی��ن جراح 
بدهید ،بد نیست گفتگوی
س�لامت ب��ا دكت��ر فرهاد
حافظ��ی ،ف��وق تخصص
جراحی پالس��تیك و عضو
هیات علمیدانشگاه علوم
پزشكی ایران را بخوانید.

آقای دكتر آیا لیپوساكشن را
ی شود به عنوان یك روش
م 
كاهش وزن معرفی كرد؟
 نه! لیپوساكش��ن برای از بینبردن چربیه��ای موضعی در
ت هایی است كه با ورزش
قسم 
یا رژیم غذایی از بین نمیرود.
یعنی برای كاهش وزن استفاده
نمیشود.
بنابراین اف��رادی كه به صورت
ی چ��اق هس��تند نباید
عموم 
انتظ��ارات غیرمنطق��ی از این
جراحی داشته باشند.
یعن��ی چ��ه كس��انی ب��رای
لیپوساكشن گزین ه های مناسب
تری هستند؟
آن های��ی ك��ه اگ��ر چ��ه وزن
متعادلی دارند ولی تجمع چربی
به طور موضعی دارند.
اگرچ��ه س��ن بیم��اران در این
جراحی چندان مهم نیست ولی
ن تر كه پوستشان
افراد مس�� 
ف پذیری كمت��ری دارد،
انعطا 
نتیج ه ای را ك��ه افراد جوانتر
ی گیرند.
میگیرند ،معموال نم 

بعد از لیپوساكش�ن به چند
روز استراحت نیاز است؟
 معموال پیش��نهاد میش��ودبی��ن  3تا  5روز پس از جراحی

استراحت داشته باشید .اما بهتر
اس��ت تا یكماه پس از جراحی
ت های س��نگین
از انجام فعالی 
اجتنابكنید.

از ك�ی م�یت�وان ورزش را
شروع كرد؟
 تخمی��ن این زم��ان برای هرن طور
بیمار متفاوت است و همی 
تصمیم گی��ری در مورد ورزش
ك��ردن و دیگر فعالی��تها در
بیماران مختلف ،متفاوت است.
ما اكث��راً پی��ادهروی ،البته به
اس��تثنای دو روز اول پ��س از
جراح��ی را توصی��ه میكنیم.
این كار به از بی��ن رفتن ورم و
دیگر مش��كالت ،كمك بسیاری
میكند.
بس��ته به محل م��ورد معالجه
بس��یاری از بیماران بعد از  2تا
 4هفت��ه پ��س از جراحی قادر
ن های ورزشی
به ش��روع تمری 
هستند.

ی ها از ورم اعضای بدن
خیل 
پس از لیپوساكش�ن شاكی
هستند .درمان ندارد؟
 چرا؛ اغلب بیماران می گویندكه پیاده روی كمك بسیاری در
كاهش ور م شان دارد.

آیا چرب�ی مجدداً در مناطق

معالج�ه ش�ده
جمع نمیشود؟
 اگ��ر پ��س ازلیپو سا كش��ن ،
ش��خص رژی��م
غذای��ی درس��تی
نداش��ته باش��د و
منظ��م ورزش
ل
نكن��د ،س��لو 
ه��ای چربی باقی
مانده دوباره رشد
خواهند كرد ،البته
ل های چربی
سلو 
كه برداشته شده
اند برای همیشه از
بین رفتهاند.
لیپوساكش��ن جای ی��ك برنامه
رژیم غذایی كاهش وزن را نمی
گیرد.

چرا بیم�اران بعد از جراحی
بای�د لب�اس تنگ(گ�ن)
بپوشند؟
 چ��ون بع��د از جراح��یلیپوساكش��ن ،تورم قابل انتظار
است و استفاده از گن به كاهش
تورم كمك میكند.
بسیاری از بیماران بعد از جراحی
ی را حس میكنند و
تغییر كم 
یا حتی فكر میكنند كه چاقتر
شده اند اما در هفتههای بعدی،
بیماران معموال ش��اهد نتیجه
مطلوب خواهند بود.
بعد از  2ماه ،بیماران  80درصد
نتیجه ی نهایی عمل را مشاهده
خواهند كرد.
در حدود  6ماه بعد ،تورم مسلما
به طور كامل از بی��ن میرود،
بیماران توالی این بهبود را پس
از جراحی احساس خواهند كرد
و م��ا معموال اس��تفاده از گن را
برای  3هفته 7 ،س��اعت در روز
و پ��س از آن  3هفته حتی در
هنگام خواب توصیه میكنیم.

می گویند
دخرت شایسته 2010
فرانسه هم یک
ایرانی است؟!

دوست خو ش ذوقی در ایمیلی ،به پیوست
عکس زیبایی که اینجا می بینید ،می
نویسد :انگار ما هرچقدر در صادرات
غیر نفتی موفق نبوده ایم ،در صادرات "
زیبارویان " از برنامه جلو افتاده ایم !!
نازنین افشین جم دختر شایسته چند سال
پیش کانادا و دختر شایسته سال گذشته
هند را که یک ایرانی دورگه بود که یادتان
نرفته  ...اخیرا هم یک ایرانی عنوان Miss
 France 2010را کسب کرده است.
نام او الهام لعلیان پور ( شاید هم اللیان
پور)  Elham Lalianpoorاست ،برای همه
زیبارویان شایسته وطن ،هر جای این دنیای
پهناور که هستند ،آرزوی بهروزی و پیروزی
داریم.

نمایش
Apr. 17, 7:30 pm
 ص3 :

آرزوی سال 89

دوستان گرامی ،با توجه به اینکه سال جدید
سال  89می باشد
امیدوارم در این سال هیچگاه  8تان گروی 9
تان نباشد!!!
امیدوارم در سال جدید جیبتان پر پول لبتان
خندان باشد!
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

 مشروعیت زدائی از
حکومت ،خدمت بزرگ جنبش
زنان است
 فرایند فروپاشی نظام
والیت فقیه آغاز شده

 8مارس

درمونرتیال

سخنرانی
دکتر هایده مغیثی
____________________
هر سال با نزدیک شدن  8مارس ،روز
جهانی زن جنب و جوش در انجمن ها
و سازمانهای زنان ایرانی در سرتاسر
جهان دیده می شود ،اما امسال این
جنب و جوش حال و هوای دیگری
داشت.
انجمن زنان ایرانی مونترال نیز هر سال
با برگزاری مراسمی این روز را گرامی
می دارد .امسال مهمان و سخنران
مراسم  8مارس انجمن زنان ایرانی
مونترال دکتر هایده مغیثی ،استاد
دانشگاه یورک و مبارز نام آشنای
جنبش زنان ایرانی بود.
دکتر هایده مغیثی استاد رشته جامعه
شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه
یورک در کانادا می باشد.
دکتر مغیثی از فعالین جنبش
دموکراتیک وزنان در ایران و از پایه
گذاران سازمان اتحاد ملی زنان و عضو
هیئت تحریریه نشریات برابری و زنان
در مبارزه در دوران انقالب بوده است.
دکتر مغیثی مولف کتاب و مقاالت
متعددی در زمینه مسائل زنان در ایران
و در کشورهای اسالمی می باشد.
کتاب او« ،پوپولیسم و فمینیسم در
ایران» سال  1994در لندن به چاپ
رسید و در سال  1996در نیویورک
تجدید چاپ شد.
مقاالت انگلیسی و فارسی خانم هایده
مغیثی در ژورنال های تحقیقاتی و
علمی مختلف به چاپ رسیده است.
_________________
وی سخنش را با شادباش روز جهانی زن آغاز
کرد و گفت:
واقعیت این است که مناسبت بیشتر گردهم
آئی های ایرانیان خارج از کش��ور روی دادی
نه چندان شادی آور مثال بزرگداشت یا یادبود
کسی یا حادثه ای نه چندان خوشحال کننده
است.
اما گردهمائی روز زن مناسبتی است مثبت و
انرژیدهندهبرایابرازپیوستگیوهمبستگی
زنان بعنوان نیمی از جامعه انسانی در تجارب
مشترک و خواستهای مشترک؛
بهانه ای اس��ت برای یادآوری و ابراز احترام
به تالشگران حقوق زن در ایران که از بیش

انتقاد آمریکا از
سیاست کانادا
در قطب مشال

هیالری کلینتون ،وزیر امورخارجه
ای��االت متحده از سیاس��ت منطقه
ای کان��ادا به خاطر دعوت نش��دن
کش��ورهای اسکاندیناوی و بومی ها
به نشست مربوط به وضع قطب
شمال انتقاد کرده است.
خانم کلینتون که در این نشست در
کانادا صحب��ت می کرد ،گفت همه
کسانی که گرم ش��دن زمین و آب
ش��دن یخ های قطبی برای زندگی
آنها تاثیر گذاشته است ،باید در این

از ی��ک قرن پیش رو ش��رایطی
همواره خصمانه صدای خود را
علیه ب��ی عدالتی های اجتماعی
و جنس��یتی و قوانین مردساالرانه بلند
کردند؛
جشن جهانی زن نوعی تجدید عهد است برای
ادامه این تالشها.
وی س��پس با اشاره
ب��ه مب��ارزات صد
س��اله زن��ان ایرانی
ب��رای احقاق حقوق
براب��ر از تضییق��ات
و ب��ی عدالتی های
جنسیتی و اجتماعی
ک��ه بخص��وص در
 31س��ال حکومت
اس�لامی بر زنان بر
زنان ایران رو داش��ته
شد ،صحبت کرد و گفت:
حضور امروزی زنان در جنبش اعتراض علیه
استبداد سیاس��ی و مذهبی ادامه حضوری
اس��ت که آنها از اواسط قرن  19در بسیاری
از ش��ورش های مردم علی��ه افزایش قیمت
خوارب��ار ،کمب��ود نان و افزای��ش مالیات ها
داش��ته اند و بعضا حتی س��ازمان دهنده و
هدایت کننده راهپیمائی های اعتراضی بوده
اند .درس��ت همانطور که از تابستان گذشته
تاکنون علیرغم خش��ونت بی س��ابقه سپاه
و بس��یج و تحمل توهین ،ضرب و ش��تم و
بازداشت و شکنجه جسمی و جنسی زنان نه
تنها از مبارزه دست نکشیده اند ،بلکه عامل
بسیج کننده و شجاعت دهنده برای فعالین
سیاس��ی جامعه مدنی در سایر عرصه های
مب��ارزه بوده اند .زنانی که امروز در تظاهرات
خیابانی خود را س��پر بالی جوانان در مقابل
خشونت کور انگل های صلح حاکمیت می
کنند ،میراث دار زنانی هستند که در انقالب
مش��روطه مسلحانه به بس��تن بازار تبریز و
مصادره گندم های احتکار ش��ده در شهر به
سود فقرا دست زدند.
با توجه به این زمین��ه فرهنگی -اجتماعی
و مذهبی اس��ت که می ت��وان کینه دیرینه
بنیادگرایان نسبت به فعالین حقوق زنان در
ایران را درک کرد.
آنچه رژیم والیت فقیه نمی تواند درک کند
این اس��ت که مقاومت زنان ای��ران در برابر
خودکامگی سیاسی و مقابله آنان با آموزه های
ارتجاعی مذهبی تاریخی صد ساله دارد.
نسل فعال کنونی ادامه دهنده راه زنان است؛
راه را بر کالسکه ناصرالدین شاه بستند و به
او اعتراض کردند بجای وقت تلف کردن در
حرم به فکر آب و نان مردم باشد.
همان زنانی که به امام جمعه تهران به خاطر
هواداری اش از شاه حمله بردند.
همان زنانی ک��ه در دوران انقالب  1357در
تسخیر پادگان ها و زندان ها شرکت داشتند
و نخس��تین نیروئی بودند که تنها سه هفته
پس از انقالب با اعتراض مستقیم به فرمان
حجاب آیت اله خمینی علیه هجوم تاریک
اندیش��ی بپا خاس��تند و هاله تق��دس را از
پیرامون آیت اله کنار زدند.
نظام اسالمی خوب می فهمد که درخواست
برابری در قان��ون و در برابر قانون مبارزه ای
اس��ت آگاهی دهنده که تضاد میان آموزش

مقاومتزنانایراندرمصافآموزههای
ارجتاعیمذهبیتارخییصدسالهدارد.

های اسالمی اصولگرایان و
مقتضیات زندگی و نهادها و
ارزشهای امروزی را آشکار کرده
و می فهمد که این بطور غیرمستقیم
مبارزه ای است برای شریعت زدایی
از نظام قانونی کشور.
آنچ��ه رژیم نمی فهمد این اس��ت
ک��ه پ��س از چندین ده��ه تجربه
مدون گرائی پیش از انقالب نحوه
زندگی و اف��کار زنان ایرانی را نمی
توان براس��اس مقتضیات ،معیارها
و انتظارات دین��ی محافظه کارانه
سامان داد.
دکتر مغیثی در ادامه با اش��اره به
مبارزات زنان در  30س��ال گذشته
افزود:
مقاوم��ت و مب��ارزه زن��ان در برابر
حکومت اس�لامی فصلی ت��ازه در
حیات سیاس��ی و اجتماعی ایران
گش��وده؛ از این نظر که شاید بتوان گفت به
فرهنگ سیاسی و اجتماعی کشور تکان بیدار
کنن��ده ای داده و عدم توازن جنس��یتی در
فرهنگ سیاسی ایران را به چالش طلبیده.
به نظر م��ن اهمیت تالش ه��ای فرهنگی
و اجتماعی زنان در  30س��ال گذشته تنها
در افش��ای نابرابری های قانونی و تبعیضات
اجتماعی و طرح پی گیرانه خواس��ته های
خود نیست .اهمیت عمده این تالشها تاثیرات
دراز مدت فرهنگی و اجتماعی آنها است در
باورهای فرهنگی و وجدان اجتماعی و نقش
توان بخش و جهت دهنده این تالشها.
مب��ارزات زنان و عکس العمل خش��ونت بار
رژیم نسبت به آنان ،ماسک تقدس را از چهره
حکومت برداشته و خشونت ذاتی نظامی را
که برای خود حقانیت مذهبی قائل اس��ت
عریان کرده.
مشروعیت زدائی از حکومت ،خدمت بزرگ
جنبش زنان به جنبش آزادی طلبانه مردمی
است که نتایج آن در اعتراضات خیابانی پس
از انتخابات ریاست جمهوری انعکاس یافت.
وی س��پس از ویژگ��ی های مب��ارزات زنان
و مقابله حکومت اس�لامی ب��ا این مبارزات
صحبت کرد و افزود:
یکی دیگ��ر از تحوالت فکری سیاس��ی که
جنب��ش زنان آن را آغاز ک��رده ایجاد امکان
گفت و گوهای صادقانه و دوس��تانه بر س��ر
مسائل مجادله آمیز ،بدون توسل به حمالت
خصمانه ،فردی ،و موهن یا تمسخر و ریش
خندهای سیاسی است که یکی از شاخصه
های تاسف آور مناظره های سیاسی در ایران
بوده و هنوز هم هس��ت؛ زنان فعال طرفدار
حقوق زن��ان ،در داخ��ل و خارج ای��ران در
حال متحول س��اختن این فرهنگ سیاسی
اند .گفت و گوی بی پرده و آش��کار بر س��ر
موضوعات مورد مجادله و تحلیل انتقادی از
استراتژی و تاکتیک های سیاسی که نشانه
بلوغ سیاس��ی و فکری و اعتماد به نفس در
درون هر جنبش سیاسی است ،این تحول در
میان زنان فعال آغاز شده.
استراتژی گروههای زنان در جریان انتخابات
و اعتراضات میلیونی

پس از آن مثال بارزی از بلوغ سیاسی و واقع
بینی زنان فعال و آمادگی آنان برای همکاری
مقطعی حول هدف مشترک است که تحول
مهم دیگری را نوید می دهد.
وی با توضیح ش��رکت واقع گرایانه پرشور و
موث��ر زنان در مبارزات انتخاباتی بهار 1388
گفت:
نکته جالب اینکه همه این تالش��ها با واقع
بینی و بدون داشتن هیچ گونه توهمی انجام
می ش��د .چنانکه مثال ائتالف مطالبه محور
بدون استفاده از شعارها و بیانیه های به ظاهر
رادیکال از هیچ یک از کاندیداها حمایت نکرد
و بجای آن خواس��ت تجدی��د نظر در قانون
اساسی و پیوستن ایران به کنوانسیون وضع
تبعیض از زنان را مط��رح کرد .این جنبش
بر تحوالتی که بعد از انتخابات رخ داد تاثیر
مهمی داشت.
تداوم جنبش اعتراضی بر دینامیسم داخلی
آن تاثی��ر خواهد داش��ت ،یعن��ی مرزهای
همکاری و ائتالف میان نیروهای مختلف را
که در اعتراضات خیابانی تاکنون همگام بوده
اند از جمله زنان را روشن تر خواهد کرد.
آنچه مس��لم اس��ت فرایند فروپاش��ی نظام
والیت فقیه در ایران آغاز شده ،پروژه اسالمی
شکست خورده و توهمات درباره گنجایش
آن برای تغییر پایان یافته ،اما به نظر من این
به معنی پیروزی جنبش مردمی و برقراری
نظام دموکراتیک متکی به قانون و سکوالر در
آینده نزدیک نیست.
اما جمهوری اسالمی در سراشیبی افتاده که
به سختی ممکن است راه بازگشتی برای آن
چالش مهمی که پیش روی فعالین جنبش
قرار دارد این اس��ت که چگون��ه می توان از
اشتباهات جنبش آزادی طلبانه انقالب بهمن
که به ناکامی انجامید اجتناب کرد.
مثال:
 چگونه می توان در ائتالف افقی و مشارکتدر شبکه های سیاسی جنبش حضور فعال
داشت ،اما در گفتمان اصالح طلبان اسالمی
مستحیلنشد.

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  4آوریل

خبرهای کانادا
گفتگوها شرکت می کردند.
کان��ادا از آمری��کا ،نروژ ،روس��یه و
دانمارک برای شرکت در این نشست
دعوت کرده است.
گزارش بی بی سی حاکیست ،خانم
کلینت��ون گفت" :همه کس��انی که
در این منطقه منافع مشروع دارند،
مانند اقوام بومی باید به این کنفرانس
دعوت می شدند".
خان��م کلینتون گفت وق��ت زیادی
برای نجات قطب شمال باقی نمانده
و کارهای زیادی باید انجام شود.
او گفت" :آب شدن یخ دریا ،یخچال ها
و الیه منجمد قطبی بر زندگی مردم
سراس��ر زمین و همه اکوسیستم ها
تاثیرگذار خواهد بود".
همزمان ،نگرانی هایی درباره تالش
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پنج کش��ور حاضر در نشست کانادا
برای جایگزینی شورای قطب شمال
ابراز شد.
این ش��ورا که ش��امل کش��ور های
همجوار قطب ش��مال و قبیله های
بومی سرخپوستان «اینوییت» است،
هر دو سال یک بار برای بررسی وضع
منطقه تشکیل جلسه می دهد.
الورنس کنون ،وزیر امورخارجه کانادا
با رد این نگرانی ها گفت کشورهای
حاضر در نشست روز سه شنبه 30
م��ارس قصد جایگزینی یا تضعیف
شورای قطب شمال را ندارند.
الورنس کنون ،وزیرخارجه کانادا در
این نشست گفت کشورهای حاضر بر
همکاری بیشتر در زمینه کشتیرانی
منطقه ای تاکید کرده اند.

Accounting

Tax Solutions
_________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379

 چگونه می توان مطالبات ویژه طبقاتی ،ملیو جنسیتی را در محراب مبارزه ضد استبدادی
قربانی نکرد و در عین حال با پافشاری بر این
مطالبات مبارزه ضد استبدادی را از متحدین
خود محروم نساخت.
 چگون��ه می توان ائتالفات مقطعی و فصلمشترک مطالبات جنبش را تقویت کرد و در
عین حال از روش��ن ساختن نیات و اهداف
ایدئولوژیک و م��ا ّدی فرصت طلبان مدعی
رهبری جنبش سرباز نزد.
 چگون��ه می توان جیره خ��واران و فرصتطلب��ان ایرانی و غیرایران��ی را که حمایت از
یک رژیم سرکوبگر را با شعارها و تحلیل های
ضد جنگ و ضد امپریالیستی و ظاهرا مترقی
توجیه می کنند ،افشاء کرد بی آنکه ضرورت
مقابله با جنگ طلبان و نیات امپریالیس��تی
دولت های غربی به فراموشی سپرده شود.
آنچه به جنبش کنونی زنان مربوط می شود
سئوال کلیدی این است که
 چگون��ه میتوان ضمن طرح مطالبات ویژهزنان ،همراه با سایر نیروهای جامعه مدنی به
مبارزه در جهت مطالبات عمومی تر مربوط
به آزادی های سیاسی و فردی ،دموکراسی و
حقوق بشر ادامه داد.
باید امیدوار بود که نسل جوانی که بخصوص
در یک ده��ه و نیم گذش��ته در ایران برای
کسب برابری حقوقی و اجتماعی و دگرگونی
باورهای زن ستیز و سلسله مراتبی فرهنگی
فعالیت کرده و می کند و توانسته به یکی از
مهمترین و موثرترین حرکت های سیاسی
و اجتماع��ی در ایران و ش��اید جهان تبدیل
شود بتواند با زیرکی و هوشیاری از تحوالت
جهانی ،از تجارب مبارزات گذشته و از فرصتی
که تنزل محبوبیت و مشروعیت رژیم اسالمی
پدید آورده بخوبی استفاده کند.
این مراسم با بحث و گفتگو در مورد صحبت
های دکتر هایده مغیثی به پایان رسید.
(انجمن زنان ایرانی مونتریال)

وطـــن

آنکه صد پاره و پر خون شده خاکش وطن است
وان که ویران و پریشان شده نامش وطن است
در ته رود و س�ر کوه و همه دش�ت و دمن
آنکه از خون شده گلگون سر و جانش وطن است
آنکه یک شب نتوان خفت ز عشق و عطشش
میتوان گفت به جرات به کالمش وطن است
آنکه با لحظه ای غفلت به چنین روز نشست
خاک بر جان و تنم باد عزیزش وطن است
آنکه سوزد جگر و قلب و وجودش هر دم
چاره ی درد و دوامش همه جانش وطن است
آنکه از دست شد و باز بیاید در دست
همه از همت ما مرثیه خوانش وطن است
من نمیرم که در اینجا بدنم خاک کنید
وه که این جان حقیرم همه عشقش وطن است
ندهی�دمب�هزمی�نج�زب�هدرونوطن�م
آنکه خاکش به تنم شد کفنش هم وطن است
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احمد مصطفی لو

نوروز جهانی
شد!

در تهران و...
کبک!

چند نکته!

یکشنبه اول فروردین ماه 2569
ایرانی ( 1389خورش��یدی) برابر با
 21م��ارس  2010می�لادی ،نوروز
رادر میدان پل��س دوکانادا (تقاطع
پیل و رنه لوک) جشن گرفتیم.
به علت ضیق وقت و چاپ زودهنگام
پیوند ،درج آگهی برگزاری جش��ن
نوروز ،بزرگ و رنگی میس��ر نشد و
بیشتر هموطنان بی خبر ماندند ولی
در برگزاری جش��ن نوروز در میدان
پلس دوکانادا اصرار داشتیم.
چون نوروز جهانی شده بود نه همانند
یکسالگی انقالب مشروطیت ،بلکه
چندمین هزار س��الگی نوروز ایرانی،
تحت عنوان فرهنگ صلح در مجمع
عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء
اعضاء ،یک روز ،روز ویژه ش��ناخته و
تصویب شده و رسم و آئین و جشن
هزاران ساله نیاکانمان مورد ستایش
و احترام اهل عالم قرار گرفته بود.
جشن نوروز ،اولین بار در خارج ایران،
در مونترال برگزار ش��د و سپس در
کش��ورهای دیگر از جمل��ه آمریکا،
در منهتن نیویورک ،منطقه ای که
سازمان ملل قرار دارد و هر سال تولد
نوروز هزاران ساله جوان ،با عظمت و
شکوه هرچه بیشتر برگزار میشود که
دل از هر ایرانی و غیرایرانی می ُرباید
و نوروزی می کند.
به جرئت میگویم ک��ه آغاز جهانی
ش��دن نوروز از مونترال شروع شد و
آن ایده جالب آقای رضا زرین جهت
همبستگی و معرفی جامعه مان بود و
چندین سال نوروز ،با تالش و همت

حسین حاجی آقا

مونترال
 .....چرا ای��ن آقایان که دم از آزادی
بیان و دمکراسی می زنند در شب
سخنرانیخانمشیرینعبادیصدای
من ،کاریکاتوریست سابق گل آقا را
قطع کردند و هفت��ه نامه «هفته»
متن سئواالت من را سانسور کرده
است؟ اینها خودشان هم به آنچه در
مورد آزادی و دمکراسی می گویند،
باور ندارند.
با سالم
 ....یک خانم (شیرین عبادی) می
آید و می گویند زن مسلمان جایزه
صلح نوبل را ب��رده  .تا اینجای کار
ایرادی ندارد اما وقتی خانم ش��روع
به ح��رف زدن می کند ش��نونده
گیج می ش��ود از حرف های قاطی
و بی س��رو ته این خانم  .اگر خانم
مسلمانی هستی که باید به سنت
مس��لمانان احترام بگ��ذاری ال اقل
یک تیکه پارچه برای نبودن فریضه
دینی سر می کرد.
بع��د از احمدی ن��ژاد و معاون زن

رشد مجدد
اندامهای قطع
شده انسان
امكانپذیر می شود
كش��ف ژنی جدید كه توانایی رشد
مجدد اندامهای آسیب دیده بدن را
در خود پنهان كرده است می تواند

>> سکس
و دیگر
قضایای جدی

هموطنان بویژه آقای زرین و جناب
حس��ین صمیمی در می��دان پلس
دوکانادا برگزار شد.
و دریغا که ش��هر مونترال پیشگام و
آغازگر برگزاری مراسم نوروز همانند
نیویورک متبلور نشد چرا که اساسی
ترین نماد همبستگی و ملی ،پرچم
سه رنگ ش��یر و خورش��ید که در
مراس��م نوروز نیوی��ورک ،به زیبائی
و عظمت و ش��کوه آن صدبرابر می
افزاید در شهر ما مونترال به آن تعلل
میشد و سال گذشته برگزار نگردید.
و یا جمهوری اسالمی که همواره در
جهت برچیدن و یا تضعیف جشن ها
و مراس��م ملی و تاریخی مان تالش
کرده و میکند ،س��ال گذشته بعد از
ولخرجی آقای حمید مشائی ،معاون
فرهنگی احمدی نژاد و دادن ضیافت

شام در هتل هیلتون مونترال ،جشن
نوروز در همان هتل با مخارج سرسام
آور توسط مرکز اسالمی برگزار شد.
ول��ی ،با افتخار به نوروز جهانی مان،
امس��ال اول فروردی��ن ( 21مارس)
میدان پلس دوکانادا ،محل برگزاری
جش��ن نوروز را خال��ی نکردیم و از
ساعت  11صبح با سرود ای ایران و
پرچم های سه رنگ شیر و خورشید
نش��ان و ی��ک دقیقه س��کوت بیاد
جانباختگان آزادی ،با صرف شیرینی
و قه��وه و موزیک نوروزی جش��ن
گرفتی��م بدان امید که چهارش��نبه
س��وری زا نیز که نماد روش��نائی و
عشق و سوزاندن زشتی ها و ناپاکی
هاست آوازه جهان کنیم.
اگرچه زشت آخوندی چون مطهری
روانس��وخته ،برگ��زار کنن��دگان
چهارشنبه س��وری را ناآگاه و ...و یا
آخوند ناپاک خامنه ای ،چهارشنبه
سوری را بدون پایه عقالنی می داند.
نوروز جهانی بر شما پیروز بار
چهارشنبه  31مارس -2010

وزی��ر می گوید  .یک دفعه می رود
هندوستان و دنبال فیل می گردد
و بعد از کروب��ی حمایت می کند.
کشته شدگان حوادث اخیر را چند
براب��ر م��ی گوید و بس��یجی را که
اس��لحه بر روی مردم نمی کش��د،
خائن و آدم کش خطاب می کند.
من خودم در جنگ مجروح شدم و
برادر من هم در همین جنگ کشته
شد که می گویند شهید شد!
اما می دانم آن بسیجی ها از من هم
پاک تر هستند .از این خانم بپرسید
در بنیاد شهید چرا به زن های شهدا
در مدیریت همین کروبی تجاوز می
کردند.
من خ��ودم در بنیاد مجله ش��اهد
کودکان را صفحه بندی می کردم و
طراحی .دزدی دیدم و زیاد شنیدم
تجاوز به زنان شهدا یا همان صیغه
آخوند ها آنقدر بد بود که وام ازدواج
من را هم ندادن��د در زمان همین
رفسنجانی غارت گر.
دیگر اینکه پرسیدم چرا دولت کانادا
م��ن را در آتاوا که بی خانمان بودم
زندانی کرد؟
این جر م و نقض حقوق بشر است.

می گویند بعد از یازده سپتامبر به
خیل��ی ها گیر دادن��د ...چرا از هنر
من و دیگران استفاده نمی کنند؟
تا ک��ی کارگری ؟ چرا دو س��اعت
وق��ت این دانش��گاه را به من نمی
دهند تا حرف بزنم؟ ش��ما باش��ید
چه می کنی��د؟ میلیاردها دالر در
زیر حکومت خاتمی و رفس��نجانی
دزدیدند و گوشه چشم ما در کانادا
زیاد هستند از این الشخور ها .من
از آدم بی منطق و کم سواد و گروه
بازی متنفرم آدم باید آزاد باش��د و
جرات حرف زدن داشته باشد .
این نش��ریه «هفته» مونترال پر از
حمایت حقوق بش��ر است و آزادی
بیان؟
اما س��ئوال م��ن را چرا سانس��ور
کردند؟من در آن جمع بودم سئوالی
کردم و حق داشتم پاسخ بگیرم ،نه
آن ک��ه میکروفون را قطع کنند و
یک بچه  ....جلوی من ظا هر شود
ش��انس آورد حالت خوبی داشتم و
رگ موجی من باال نبود!
ارادتمند حاجی آقا
کاریکاتوریست سابق گل آقا

در آین��ده ای نه چن��دان دور امكان
رش��د مجدد اندامهای قطع ش��ده،
ترمیم اس��تخوانهای آسیب دیده و
حتی ترمیم جراحت های مغزی را به
وجود آورد.
محققان دریافته اند برخی از جانداران
از جمله دوزیستان از ژن  p21كه می
تواند فرایند ترمیم را در بدن متوقف
سازد ،بهره می برند اما این ژن طی
تكامل در اكثر جانداران از بین رفته
اس��ت با خاموش كردن فعالیت این

ژن فرایند ترمیم به شكلی معجزه آسا
از سر گرفته می شود.
محققان موسسه ویستار در فیالدلفیا
دریافتند موشهایی كه از این ژن در
بدن خود به��ره ای نبرده اند قادرند
اندامهای از دست داده خود را دوباره
بسازند و یا عضوهای آسیب دیده را
ترمیم كنند متفاوت از دیگر جانداران
این موشها ترمیم جراحتهای خود را
با شكل دادن به بالستما ،ساختاری
كه با رش��د سریع سلولها در ارتباط

آقای سردبیر عزیز
مقال��ه کوتاه « 60درص��د از زنان
تهرانیازرابطهجنسیباهمسرشان
رضایت ندارند» (مندرج در شماره
پیش پیوند) مرا واداشت که چند
خطی دراین باره بنویسم.
مقدمت��ا عرض می کن��م من نه
جامعه شناس��م و نه روانشناس و
سکسولوگ؛ ولی گاهگاهی دراین
باره مورد مشورت قرار می گیرم.
مسئله نارضایتی جنسی مربوط به
ایران نیس��ت ،بلکه همین جا هم
این مسئله هست به چند مورد زیر
توجهبفرمائید.
خانم جوانی از اهالی استان کبک
که با جوانی ایران��ی ازدواج کرده،
می گفت :با همسرش در دانشگاه
آشنا شده و چون او با دیگران فرق
داشت مورد توجه اش قرار گرفته
و با هم دوس��ت شده اند .خانواده
پسر مذهبی بوده اند و به هیچ وجه
با زندگی «آزاد» موافق نبوده و به
همین جهت رسما ازدواج کرده اند.
دختر خانم در ادبیات و موسیقی
تحصی��ل کرده و ش��اه دام��اد در
انفورماتیک .خانم می گفت آنقدر
کتاب در کتابخانه خانواده ی آنها
وجود داشت که من فکر میکردم
همسرم و خانواده اش مرتبا درباره
ادبیات ایران و موس��یقی آن برایم
س��اعت ها صحبت خواهند کرد،
ولی متاسفانه که از هنر هیچ نمی
دانند و کتابها همه «دکوراسیون»
بود و خانواده همسرم که چقدر به
من محبت داش��تند پس از اینکه
متوج��ه ش��دند من اه��ل دین و
مذهب نیستم و به هیچ وجه تمایل
به مسلمان شدن ندارم ،دیگر مرا
تحویل نمی گیرند و همسرم هم
به غیر از سکس چیز دیگری از من

نمی خواهد.
او یک خروس است
ولی م��ن یک مرغ
نیس��تم ب��رای من
سکس مهم نیست
روابط قبل و بعد از
س��کس مهم است
ک��ه او هی��چ از آن
نمی فهم��د و نمی
خواهد بفهمد .من
او را دوس��ت دارم و
نمی خواهم از او جدا
بشوم؛ مخصوصا که
خانواده من با ازدواج
ما مخالف بودند.

تا خودمان را عوض نکنیم
زندگی عوض منی شود

ازنامههایرسیده
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یکی از دوستان ایرانی که همسر
کبک��ی دارد زن��گ زد و گفت که
یکی از دوستان قدیمش که همسر
کانادائ��ی دارد برای چند روزی تا
آخر هفته در من��زل آنها مهمان
هس��تند و من و همس��رم را هم
دعوت کرد که با آنها شام بخوریم.
پ��س از صرف غذا و صحبت های
مختلف متوجه ش��دیم که روابط
عروس کانادائی و مادرشوهر ایرانی
بشدت شکر آب است و خانم ایرانی
به مصداق اینکه زنی که همس��ر
ایرانی می شود ایرانی است و باید
از اسم فامیل ش��وهرش استفاده
کن��د ،حتی در محی��ط کارش و
خانم جوان را که مری نام داش��ت
مه��ری صدا میک��رد که با عکس
العمل ش��دید عروس مواجه می
شد وقتی به او گفتم که در استان
کبک خانم ها پ��س از ازدواج هم
به نام خانوادگی خودشان خوانده
می ش��وند و بعد توضیح دادم که
من همس��رم را با تیتر خانم و نام
خانوادگی خودش صدا می کنم،
فرمودند :وا ،پس حتما توهم حالت
خراب��ه و از اصل و نس��ب خودت
جداشدی و فرنگی مآب شدی!
مسئله اینجاس��ت که ما مشکل
فرهنگی و تربیت��ی داریم و حتی
در خارج از ایران پس از سی سال
سردرگم هستیم .بیاد دارم در 50
سال قبل پسرعمویم هر «غلط»ی
دلش میخواس��ت میکرد و مورد
مواخذه ق��رار نمی گرف��ت؛ ولی

خواهر کوچکترش به هیچ
وجه آزادی نداشت.
و اگر اعتراض میکرد با تحکم
و تکفیر روبرو می شد که تو
دختری و او پسر!
فرهنگمردساالریوضعیفه
ش��مردن زن ها ،که در امور
قضائی نصف مرد حساب می
ش��وند و در امور دیگر کمتر
از یک چهارم؛ و کنیز سکس
بودن و آمادهُمجامعت حتی
باالی پاالن شتر با واقعیات
جامعه امروزی دنیا وفق نمی
ده��د و باع��ث اختالف می

شود.
در فرهنگ��ی ک��ه م��رد وقتی به
خان��ه برمی گردد و با همس��رش
روبرو می شود بجای اینکه بپرسد
عزیزم خسته نباشی ،روزت چگونه
گذش��ت؛ اولین سوالش این است
شام چی داریم و بعد هیچ .مسلما
مقدار طالق و جدائی زیاد خواهد
بود.
ازدواج را به یک گلدان گل س��رخ
تشبیه باید کرد که به آفتاب و آب
و مواد غذائی نیاز دارد.
باید صبح در آفتاب باشد از ساعت
 11تا  3زیر تابش مستقیم آفتاب
نباشد و بعد دوباره در آفتاب باشد؛
خاکش مرطوب باشد و گاهگاهی
عوض ش��ود و غذای گل سرخ هر
دو هفته یکبار به آن داده ش��ود تا
گل های زیبا و معطر و خوش��بو
بدهد و اگر همین طور ولش کنی
می خشکد!
آقای سردبیر ،بین خودمان بماند
چند درصد از ما مردان ایرانی برای
روز زن ( 8مارس) برای همسرمان
هدیه و گل خریدیم و روز زن را به
او تبریک گفتیم و چند درصدمان
مردی را که به همس��رش احترام
می گذارد و با او در مسائل زندگی
مشورت می کند و حرف او را قبول
می کند «زن ذلیل» نمی دانیم.
تا خودم�ان را ع�وض نکنیم
زندگی عوض نمی شود
همیشه خوب و خوش باشید.
عطا انصاری (کبک)

پیامهاینوروزیشخصیتهایسرشناس
موسوی:
چیز نو را به تمامی هموطنان عزیز
و س��بزم تبری��ک و تهنیت عرض
مینمایم.

کروبی:

جنـتی :پایان
عصر یخبندان بر
تمامیدایناسورها
و فسیلهای دوران
پارینه سنگی خجسته
باد.

امسال سال پلنگه .کروبی مرد جنگه .مصبـاح یزدی:

نن جون من قشنگه .بهارتون مبارک
بید.
خامتی :سال نو را به تمامی
دوستان و دشمنان عزیزم تبریک و
تسلیتمیگویم.

رفسنجانی:

این مصیبت عظم��ی را به قلب بی
عطوف��ت آق��ا و همچنی��ن تمامی
اعضای انجمن حجتیه و چاقو کشان
و چماقداران ریز و درشتشان تسلیت
عرضمینماییم.

خامنه ای:

عید غدیرخم بر امت اسالم
مبارک.

عبدالکریم سروش:

زمان زمستان بسر آمد و شمیم خوش
دموکراسی دینی ،باز از جانب ما بدر
آمد .بدان و آگاه باش که فلسفه ما پا
در هواست و آزموده را دوباره آزمودن
رواس��ت .پس بشتاب که از آن چاله
درآیی و بدین چاه در ،فروغلتی که تا
ابله در جهانست فیلسوف درامانست.
بهاران خجس��ته باد و پیوند دولت و
دین گسسته مباد.

احمـدی نژاد:
یا متقلب القلوب واالبصار یا م ّزوراللیل حسینشریعتمداری:

در صورت تحویل س��ال نو و فراهم
ب��ودن امکان��ات و احس��اس نی��از،
تبریکات ما متعاقبن اعالم خواهد یا
نخواهد شد.

مبدل الح��ول و االحوال
و النه��ار یا ّ
هوای مارو داشته باش! تو این چهار
س��ال .س��ال گذش��ته بر همه اون
هشتاد میلیونی که به من رای دادند
میمونباد!

حاج فیروز نوروزی مس��بب شادی
دش��منان و عامل نفوذی اسراییل را
دستگیرکنید.

است آغاز می كنند.
به گفته محققان ویس��تار نبود ژن
 p21باعث می ش��ود سلولهای بدن
این موشها به جای داشتن عملكردی
مانند س��لولهای پس��تانداران بالغ،
عملكردی مشابه سلولهای بنیادین
بازتولید كننده داشته باشند؛ این به
آن معنی است كه آنها قادر خواهند
بود بخشهای مورد نیاز بدن خود را
بسازند.
طی آزمایشها ،دانشمندان این ژن را

در بدن موشهایی كه گوش آنها آسیب
دیده بود ،خاموش كرده و شاهد رشد
مجدد گوش در این جانداران بودند
با وجود اینكه این مطالعات روزهای
اولین خود را س��پری م��ی كند ،اما
دانش��مندان معتقدند از نظر تئوری
تفاوتی در به كار گرفتن این ش��یوه
میان موشها و انسانها وجود ندارد.
بر اس��اس گ��زارش رویت��رز" ،الن
هبركت��ز" كه هدایت این پ��روژه را
به عهده دارد می گوید این موش��ها

درست مانند مارمولكی كه بخشی از
بدنش را از دست داده است ،قادرند
بخش از دست داده را دوباره بسازند
و اندامی س��الم و جدید را جایگزین
آن سازند.
دانش��مندان امیدوارند با كمك این
كشف در ساخت داروهایی كه بتواند
به صورت موضعی به ترمیم بخشهای
آس��یب دیده بدن بپ��ردازد ،موفق
شوند.
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نگاهی دیگر به دوروبر...
در کشکول پیر...

پیر خراسانی

قدرمتند ترین کشور دنیا

رئیس جمه��وری چه��ل میلیونی
منتخب حضرت رهبر معظم در جمع
خانواده های شهدا و ایثار گران استان
هرمزگان فرموده اند :یکی از س��ران
صهیونیس��ت ها گفته اس��ت :ما در
هزار کیلومتری قدرتمند ترین کشور
(ایران) هس��تیم!؟ ما هم با تاسی به
حض��رت پرزیدنت و با تقلب از روی
دست ایشان چند جمله قصار کشف
و صادر فرمودیم به شرح زیر.
 )1امری��کا فقیر ترین کش��ور
جهان است!
 )2گوی��ان پهن��اور ترین
کشور دنیا است!
 )3ک��ره ش��مالی دارای
دمکرات ترین سیستم حکومتی
و مردم��ش آزاد ترین ملت در
جهانهستند!
 )4آدلف هیتلر و استالین و
موسولینیمحبوبترینرهبران
در تاریخ دنیا هستند!
 )5کش��ورهای فرانس��ه و
آلمان و س��وئیس بزرگترین و
مخوف ترین زندان برای روزنامه
نگاران به شمار می روند!
 ) 6س��ردبیر ما ،دست و دل باز
ترین فرد در جهان است!

دخلوری

انرژی درمانی

به خواهران و برادران افغان و ایرانی
پیش��نهاد می کنیم که از این پس
برای حل تمام مش��کالت پزشکی
و روانی خود و عزیزانش��ان به روش
انرژی درمانی ،ب��ه جای آقای دکتر
ش��یاد قالت��اق زاده ،به ش��خص ما
مراجعه کنند تا با انرژی خاصی که
در دستهای شفابخش ما وجود دارد
در طرفة العینی بار س��نگین کیف
پول و حس��اب بانکی و کارت های
اعتباری آن ها را سبک نموده و آن

بی استعدادها!

پس ازخواندن مطلبی
تحت عنوان «والدین
کتک خورده» در پیوند
ش��ماره  944و پ��ی
بردن به این حقیقت
که در آمریکای شمالی
11درص��د والدین از
فرزندانشان کتک می
خورن��د ،دلمان خیلی
برای این زنگوله های پای تابوت مان
سوخت که در این رشته هم نتوانسته
ان��د موفقیتی به دس��ت بیاورند و با
توج��ه ب��ه این که ه��ر کدام
بیش��تر عمرش��ان را در این
سرزمین گذرانده اند تاکنون
هرگ��ز از این نوع خدمات نه
در حق ما انجام داده اند و نه
در حق اختر عیالمان یعنی
مادرشان ،دریغ از یک فحش
چ��ارواداری ب��ه فرانس��ه یا
انگلیسی! یا یک سیلی و پس
گردنی و حتا ی��ک اردنگی
مالیم!؟یعنی از این جهت هم
ما شانس نیاورده ایم! افسوس
و صد افسوس نمی دانیم آن
ها بی استعداد هستند یا ما
بد شانس؟!

تعطیالت

اعالم ش��د که :در س��ال جاری یک
پنجم روزهای سال به مناسبت های
مختلف دینی یا ملی تعطیل خواهد
بود! به اولیاء امور در ام القرا توصیه می
کنیم که اگر در این مورد کمبودی
دارن��د در راس��تای واردات اق�لام
ضروری ،چندین مناسبت جدید از
کشورهای برادر و دوست وارد کنند
مث ً
ال روز تولد (کیم ایل س��ونگ) یا
روز وفات (راس��پوتین) و یا سالگرد
حنا بندان پ��در بزرگ برادر (چاورز)
بدین ترتیب دو پنجم دیگر روزهای
سال هم تعطیل خواهد بود می ماند
دو پنجم دیگر ک��ه آن هم احتماالً
به علت بارش برف و باران و سقوط
بهمن و یا خارج شدن قطار از خط و
سقوط هواپیما تعطیل می شود! و این
حسن خوبی اش! این است که بدین
ترتیب امت اس�لام وقت کافی برای
عبادت خواهند داشت! به کار و پول
هم نیازی ندارند همگی باد مصرف
خواهند کرد و «کف» تولیدی هم به
درد شستشوی دامن لکه دار بعضی
ها خواهد خورد!؟

13بدر و
یادبود!

روز س��یزده ب��در
 5س��ال از واقع��ه
دلخ��راش قت��ل
ناجوانمردان��ه ما و
رها کردن جس��د

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در
ای
ن
د
رگ
اه
نی
ست

متالشی شده
م��ان در بیغوله های
اط��راف مونتریال می گ��ذرد! هرگز
یادم��ان نمی رود که ای��ن حادثه و
درج خب��ر آن در پیوند چقدر باعث
ناراحتی و غم وغصه دوستان و اقوام
مهربانمانشد؟
البته پس از این که اعالم شد این خبر
صحت نداشته و فقط یک شوخی و
(دروغ سیزده) بوده است!؟ بهر حال
ای��ن روز را به خودمان
تبریک ،و ب��ه همه آن
دوس��تان و اقوام و علی
الخص��وص ب��ه جناب
سردبیرمان تسلیت می
گوئیم!؟

ماده قانونی
خاص

خبرگزاری پاس��داران اع�لام کرد:
نوه آیت الله هاش��می رفسنجانی با
ابراز ندامت از زندان آزاد ش��د!؟البته
واضح و مبرهن اس��ت که این ماده
قانون��ی خاص یعن��ی (آزادی متهم
فق��ط ب��ه دلیل اب��راز ندام��ت!) در
قوانین قوه قضائیه دولت اسالم ناب
ش��امل هر کس و ناکسی نمی شود
و فقط مخصوص از ما بهتران است!
مث��ل آقازاده ها و بعض��ی از عناصر
خودسر!؟

برادر رفته گر

این روزها به مناس��بت روز س��یزده
بدر در تهران پوستری چاپ و پخش
ش��ده با جمله ای بر روی آن بدین
مضمون که:
برادر رفته گر ولی فقیه رو بردار
ببر!؟
گفته می شود که برادران زحمتکش
رفته گر ما پس از دیدن آن شعار بر
روی این پوستر دسته جمعی خطاب
به مردم ایران گفته اند :به کجا ببریم؟
با این محموله م��ا را جائی راه نمی
دهند!

این مراس��م نه��ی فرموده
اند!؟ براب��ر گزارش های موثق
در شب چهارشنبه س��وری امسال
در سراس��ر ایران ب��زرگ ،حتا یک
مورد روشن کردن آتش و پریدن از
روی آن و انفج��ار ترقه و هوا کردن
فشفشه مشاهده نشده است و کار به
جائی رسیده که به خاطر اطاعت از
این فرمان حضرت رهبر ،همه خانم
های خانه دار از ترس این که مبادا از
این دس��تور سرپیچی کرده و داخل
معصیت شوند ،آن شب حتا از روشن
کردن چراغ خ��وراک پزی و پختن
غذا هم خودداری نموده و آن ش��ب
همه مردم در داخل
خانه هایشان مانده
و ب��رای س�لامتی
حض��رت رهب��ر
واهل بیت طاهرین
شان دست به دعا
برداشته اند و شام
هم یا نون و پنیر و
انگور خورده اند و یا
نون و هندوانه و یا
آبدوغ خیار!

ای کاش!

چقدر خوب ب��ود که حضرت رهبر
معظم و یا یکی دیگر از علمای اعالم
و حجج اسالم حاکم بر ام القرا اسالم
ناب که خیلی هم نزد خداوند تبارک
و تعال��ی کردیت دارن��د ،دعائی می
کردند و یا وردی می خواندند تا این
 95در صد بقیه ملت ایران هم یک
شبه تبدیل می شدند به امت اسالم!
همگی گوش به فرمان و ذوب شده
در والیت!؟ و می نشستند یک گوشه
و صدایشان هم در نمی آمد! در این
صورت نه دیگر به اوین و گوهردشت
و کهری��زک نی��ازی ب��ود و نه وقت
گرانبهای بازجویان و شکنجه گران
عزیز و محترم تلف می شد و نه دیگر
کسی می پرسید پس رای ما چه شد
و به کجا رفت؟!

تسلیت

واقعه مولم��ه و حادثه دردناک اخیر
یعنی پی��روزی دکتر ایاد عالوی در
انتخابات عراق و به هدر رفتن همه
زحمات و مجاهدت های س��ربازان
گمنام و اجامر و اوباش س��پاه قدس
و حیف و میل تم��ام پول هائی که
از کیس��ه ملت مظلوم ای��ران برای
انجام این پروژه ملی میهنی علمای
اعالم و حجج اس�لام به باد داده شد
و عدم انتخاب ب��رادر مکتبی نوری
المالک��ی به نخس��ت وزیری
را صمیمانه تس��لیت عرض
نموده و امیدواریم که خداوند
تبارک و تعالی این شیطان
ب��زرگ را به زمین گرم بزند
که ملت عراق را این چنین
از راه راست بدر کرده و تخم
لق سکوالریسم و سکوالر را
در دهانش شکس��ته است!؟
انشااللهتعالی!؟

چشم شما
روشن

وزیر امور خارجه کانادا گفته
اس��ت :رژیم تهران به سالح
اتمی نزدیک است! چشم برادر
پوتین و رفیق چینگ چونگ
چانگ و بخصوص عبدالقدیر
خان پدر بمب اتمی پاکستان
و دوست نزدیک علمای اعالم
و حجج اسالم حاکم بر ام القرا
روشن! مبارک است انشاالله؟!

پارسنگ

سرکارعلیه بانو شیرین عبادی
برن��ده جایزه صل��ح نوبل به
مناس��بت  8م��ارس «روز زن» در
دانشگاه کنکوردیا فرموده اند :حقوق
زن و دمکراس��ی دو کف��ه یک ترازو
هستند!؟ و ما هم فرمایش ایشان را

اختالط
می کنیم!

تکمی��ل کرده
و خدمتش��ان
ع��رض م��ی
از
کنی��م :و حمایت
تروریس��ت ه��ای زندان��ی در
گوانتانامو و ابوغریب و لب فروبستن
در م��ورد اماکنی مانند اوین و گوهر
دش��ت و خاوران هم پارس��نگ این
ت��رازو!؟ البته اگر مبل��غ ناقابل یک
میلیون و خرده ای هزار دالر جایزه
مربوط��ه را در هیچیک از کفه های
این ت��رازو نگذاریم! ش��نیده اید که
می گویند فالنی عقلش پارس��نگ
برمیدارد؟ ما همان فالنی هستیم!؟

و هیس!

راس��تش تصمی��م داش��تیم درباره
ش��اهکار جدید جناب سردبیرمان
یعنی س��تونی را که تح��ت عنوان
«کوشش آن حق گزاران یاد باد» در
شماره قبل پیوند باز و جمع اضدادی
که فراهم فرموده و بخصوص یکی دو
تا از آن ش��خصیت های برجسته(!)
مطلبی بنویس��یم که پشیمان
شدیمچونپیشخودمانحساب
کردیم باز شر به پا خواهیم کرد
و کارمان ب��ا او دوباره به ریش و
گیس کشی می کشد؟! بعد هم
فکر کردیم این بچه مش��هدی
زرن��گ و زبل احتماالً بعضی ها
را س��رکار گذاشته و دست شان
انداخته و به اصطالح مچل شان
کرده است! چون خود حضرتش
بهتر از هر کسی میداند که این
(بعضی ها) در این قد و قواره ها
نمی گنجند!؟ شاید هم خواسته
ادب شان کند؟ بگذریم؟!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ  28مارچ المبارک
سال  2010ولفری دربدری!!

راه حل منطقی

در اخبار آمده بود که هوگوچاوز برای
کاهش مصرف انرژی ایام تعطیالت
در ونزوئال را بیشتر می کند!
به این می گوین��د راه حل انقالبی!
یعنی پاک کردن صورت مسئله ای
به جای حل آن مسئله!؟
و علت ای��ن نوع عملکرد عالیجناب
چاورز هم به عقیده ما ،چیزی نیست
بجز راهنمائی های داهیانه همتای ام
القرائ��ی آن حضرت یعنی پرزیدنت
چهل میلیونی منتخب حضرت رهبر
معظم که او را ارشاد نموده و ضمن
انداختن شال معروف فلسطینی به
گردنش روش های پیشرفته مملکت
داری را هم به برادرچاورز تعلیم داده
است!

نفوذ کالم

حضرت رهب��ر معظم اخیراً
فتوائی ص��ادر فرموده اند به
این مضمون که :چهارشنبه
سوری مبنای عقالئی ندارد!؟
و امت اس�لام را از برگزاری

وست آیلند

چند روز قبل مجمع عمومی سازمان
ملل متحد ب��ا تصویب قطعنامه ای
عی��د ن��وروز را به عن��وان (روز بین
المللی نوروز) به رس��میت شناخت.
شخص ما به نیابت از طرف سران ام
القرا اس�لام ناب به شدت از اعضای
مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
به خصوص نمایندگان کش��ور های
برادر و دوس��ت گله مندیم که چرا
عی��د ن��وروز را ک��ه در حقیقت روز
شادی ملت ایران و عید گبرهاست
به رسمیت شناخته اند؟ اگر لطفی
به این آقایان داشتند باید روزی مثل
روز تولد خالد ابن ولید و یا س��الگرد
ختنه سوران حجاج ابن یوسف ثقفی
را به عنوان روز بین المللی اعالم می
کردند که بیشتر مورد عالقه آقایان
علمای اعالم و حجج اسالم است؟!

ها را س�لامت و شاداب و
سبکبار به خانه باز گردانیم
بشتابید که غفلت موجب
پشیمانی است .با یک بار
مراجعه مش��تری دائم ما
خواهید شد.
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خواندنیترها...

فرشتههایی
که دوشنبهها
میخندند!

نامهای از فرزاد کمانگر
زندان اوین

به همه کودکانی که س�ر س�فره
7س�ین امس�ال ،والدین ش�ان در
کنارشاننیستند.
هرانا  -به الالیی هم سلولم گوش سپرده
ب��ودم ،برای دخترانش پری��ا و زهرا می
خواند ،هم��راه با الالی��ی حزین او هق
هق گریه هم سلولی دیگر من نیز بلند
شد ،اشک های مرا نیز ناخودآگاه سرازیر
نمودند.دومین بار بود که دستگیر میشد،
بار اول به یکسال حبس محکوم شده بود
و حاال باید  ۱۰سال دیگر می ماند ،همه

شوق و اشتیاقش این بود که کودکانش
روز دوشنبه به مالقات او می آمدند.
روز مالق��ات بدون اینکه توجهی به آدم
های اطرافشان داش��ته باشند ،در برابر
چش��مان پدرو مادر و در می��ان میز و
صندلی های سالن مالقات پشتک و وارو
میزدند و روی دستهایشان راه میرفتند تا
پدر پیشرفت آنها را در ورزش ببیند.
پدر سر مست و مغرور از جست و خیز
کودکان لبخندی بر لبانش مینشست و
مادر نیز با چهره ای معصومانه در حالی
که سعی داشت درد تنهایی و انتظارش
را انکار نماید .با چشمی خوشحال ،شوهر
و با چش��می دیگر اشتیاق فرزندانش را
عاشقانهمینگریست.
من نیز که ماهها بود از فضای بچه ها و
مدرسه ها دور شده بودم محو تماشای
زه��را و پریا می گش��تم و در مورد آنها
برای مادرم توضیح میدادم .یکی از تاثیر
گذارترین لحظه هایی که چون تابلو بر
ذهنم نقش بسته است  ،لحظه مالقات
این خانواده با هم بود.
انگار در خالء ،در رویا و در آسمان و یک
جایی در خ��ارج از این دنیا و در همین

به یاد «جالل»

تعلق��ات دور هم جمع ش��ده اند ،هیچ
کس اطرافشان نبود .بی توجه به نگهبان
ها و دیوارها و س��ایر زندانیان ،لبخند و
اشتیاقش��ان را با هم دیگر تقسیم می
کردند .همیشه آرزو داشتم کاش خانواده
پری��ا و زهرا را بیرون از زندان میدیدم یا
کاش نیم س��اعت مالقات بیشتر طول
میکشید .هنگام وداع نیز سعی می کردم
به آنها نگاه نکنم تا ش��کوه و جاودانگی
لحظه دیدار و با هم بودنش��ان در ذهنم
همانگونه جاودانه بمان��د ،این دختران
زیب��ا انگار ب��ا هر پش��تک و وارویی که
میزدند با زبان بی زبانی دنیایی ساختگی
اطراف پدرشان را به خنده و استهزاء می
گرفتند.
........
سرنوشت پریا و زهرای قصه ما سالهاست،
نسلهاست نوشته می شود و هر روز پریا
و زهرای دیگری به مالقات پدرشان می
روند.
یا کودکی چون "آوا" چند سال بعد در
کنار سفره هفت سین برای ماهی هایش
شعر بخواند و گریه کند که " امسال بابا
در زندان است " لحظه وداع پریا و زهرا

را میدیدم که دست پدرشان را گرفته اند
و لبخند زنان س��الن مالقات را به سوی
درب خروجی طی میکنند انگار داشتند
با پدر به شهر بازی می رفتند.
دوست داشتم من نیز دست آنها را می
گرفتم و شریک شادیشان میشدم قبل از
اینکه پدر از زهرا و پریایش خداحافظی
کند رویم را بر می گرداندم تا چش��مان
پر از اشکش را نبینم ،اما این سو تر نیز
چشمان پر از اشک مادرم را میدیدم که
او نیز خود را آماده جدا ش��دن از فرزند
خ��ود می ک��رد و من نی��ز کودکانه به
تقلید از پریا و زه��را مادرم را در آغوش
میکشیدم و هنگامی که پریا و زهرا ما را
صدا میزدند ،همه سعی ام برای دزدیدن
نگاهم از آنها ب��ی نتیجه می ماند و آن
دو فرش��ته کوچک برای من نیز دستی
تکان می دادند فرشته هایی که تنها بال
نداشتند.

جمع آوری کمک به کودکان
مبتال به سرطان خون در تورونتو
The donations will be sent to:

Sick Kids Hospital Foundation
Jalal's Fund, Register # 8222
info: faridehjafari2003@yahoo.ca

 ۱۹اسفندماه ۱۳۸۸

برای نگهداری از هویت ،زبان را دریابیم!
هرکس نداند ،ما ایرانیان خوب میدانیم
که نگهداشت یک کشور ،ملت ،فرهنگ
و «هویت ملی» ش��دنی نیس��ت مگر
این که از زبان آن ملت هم به درس��تی
نگهداری شود.
ما که مانند مصریها نیستیم که چون
زبانشان عربی شد ،امروزه جهان آنها را
از خانوادهی اعراب میدانند.
البت��ه ایرانی یا عرب ب��ودن ،هندی یا
اسپانیائی بودن به خودی خود نه مایهی
ی اس��ت و نه مای ه سرافکندگی...
برتر 
زبان عربی هم یکی از زبانهای نیرومند
و کهن است.
س��ربلندی مردمان وکشورها به میزان
دانستگیها ،بایستگیها ،شایستگیها،
و ارج نه��ادن آنها به آزادی و «حقوق
بشر» است.
با این هم��ه ،همانگونه ک��ه اگر یک
اس��دآبادی انگلیس��ی س��خن بگوید،
آمریکای��ی به ش��مار نمیآید ،اگر یک
سوئدی هم ،لری س��خن بگوید ،لُر به
شمار نخواهد رفت .چرا یک چینی که
خودش فرهنگ و زبان و شناسنامهی
تاریخ��ی دارد ،بیاید و کردی س��خن
بگوید؟ و چرا ملتهای عرب ،به پارسی
سخن نمیگویند؟ چرا ما ایرانیان باید
نیمهعربی  -نیمهپارسی سخن بگوئیم؟
فردوسی ،سرایندهی بزرگ ایرانیان در
 ۱۰۷۰س��ال پیش برای این که ایرانی
شناس��نامهی ملیاش را گ��م نکند ،و
همچون مص��ری از خان��وادهی اعراب
به ش��مار نرود ،شاهنامه را به پارسیی
گوشنوازی سرود و فرمود:
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد وبارانش ناید گزند
جهان کردهام از سخن چون بهشت
از این بیش تخم سخن کس نکشت
از آن پس نمیرم که من زندهام
که تخم سخن من پراگندهام
هر آن کس که دارد ُهش و رای و دین
پس از مرگ بر من کند آفرین
م�ن ایرانی چ�را بای�د از
اکن�ون ِ
زیباتری�ن واژههای دم دس�تم در
«زبان شیرین پارسی» چشمپوشی کنم
و از لغات عربی یا انگلیسی یا روسی که
معنای بس��یاری از آنان را هم بدرستی
نمیدانم بهره بگیرم؟
و به جای توان و توانائی بگویم قدرت؟
به جای نیرو و نیرومندی بگویم قوت؟
به جای پررنگی بگویم غلظت؟
به جای سرشکستگی بگویم ذلت؟
به جای بیماری بگویم علت؟
به جای اندک و کمبود بگویم قلت؟
به جای شکوه بگویم عظمت؟
به جای خودرو بگویم اتومبیل

به جای پیوست بگویم ضمیمه ،اتاشه!!
ب��ه جای مردمی و مردم س��االری هم
بگویم«دموکراتیک»

به نوشابه میگوییم :شربت
به کوبش و کوبه میگوییم  :ضربت
به خاک میگوییم :تربت
به بازگشت میگوییم :رجعت
به جایگاه میگوییم :مرتبت
به هماغوشی میگوییم  :مقاربت
به گفتاورد میگوییم  :نقل قول
به پراکندگی میگوییم  :تفرقه
به پراکنده میگوییم  :متفرق
به کاخ میگوئیم :قصر،
در زبان عربی چهار حرف :
پ گ ژ چ وجود ندارد.
آنها به جای این  ۴حرف ،از واجهای :
ف  -ک – ز  -ج بهره میگیرند.
و اما :چون عربها نمیتوانند «پ» را بر
زبان رانند ،بنابراین ما ایرانیها،
به پیل میگوییم :فیل!!
به سپیدرود میگوییم  :سفیدرود
به سپاهان میگوییم :اصفهان
به پردیس میگوییم :فردوس
به پالتون میگوییم :افالطون
به تهماسپ میگوییم :تهماسب
به پارس میگوییم :فارس
به پارسی میگوییم :فارسی!
به پادافره میگوییم :مجازات،مکافات،
تعزیر ،جزا ،تنبیه...
به پاداش هم میگوییم :جایزه
چون عربها نمیتوانن�د «گ» را
برزبانبیاورند،
بنابراین ما ایرانیها
به بزرگمهر میگوییم :بوذرجمهر!!
به گرگانی میگوییم :جرجانی
به لشگری میگوییم :لشکری
به گرچک میگوییم :قرجک
به گاسپین میگوییم :قزوین!
به پاس��ارگاد ه��م میگویی��م :تخت
سلیماننبی!
چ�ون عربها نمیتوانن�د «چ» را
برزبانبیاورند،
ما ایرانیها،
به چمکران میگوییم :جمکران
به چاچرود میگوییم  :جاجرود
به چزاندن میگوییم :جزاندن
چون عربها نمیتوانند «ژ» را بیان
کنند ،ما ایرانیها
به دژ میگوییم :دز (سد دز)
به کژ میگوییم : :کج
به مژ میگوییم : :مج
به کژآئین میگوییم :کجآئین
به کژ ُدم میگوییم عقرب!

به الژورد میگوییم :الجورد

....
به واژههائی مانند چرکابه ،پسآب،
گنداب ...می گوییم فاضلآب،
به ویرانه میگوییم خرابه
به ابریشم میگوییم :حریر
به یاران میگوییم صحابه!
به ناشتا وچاش��ت بامدادی میگوییم
صبحانه یا سحری!
به چاشت شامگاهی میگوییم  :عصرانه
یا افطار!
ب��ه خوراک و خورش میگوییم  :غذا و
اغذیه و تغذیه ومغذی (!)
به آرامگاه میگوییم :مقبره
به گور میگوییم :قبر
به برادر میگوییم :اخوی
به پدر میگوییم :ابوی
به گرمابه میگوئیم :حمام!
به واژههای خجس��ته ،فرخ و شادباش
میگوئیم:مبارک!
به خجسته می گوئیم میمون
چون نمیتوانیم بگوییم« :دوستانه» می
گوئیم با حسن نیت!
چون نمیتوانیم بگوییم «دشمنانه» می
گوییم خصمانه یا با سوء نیت
چ��ون نمیتوانی��م بگوئیم امی��دوارم،
میگوئیمانشاءالله
چوننمیتوانیمبگوئیمآفرین،میگوئیم
بارکالله
چ��ون نمیتوانیم بگوئیم به نام و یاری
ایزد ،میگوییم :ماشاءالله
و چ��ون نمیتوانی��م بگوئی��م نادارها،
بیچی��زان ،ت ُنکمای��هگان ،میگوئیم:
مستضعفان،فقرا،مساکین!
به خانه میگوییم :مسکن
به داروی درد میگوییم  :مسکن
به آرامش میگوییم تسکین ،سکون
ما ایرانیان ،چون زبان نیاکانی خود
را دوست داریم:
به جای درازا می گوییم  :طول
به جای پهنا میگوییم  :عرض
به ژرفا میگوییم :عمق
به بلندا میگوییم :ارتفاع
به سرنوشت میگوییم :تقدیر
به سرگذشت میگوییم :تاریخ
به خانه و سرای میگوییم :منزل و مأوا

و مسکن
به ایرانیان کهن می گوییم :پارس
به عوعوی سگان هم می گوییم :پارس!
به پارسها میگوییم  :عجم!
به عجم (الل) می گوییم :گبر
به خاور میگوییم :مشرق یا شرق!
به باختر میگوییم :مغرب و غرب
(و کمتر کس��ی میداند که ش��مال و
جنوب و قطب در زبان پارسی چه بوده
است!)
چون «ت» در زبان فارسی کمیاب
است،
تهران را می نویسیم طهران
استوره را می نویسیم اسطوره
توس را طوس
تهماسپ را طهماسب
تنبور را می نویسیم طنبور!
همس��ر و یا زن را می نویسیم ضعیفه،
عیال ،زوجه ،منزل ،مادر بچهها،

چون قال�ی را برای نخس�تین بار
بیابانگ�ردان عربس�تان بافتند (یا
در تیس�فون و به هنگام دستبرد،
یافتند!) آن را فرش ،می نامیم!
آسمان را عرش مینامیم !
چه خوب است به موارد زیر توجه
کنیم:
به خاک سپردن = مدفون کردن
دست به آب رساندن = مدفوع کردن
به جای پایداری کردن میگوییم :دفاع
کردن ،تدافع ،دفع دشمن ،و ...
ب��ه جای جن��گ میگویی��م :مدافعه،
مرافعه ،حرب ،محاربه
به چ��راغ گرمازا میگوییم :عالءالدین !
یا والور!
به کشاورز میگوییم :زارع
به کشاورزی میگوییم :زراعت
اما ناامید نش�ویم .این کار ش�دنی
اس�ت! یادتان باشد تا س��الها پس از
انقالب مشروطیت به جای دادگستری
میگفتی��م عدلیه به جای ش��هربانی
میگفتیم نظمیه به جای شهرداری و
راهداری میگفتیم بلدیه به جای پرونده
می گفتیم دوسیه به جای …

نمایش

Apr. 17, 7:30 pm
 ص3 :

تا خرند این
قوم ،رندان
خر سواری
می كنند
ملک الشعرای بهار

در محرم ،اهل ری خود را دگرگون می كنند
از زمین آه و فغان را زیب گردون می كنند
گاه عریان گشته با زنجیر میكوبند پشت…..
گه كفن پوشیده ،فرق خویش پرخون می كنند
گه به یاد تش��نه كامان زمین كربال
جویبار دیده را از گریه جیحون می كنند
وزدروغكهن��هی«ی��الیتن��اك ّن��امع��ك»
شاه دین را كوك و زینب را جگرخون می كنند
خادم شمر كنونی گشته ،وانگه ناله ها
با دو صد لعنت ز دست شمر ملعون می كنند
بر "یزید" زنده می گویند هر دم ،صد مجیز
پس شماتت بر یزید مرده ی دون می كنند
پیش ایشان صد عبیدالله سر پا ،وین گروه
ناله از دست "عبیدالله مدفون" می كنند
حق گواه است ،ار محمد زنده گردد ورعلی
هر دو را تسلیم ن ّواب همایون می كنند
آید از دروازه ی شمران اگر روزی حسین،
شامش از دروازه ی دوالب بیرون می كنند
حضرت عباس اگر آید پی یك جرعه آب
مشك او را در دم دروازه وارون می كنند
گر علی اصغر بیاید بر در دكان شان
درد و پول آن طفل را یك پول مغبون می كنند
ور علی اكبر بخواهد یاری از این كوفیان
روز پنهان گشته ،شب بر وی شبیخون می كنند
لیک اگر زین ناکسان خانم بخواهد ابن سعد
خانم ار پیدا نشد ،دعوت ز خاتون می کنند
گر یزید مقتدر پا بر س��ر ایش��ان نهد
خاك پایش را به آب دیده معجون می كنند
سندی شاهک بر زهادشان پیغمبر است
هی نشسته لعن بر هارون و مامون می کنند
خود اس��یرانند در بند جفای ظالمان
بر اسیران عرب این نوحه ها چون می كنند؟
تا خرند این قوم ،رندان خرسواری می كنند
وین خران در زیر ایشان آه و زاری می كنند
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خانوادهیعکسها...

همدردی

در همدردی با دوست :،شهرزاد ارشدی خوب
پرزیدنت حسین شرنگ
جمهوری وحشی شرنگستان
ما اینجا ،در آغوش سرد-گرم مادر
سوم مان مونترال با هم بزرگ شدیم.
با شهرزاد ارشدی ،و بسیار دوستان
دیگر.
ما از گروههای سیاسی ناهمساز
بودیم.
در آغاز قدر یکدیگر را نمیدانستیم.
به اینجا به چشم یک ایستگاه موقت
نگاهمیکردیم.
در ایستگاه آدم با کسی دوست
نمیشود.
یواش یواش دیدیم خیر ،این
زیستگاه ماست .آن گروهها یکی
پس از دیگری متالشی شدند .و
ما ناگهان دیدیم که غیر از یکدیگر
کسی را نداریم.
اندک اندک ،عزیزانمان دور از ما در
ایران ،از میان رفتند .و تنها خبری
به ما رسید .ما در جشنها و سوگ ها
و ایستادگی هایمان در برابر ستم
اسالمی ،بیش از پیش به هم نزدیک

شدیم.
آغاز جنبش ،ما را یکشبه یار صد
ساله ی یکدیگر کرد .بیشتر همدیگر
را دیدیم .پس از تظاهرات ها با
هم نشستیم ،خوردیم و نوشیدیم،
و در برابر چشمان شگفت زده ی
نو-هموطنان مان ،زیستگاه مان را به
لرزه در آوردیم.
هر بار یکی از جگرگوشه های ما در
دوردست ،جان داد ،یا اینجا خاموش
شد و هرگز روی وطن را ندید؛ به
یاد آوردیم که چه سنگدالنه پارهای
از تن یک ملت را بریدند و اختیار
و اراده اش را بی شرمانه به بازی
گرفتند.
ندیدگان ،دور از ما به دنیا آمدند.
کودکان دور از ما بزرگ شدند.
جوانان پیر شدند .پیران مردند .و
برخی از ما تنها عکسی از آنها دیدیم
و آنها هم عکسی از ما .ما تبدیل به
خانواده ی عکس ها شدیم.
و در این دنیای عکسی ،چه
زندگی ها که در دریغ دیدار دیگری،
زیر خاک رفت....

حاال که پدر مهربان و هنرمند
شهرزاد ،دور از او خاموش شده؛
احساس می کنم که دوباره پدرم
مرده .مرده و من دیگر هرگز او
را نخواهم دید .شاید حتا گورش
را .همانطور که گور چهار خواهر-
برادر دیگر و آنهمه دوست و قوم و
خویش دیگر را.
من و دوستان بسیاری ،سوگ
شهرزاد را سوگ خود میدانیم .و
امشب به خانه اش میرویم .کنارش
می نشینیم .همانطور که او روزی
در سوگ های ما کنارمان نشست ،و
غمگساری کرد.
ما نو-زادگان جمبوجت ،سرهایمان
اینجا سپید و خاکستری شد ،ولی
دل هایمان هنوز زبانه میکشد.
سرم را بر میگردانم به سوی آن
سرزمین اشغال شده و با میلیون ها
صدا فریاد می زنم:
آی مالریا ! ماالریا! مالتاریا! دور شو!
کور شو! ما از پا نیفتاده ایم .این
شمایید که با سر می افتید.

همدردی با شهرزاد
شهرزاد ارشدی عزیز
چهره سخت کوش و مهربان کامیونیتی،
پدرش را در آستانه ی بهار زودهنگام امسال
از دست داد...
و در تبعید یتیم شد؛
دوستش داریم و گرانی اندوهش را
بر شانه هامان تقسیم می کنیم.
__________________________
با عشق و احترام:
آرام بیات ،هماعلیزاده ،تینافرشادگهر ،جواد امیرفتاحی،
مسعود رئوف ،شهبازنخعی ،حسین صمیمی ،رضا امیری،
طاهره متبسم و نادر زرکاری ،بابک ساالری ،حمید
پازوکی مهر ،محمد فاضل ،علی چنگیزی ،یوسف کبیری،
عباس مقتدر ،آرین کیانی ،رضاهومن ،کاوه دشتی،
نیمامشعوف،امیرخدیر،بهرنگتیرگری،احمدمصطفی لو،
دکترشریف نائینی ،محمد ،زهره ،ندیم و سینا رحیمیان،
عباس کرباسفروشان ،سیروس یحیی آبادی ،رضاعلیدوستی،
رامین مهجوری (پیوند ونکوور) حسین افصحی ،حسن زرهی
و نسرین الماسی (شهروند) ،شهرام بینش (ایران استار)،
کیوان مهجور ،یاسمن عامری ،امین ضرغامی ،سولماز
مرادی ،سیامک قبادی ،بیژن اسکندری ،احمد احمدیان،
مجیدجوانی ،نادیاکردی ،فیروز همتیان ،ملیحه وزیری،
هوشنگ عالسوند ،علی قربانی ،بهرام صمیمی ،بیژن کمائی

همدردی

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه من از یادت منی کاهم

امروز دوست و یاور همیشگی مان شهرزاد ارشدی
گرامی ،در غم از دست دادن پدر مبارز و فرهیخته اش،
زنده یاد منوچهر ارشدی به سوگ نشسته است.
ما در این روزهای جانکاه در کنارت ایستاده ایم،
بردبار و سربلند باشید.

بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

شهرزاد عزیز،
خانواده های محترم ارشدی و طاهری

ما را در اندوه از دست دادن پدرتان شریک بدانید .ایشان به خانواده
بزرگی از پدران و مادران ما تعلق دارند که رنج کشیدند ،
ایستادند و تسلیم نشدند.
یادشان گرامی باد

شیرین مهربد و مهرداد امیری

همدردی

دوست ارجمند خامن شهرزاد ارشدی

ما نیز به سهم خود درگذشت غم انگیز پدر عزیزتان ،شادروان
آقای منوچهر ارشدی را در ایران به شما صمیــمانه تسلیت
می گوییم و برایتان آرزوی شکیبایی داریم.

دوستان شما در هیات مدیره مدرسه دهخدا

همدردی

دوست گرامی ،جناب آقای فرید معتمدی

خانواده محترم میزانی ،سوگواران و وابستگان
درگذشت اندوهبار شادروان نیکونام

جناب آقای فرهاد میزانی

را به شما دوست عزیز و دیگر سوگواران صمیمانه تسلیت گفته،
برای شما عزیزان آرزوی بهروزی وبردباری داریم

هیات مدیره مدرسه دهخدا

بخــارا
72-73

منتشر شد

ش��ماره  72-73مجل��ۀ بخ��ارا در بی��ش از هفتصد
صفحه منتش��ر شد که ش��امل مباحث :ادای دین به
همایون صنعتی زاده ،فلسفه ،زبان شناسی ،نقد ادبی،
ایرانشناسی ،قدم رنجه ،تاریخ نشر کتاب در ایران ،آویزه
ها ،شعر فارسی و شعر جهان ،گفتگو ،خاطره ،گزارش،
موس��یقی،جغدنامه ،بررسی و نقد کتاب ،یاد و یادبود
است،
ب��ه انضمام یادنامه همایون صنعت��ی زاده که در این
بخش مقاالتی از ابراهیم گلستان ،سیروس علی نژاد،
ایرج افشار ،زهرا دولت آبادی ،مهدخت صنعتی ،شیرین
صنعتی ،و باستانی پاریزی را می خوانیم
ی
ن  /لی�لا كاف 
ل گرفی�� 
ی  /مای��ك 
ل محم��د 
راه گ 
676
ی
ی درباره :یاد 
از اینج��ا و آنج��ا و / ...یادداش��تهای 
ی در
ی سحاب 
ت مهد 
ی ـ بزرگداش�� 
ی س��حاب 
از مهد 
س
ن ـ عبا 
ی دانشگاه تهرا 
ت و علو م انسان 
دانشكده ادبیا 
ت شاهنام ه
جعفری ،عكاس ،روزنام ه نگار و ...ـ بزرگداش 
یو
ی اصغر حلب 
ق ـ دكتر عل 
ی مطل 
ل خالق 
و دكتر جال 
ی
ن ژا ك روسو و مفهو م وطنپرست 
ی ـ ژا 
ی ادب 
پژوهشها 
ب
ی ـ مصائ 
ن فارس 
ی زبا 
ی همیشگ 
ـ تقیزاده و گرفتار 
ب
ی و كتا 
ی ـ ناصر زراعت 
دنیا از نگاه عالم ه محمد قزوین 
ی ـ اهداء چند
ن ش��اهرود 
گویا ـ نام ة س��روا از افشی 

ف
ی ب�� ه كتابخان ه مركز دائرةالمعار 
مجموع ة اختصاص 
ی ب ه
ی دین 
ب روش��نگر 
ی ـ ترجم ة كتا 
گ اس�لام 
بزر 
ن صنعتیزاده
ی همایو 
ی و كتابخان ة اختصاص 
ن روس 
زبا 
684

متاس با بخارا :

تلف��ن همراه س��ردبیر  0912-1300147 :فاكس :
 ، 88958697پس��ت الكترونی��ك dehbashi.ali@ :
 gmail.comنشانی مجله بخارا در اینترنت :
www.bukhara-magazine.com
شرایط اشتراك مجله بخارا :
بهای اشتراك ساالنه مجله بخارا در داخل كشور و شش
شماره با احتساب هزینه پست پنجاه هزار تومان است.
متقاضیان می توانند وجه اشتراك را به حساب جاری
 0100009347007بانك صادرات شعبه  774اوایل
خیابان میرزای شیرازی به نام علی دهباشی واریز كنند
و اصل برگه را با نشانی دقیق ( با قید كد پستی ) به
نشانی  :تهران ـ صندوق پستی  15655-166ارسال
یا به شماره  88958697فاكس كنند.
بخارا  72-73از صبح روز یکش��نبه  11بهمن ماه در
دسترس عالقمندان قرار می گیرد که می توانند آن
را در تهران از :
کتابفروشی های مقابل دانشگاه تهران
•
کتابفروشی های خیابان کریمخان زند
•
کتابفروشی آرین ،خیابان میرداماد ،نبش
•
پاساژ آرین
کتابفروشی کارنامه ،خیابان نیاوران
•
کتابفروشی پنجره ،میدان پالیزی
•
کتابفروشی افرا ،خیابان ولیعصر ،روبروی
•
پارک ملت ،برج ملت ،تلفن 22015757
تهیهکنند.
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استخدام

paivand@videotron.ca
Fax: 514-313-5656
Tel.: 514-996-9692

رفوکار قالی

های
نیازمندی

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2010UP

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

جویایهمسر

جوانی هستم 35ساله،
قد  ،1/75ورزشکار،
زیبائی در حد متوسط
وخوب ،تحصیلکرده
پاریس در رشته
ساختمان ،دارای هتل
شخصی ،با درآمد عالی
درمونترال ،خواهان
ازدواج با دخترخانمی
تا 27سال از خانواده
خوب ،الغر ،مهربان و
اهل زندگی.

شماره تماس:
514-839-5781

CATERING

شوروشیرین
کیترینگ انواع غذاهای
سردو گرم ساندویچ ها،
پلوخورشت ها ،کباب های
ایرانی وغیره (حلیم بادمجان
و  )...انواع ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات
 با نازل ترین قیمت

(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

House

Keeping FH
به پیشواز نوروز
خانه تکانی!
متیزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
برای
وقت وکارگر
تعدادی
زنبطور
ماندن
بهتمام
منازل و محل
تمیزکردن
هفتگی
نیازمندیم:
کار
)(514
677-4726

استخدام
farkhondeh>>120todec'09UP

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

پیوند را مشترک
شوید:

به چند نفر پرستار
برای نگهداری سالمندان
نیازمندیم:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondeh>>120todec'09UP

Carpet repair
>> part time

بهیکنفررفوکارقالی
ایرانی،باتجربهفورا
نیازمندیم.لطفاباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Raymond & Heller

مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتـا

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه رسمی و
گواهی امضا ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و
ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

call Joseph

استخدام

Tel.: (514) 271-7750
ازدسامبر1

به یک منشی زن ،مسلط
به زبان های فرانسوی،
انگلیسی وفارسی برای کار
در مطب دندانپزشکی،
درمرکزشهرنیازمندیم.

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

استخدام

به یک خیاط باتجربه
جهت تعمیرات لباس
درمرکزشهرنیازمندیم.
Tel.: 514-621-1471

تدریس فیـزیک
و شیمی

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

تدریس دروس فیزیک و
شیمی 4010,4011,4012
  5041,5042,5043بههمراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی

514-624-5609
514-889-3243

متــرجم

smm_sh@yahoo.com

رضانوشادجمال

(514) 690-6343

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

UPdjuly-sep08

UPسناتوررضایی:ازمارس2010

پرستارساملندان
خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

استخدام

SANGAK PAZ

به یک نفر نان سنگک پز

باتجربه
برای کار درتورونتو
 با شرایط عالی
نیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

514-996-9692

استخدام
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تاتوی دائم

ترجمهرمسی

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

توسط شادی

)(514

رستوران عموجمال

به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

ازسپتامبرNikpour:

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192

استخدام

Pd:jan'10

سالن آرایشگاه و استه تیک
Coiffure & Esthetics

باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی

بفروشمیرسد:
لطفا با تلفن

Tel.: 514-895-4448
با اسماعیل تماس بگیرید
nikpoorazapr01UP

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

(514) 274 8117
Apr15may01

خدماتکامپیوتر

به یک زوج ،باالی  40سال
برای نگهداری از خانم
سالمندایرانیدرناحیه
وست آیلند فورا
نیازمندیم.
 شامل محل زندگی
و غذا

(514) 836-8354

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

514-889-8765

 ■ The Shield of Athدعوتنامه و تصدیق امضاء■ ترجمه کلیه اسناد و
ena
تلفن اطالعات و نامنویسی مدارک با تضمین تائید ادارات
(خامن کریاکی)
و سازمان های ایالتی و فدرال

bagherinov-janUPak

استخدام

514-575-7080

بفروش می رسد

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

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

Auto
Glass

DOUBLE PIZZA

پیتزایی
رستوران
خود
کامپیوتر
درناحیهمرکزشهر
کنید
فارسیصندلی
راظرفیت 20
 -با

شغل
میتغییر
علت
خواهید
 به اگرخوب
فروش
 باMS WORD
سابقه
سال
20
وکامپیــوتر خود را فارسی
مید:رسد
بفروشکنی
514-983-8536
بدوننصببرنامهاضافی
shahabnov01-15UNpaid

514-963-5959

خیاطی
TAILOR
Alteration

کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و… با نازلترین
قیمتدرمرکزشهر

514-961-2591
maryamazdec01free

استخدام

به یک کارگر ساده برای
کار در رستوران یاس
نیازمندیم.
514-483-0303

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی در
مونتریال
Chambre des notaires
du Québec
>> وصیت نامه،وکالتنامه،
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com
Tel.: 514-318-6373

نصب و فروش
انواع شیشه ها و آینه

های همه نوع اتومبیل

MOBILE

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

azapr10UP

پیتـزایی
برای فروش

خدمات

خدمات ارزی

514-844-4492

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•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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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

دعوت به همکاری

از یک نوازنده کمانچه
و یک نوازنده سنتور
برای همکاری در گروه
«مشتاق» دعوت میشود.

514-993-0739
azfev01

514-585-6178
tilMar'10P

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

استخدام

قصابی رضا

PIZZA MAKER
DISH WASHER

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه و دیش واشر،
برای کاردرناحیه الشین
فورانیازمندیم.

پرستاررمسی
خانم ایرانی،

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th

لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی ،آماده
نگهداری از سالمندان و
کودکان

ساختمانی

514-996-7255

514-364-1011
fromsep15unpaid

تعمیـرات

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

ARIANA
MOVING

acadianreno@hotmail.com Nov01UP

azjan15unpaid

آقای جیمی و یا جان

استخدام

az aug15پروانه واعظ

RENOVATION
جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

Free to Air
TV channels

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

رستوران
یــاس

باغذاهای
خوشمزه

آریانا مووینگ

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

شریف
ارز

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

شیراز
رستوران

514-485-2929
استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

آماده شراکت
مغازه و سرمایه از ما،
ایده و کار از شما
Tel.: 514-737-7483

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آموزش سنتور
و عود

سینابطحایی
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خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی ،تکمیل زیرزمین
 با بهترین کیفیت
 و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

صــرافی 5
ستاره
2178 Ste-Catherine W.
514 -585 - 2345
514- 846--0221

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

PARTICIPATE
in ou
r

COMMUNITY
نیازمنــدیها

 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 صحبتهستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که
به درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای
اجاره ،حرفه و هنری برای عرضه
دارید؟...

سالن آرایش
>>  7روز هفته
514-333-7309

514-996-9692

با ما تماس بگیرید.

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

کافه پرشیا

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

(514) 887-0432
Toronto:

1200, de Bleury #9

Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
رضا پهلوی...
بخش اعظم آن بودجه صرف ساختن
خياب��ان ،بيمارس��تان و دو ه��زار و
پانصد مدرسه شد .جشنهای تخت
جمشيد موقعيت خوبی را به دست
داد که بتوان ايران را در نقشه جهان
نماياند .آن جشنها نوعی گفتگوی
بين فرهنگها بود .طی آن جش��ن
بود که برای نخس��تين ب��ار رهبران
همه مذاهب جهان در يک کنفرانس
گرد هم آمدند.
س :ولی پدر شما تحمل اپوزيسيون
مذهبی داخل خود کشور را نداشت.
 ج :اگ��ر اپوزيس��يون آن دوران
اينق��در گچس��ر نمیبود ک��ه با هر
اقدامی مخالفت کند ،و اگر حکومت
آمادگی گفتگو میداشت ،شايد همه
چيز به شکل ديگری پيش میرفت.
ول��ی روحانيت ش��يعه بر ضد نقش
نوين زنان مقاومت میکرد.
روش��ن اس��ت که وقتی شما چنان
درج��ه رش��د و پيش��رفت مانن��د
آن دوران اي��ران داش��ته باش��يد ،با
چالشهای بزرگی روبرو میشويد .در
زمان حکومت پدربزرگ من هشتاد
درصد جمعيت بیسواد بود .از سوی
ديگر برای جمعيت روستايی بسيار

>> ادامه از صفحه4 :
دش��وار بود که خود را با ريتم جديد
جامع��ه هماهنگ کند .از آن س��و،
روش��نفکران بيش از پيش خواهان
مشارکت بودند .شکاف عميقی بين
اليههای دهقانی و بورژوازی شهری
وجود داشت.
س :و نفت اين شکاف بين دارا و ندار
را بيشتر میکرد.
 ج :خير ،سطح زندگی به دليل
نف��ت در همه ج��ا باال رف��ت .تنها
نخبگان جامعه نبودن��د که به رفاه
دس��ت يافتند .حکومت يک برنامه
آموزش��ی در پي��ش گرف��ت تا اين
ش��کاف را پر کند .سپاهيان آموزش
به سراسر کش��ور فرستاده شدند ،و
آموزش سراسری رايگان بود حتی در
دانشگاهها.
س :ولی شما نمیتوانيد انکار کنيد
که يک الي��ه کوچک خيلی خيلی
ثروتمند شد و فساد سراسر کشور را
فرا گرفت.
 ج :اي��ن در طبيع��ت تمام��ی
جوامعی نهفته اس��ت که از چنين
رش��دی برخودار میشوند .شايد آن
زمان در ايران نيز يک مشت کسانی

بودن��د که ثروت انباش��تند .ولی به
امروز نگاه کنيد که چه همه به عنوان
بخشی از نظام به انباشتن جيب خود
مشغولند .ولی چگونه میتوان مانع
فس��اد ش��د؟ تنها از طريق استقرار
دولت حقوق��ی و ليبرالي��زه کردن
کشور.
س :در رژيم کنونی نيز روابطی حاکم
اس��ت که زمانی به همين دليل به
حکومت پدر شما ايراد میگرفتند،
مانند ش��کنجه ،اعدام و جاسوس��ی
مردم .آيا پدر شما اين چيزها را مقرر
کرده بود و يا دس��ت کم اجازه داده
بود؟ و يا اينکه ساواک خودش دولتی
در دولت بود؟
 ج :هر کس��ی اين را قبول دارد
که يک حکومت به نهادی برای حفظ
امنيت ملت نياز دارد .ولی آيا س��وء
استفاده از قدرت ممکن است؟ بله.
آيا عناص��ری وجود دارند که حقوق
بشر را زير پا بگذارند؟
بله .هيچ کس نمیتواند اينها را منکر
شود .اما بدون اينکه قصد بزک کردن
آن دوران را داش��ته باش��م ،رواب��ط
وحشتناک امروز با مناسبات پيشين
مقايسهپذير نيست .حتی يک مورد



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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!
----------------

بهای باورنکردنی

(647) 822-2529

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

جای شما در این صفحه
خالی است!

سیروس

PAYVAND

تجاوز به حقوق مردم نيز خود بسيار
زياد است.
س :آيا ش��ما هرگز از پدرتان درباره
حکومتش انتقاد کرديد؟
 ج :تنه��ا موردی که من امکان
داش��تم بتوانم نوعی بحث رو در رو
با پ��درم پيش ببرم در پايان زندگی
وی و در تابس��تان  ۷۹ب��ود که ما از
يک کشور به کشور ديگر میرفتيم.
اما وی از نظر جسمی بسيار ضعيف
ش��ده ب��ود وو در ژويي��ه ۱۹۸۰
درگذشت .مشکل بود که بتوان يک
گفتگوی عميق را با او پيش برد .تازه
من آن زمان اين اطالعاتی را که در
طول سی سال گذشته از گروههای
مختلف هموطنانم درباره حکومت
وی به دست آوردهام ،نداشتم .برای
هر پسری دشوار است با انتقاداتی که
به پدرش وارد میشود ،کنار بيايد .و
ا گر پدر شما ،ش��اه ايران باشد ،چه
بسيار دشوارتر.
س :آيا موقعيتی وجود داش��ت که
ش��ما از نظر انسانی به شدت به وی
احساس نزديکی کنيد؟
 ج :بل��ه ،در اي��ران بود .پدرم به
شدت زير تأثير ايراداتی قرار گرفته
بود که به وی وارد میشد .او مطلقا

رنج مردم را نمیخواست .میگفت،
اگر م��ردم میخواهن��د راه ديگری
بروند ،بايد راه را برايشان باز کرد .به
همين دليل نيز کشور را ترک گفت.
بسياری از منتقدان سرسخت وی اين
حرکت پدرم را مثبت میشمارند .اما
بعضی ايراد میگيرند که چرا نماند و
مبارزه نکرد.
س :پ��در ش��ما اص�لا شانس��ی در
زورآزمايی با خمينی داشت؟
 ج :مس��لما مذه��ب دس��ت
باال را داش��ت .از نظر ش��خصی اما
خمينی کس��ی نبود .بيش��تر مردم
اصال نوشتههای او را نخوانده بودند.
پدي��دهای که ش��کل گرف��ت ،يک
هيستری عمومی بود که ملت را به
نوعی خلس��ه و نشئگی مذهبی فرو
برد.
س :آيا پدر شما از اينکه آمريکايیها
او را خيلی س��ريع رها کردند ،نااميد
شده بود؟
 ج :آنه��ا تصمي��م خ��ود را در
ژانويه  ۱۹۷۹در کنفرانس گوادلوپ
گرفتن��د .جيم��ی کارت��ر ريي��س
جمهوری آمريکا طرفين خود يعنی
والری ژيسکاردستن رييس جمهوری
فرانسه ،هلموت اشميت صدراعظم

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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.

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------آلمان و جيمز کاالهان نخستوزير
انگلستان را متقاعد ساخت که شاه
ديگر ماندنی نيس��ت و بايد پلی به
سوی خمينی زد .يکی از مهمترين
تئوریهای دول��ت وقت آمريکا اين
بود که وج��ود يک کمربند مذهبی
و اس�لامی میتوان��د ي��ک منطقه
حفاظتی در برابر کمونيسم باشد .ولی
بعد با يک رژيم انقالبی روبرو شدند
که خياالت انقالبی خود را صادر هم
میکرد! همين نکته بود که به جنگ
ايران و عراق انجاميد و در آن ،آمريکا
به پشتيبانی از عراق پرداخت.

{>> ادامه در صفحه}37 :
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بـابا
!نان داد

!فارسی شکر است

We are still in the midst of
Norooz Festivities, and yes
of course, it is not the same
as it would be back home.
But Iranians abroad
do their best to instil
this beautiful tradition
in their homes and to
teach their children
in hopes that it will
be passed onto their
grandchildren and
great grandchildren.
It also saddens me
to see Iranians that
are too hard at work
to take time to make
their Sofre-ye HaftSin, and to make sure
that the culture at least
stays strong in the home. I
remember my mother and
Father, (may the rest in
Peace), always taking time
for my brother and I when
it came to Italian traditions
& cultures, unfortunately
I do not see this in the Iranian community as much as
I would like to. We are all
hard at work, but let us put
our evenings aside for our
families, for our cultures &
traditions, it is so important.
Before we know it, the
years have passed us and
it's too late to attract our
children, not only to the
cultures that we were raised
with, but also with the Persian language.
My family and I spent NoRooz in Toronto with dear
friends and I was stunned to
see that some of our friends
children had no knowledge
of the Persian language!
How sad is this, very sad,
and their excuse is, we
work all day and we are
tired in the evenings.
I have an example of this in
my husband’s family and
it’s just not right.
Come on! we all work
hard, we all make a living
outside our home. Look at
the Italians and the Greeks.
They are known to carry
their traditions and their
native language onto their
children.
My parents both worked
outside the home, and still

Why

Choose

Canada?

With our rich history of
immigration, Canada is a
well known multicultural
country, which respects the
contributions and individuality of different cultures.
Canada never stops seeking
skilled and talented newcomers to support the development of the Canadian
economy, Canada is home
to many immigrants from
all over the world.
Today, Canada still attracts
many newcomers because
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managed to make sure their
children spoke Italian.
And God forbid if an
English or French word was
spoken, we would get a lecture from my Mom or Dad
that would last well over a
few hours!
So believe me, it was not
worth it. My brother and
I made sure that the only
words that came out of our
mouths at home were Italian and no other language. So please make
time for your children,
they are our future, teach
them the values of the
Iranian culture and the
sweet Persian language.
Yes it does take effort,
and if we start from
when they are babies
and we do not give in to
their English or French
language, it is as simple
as ABC.
I get asked by a lot of my
clients if my son speaks
Persian, my answer is
of course, if I speak it, (not
as fluent as I would like it
to be), my son definitely
speaks both his parents
native languages, Persian &
Italian.
>> I apologize to anyone
who is offended by my remarks, and this is not aimed
for everyone, but I do
believe that we will know
who we are when we read
this article. Please speak
to your children in your native language, don’t worry
about them not being able
to speak English or French
when they start school,
a child’s brain is like a
sponge, it absorbs quickly.
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of our:
Natural beauty, with wide
open spaces, mountains,
trees and lakes
Free society with fundamental human rights
enshrined in a Charter of
Rights and Freedoms
Political stability, with
excellent business opportunities and a strong banking
system
Free trade, with United
States and Mexico under
NAFTA agreements
Education system, with
excellent international
reputation of Canadian
Universities
Excellent healthcare system
and generous network of
social assistance programs
One of the nicest countries
in the world with excellent
business opportunities
Canadian government
understands the difficulty
for newcomers/immigrants
to adapt to a new country,
to learn new cultures and
languages, therefore, the
Government of Canada,
Provincial Governments
and many public/private
community organizations
work together to provide
assistance in such areas as
language training, finding
employment, education,
finding a place to live and
much more.
Everybody has a story as
to why they chose Canada,
and to listen to these stories
are fascinating. For some
individuals it wasn’t even
a choice, it was where faith
brought them, and these are
the stories that fascinate me
the most.
Now we are all looking
forward to Sisdeh Bidar,
we are all planning picnic
outings with our friends and
families, and again trying
to commit to our childhood
traditions that it needs to
be spent outside the city in
order to waive away any
misfortune, isn’t it beautiful, of course sisdeh bidar
falls on a Friday and in
Canada Friday is a working
day, but we can celebrate
this beautiful old tradition
either Saturday or Sunday,
so please let us make the effort, if not for ourselves, let
us do it for our children.
Wishing everyone a safe
month of April, keep safe
and make sure laughter is in
your everyday life.
______________

Maria Cottone

Certified Canadian
Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com

Norouz
& Taxes

Hozhabr Zandi MBA
This time of the year is a
particularly special periode for Iranians, whom
are preparing for the
Norouz celebrations that
are just around the corner.
However for Iranians
living in Canada Norouz
is not the only important occasion during this
period, as many of you
are already aware Norouz
celebrations also coincide
with the yearly income tax
season.

This year’s tax season,
however, is not like
any other!

Due to the devastating
economic slowdown of
2009, both the federal and
the provincial budgets
included unprecedented
tax credits for individuals
and businesses, these tax
credits were the government’s way of simulating
a stagnant economy by
putting more money in
your pockets to spend! Interestingly the majority of
Iranians living in Canada
are unaware of these tax
credits available to them.
Before giving you more
details regarding some of
these available tax credits,
it is important to know the
difference between the two
different types of tax credits available to Canadians;
refundable tax credits and
non-refundable tax credits.
Refundable tax credits are
refunded to you no matter
what your taxes owing
is, so even if you taxes
owing is smaller than your
refundable tax credits the
government will send you
a cheque for the difference. A Non-refundable

to your house, condo or
tax credit on the other
hand Instead of reduccottage. It can be claimed
ing your taxable income,
on your 2009 income
tax return. It applies to
reduce your taxes owing.
work performed or goods
You will not get extra
acquired after January 27,
money back if you have
more tax credits than taxes 2009, and before February
1, 2010. This Credit apowing. This distinction is
plies to eligible expenses
not the easiest to underof more than $1,000, but
stand, here is an example
not more than $10,000,
that will hopefully allow
resulting in a maximum
you to
distinnon-refundable tax credit
of $1,350
guish
 Provincial home imbetween
provement and renovation
the two:
 Let’s refundable tax credit of
20% of eligible expendisay you
tures in excess of $7,500.
owe $500
For a maximum refund
in taxes
of $2,500 (this can be
before
looking at claimed at the same time
as the federal credit)
any of your
 First-Time Home
tax credits.
Buyers’ Tax Credit a
Boo!
federal non-refundable tax
 You
credit of up to $750 for
find that you
certain homebuyers who
are entitled to a tax credit
acquire a qualifying home
of $1,000. Yay!
after January 27, 2009.
 If the tax credit is
 Children’s Fitness
refundable, then the govTax Credit is a federal
ernment would send you
non refundable tax credit
a $500 check. You owe
of up to $75/child that
$500; you have a refundyou may be able to claim
able $1000 credit, so you
for the fees paid in 2009
are entitled to the differthat relate to the cost of
ence.
registering your child in
 If the tax credit nona prescribed program of
refundable, then you get
physical activity.
nothing. You owe $500,
you have a non-refundable The above tax credits are
$1000 credit, but since it’s
only a few of the total
amount of credits availnon-refundable, you don’t
get the difference.
able to individuals for the
It should be noted how2009 tax credits. For more
ever that the refundable
information regarding the
tax credits are rare with
above credits please conthe biggest one being your sult the federal or provincontributions made to your cial revenue agencies or
Registered Retirement
your accountant. It should
Saving Plan (RRSP). Now be noted that the deadline
that we have this important for filling your individual
distinction out of the way
income taxes is April 30,
let’s take a look at the dif2009
ferent deduction available
In two weeks time we
to individuals for the 2009 will look at the current
tax year.
tax breaks available to
 The Home Renovasmall businesses until then
tion Tax Credit is federal
happy New Year!
non-refundable tax
credit based on
Business strategies
eligible expenses
for improvements
on how to start or ex-

pand your business!

FREE SEMINAR

9th of April & Friday the 30th of April
2010
The subjects that will be covered during the conference
will be the following:
 Incorporating your bus ness (advantages and disadvantages)
 Securing your financing,
securing your investments
and credit
 Marketing your business
effectively
 Expanding your business
to register please contact:
514-652-4887
Email info@
zandconsulting,com
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دیدگاه

بازار امالک...
امیر سام

فعلی تان را
آ س��ا نتر
میسازد.

__________________
ی
با سلام و ب�ا آرزوی س�ال 
 سوال
سرشار از تندرستی و شادی
ی که
مهم 
برای تمام ایرانیان در سراسر
ی
پاس�خ به آن از اهمیت خاص 
دنیا.....
_________________
برخوردار اس�ت این میباشد
که آیا دادن پیش�نهاد خرید
ی
>> در ای��ن فصل از س��ال که ملک قبل از فروش ملک فعل 
ب��ازار امالک بی��ش از پیش فعال مخاطره آمیز است یا خیر؟
ی از فرمه��ای مخصوص
میباشد همیشه سئواالتی از طرف در یک�� 
عالقهمندان به بازار امالک پرسیده پیش��نهاد خری��د ()Annex B
ی برای این م��ورد در نظر
میشود که پرداختن به آنها در این قس��مت 
گرفته شده است و بهتر این است
شماره سودآور است.
ی بهره
که برای اط�لاع از چگونگ 
 آی�ا در هن�گام تعویض ب��رداری از این ش��رط و جزییات
مل�ک ،بهت�ر ای�ن اس�ت که آن با مشاور امالک خود مشورت
عالقه خود را نمایید.
خانه مورد
ٔ
ابت�دا ٔ
خانه
س�پس
کرده،
خریداری
ٔ
ی
خانه فعل 
فعلی خود را به فروش برسانید  مزایای فروش ٔ
قبل از خرید منزل جدید:
یا بر عکس؟
 انج��ام ه��ر کدام از م��وارد فوق اطالع دقیق از مقدار پول دریافتیی
دارای فواید و اش��کاالتی میباشد حاصل از فروش خانه و نیز آگاه 
و عاقالنه این اس��ت ک��ه قبل از از تاری��خ تحوی��ل آن ،کم��ک به
انج��ام هر کدام با کمک مش��اور س��زایی در هنگام دادن پیشنهاد
ی و مستحکم برای
امالک خود از شرایط بازار امالک خریدی منطق 
ی دریافت نمایید .۱ :ملک مورد عالقه مینماید.
اطالعات کاف 
در صورتیکه تع��داد زیادی ملک
در معرض فروش باشد ،خریداران  نکاتی قابل توجه در هنگام
حق انتخاب بیشتری داشته ،مدت خرید ملک:
خانه 
زمان بیشتری جهت فروش ٔ
 .۱از اینک�ه "ب�ا ی�ک نگاه
خود نی��از خواهید داش��ت.۲ .در
صورتیکه نسبت تعداد خریداران به عشق شوید" بر حذر باشید.
تعداد خانههای در معرض فروش ممکن است خانهای با دکوراسیون
بیشتر باشد احتمال فروش خانه و زیبایی افس��ون کنن��ده اش در
تان در مدت زمان کمتر و با قیمت همان نگاه اول توجه شما را جلب
نماید ،اما آیا واقع��ا برآورد کننده
بهتر دور از دسترس نیست.
 مزایای خرید ملک مورد نیازهایتانمیباشد.
ی دیدن میکنید به
ی از ملک 
عالق�ه قب�ل از ف�روش ملک وقت�� 
تعداد و اندازه و طرح بندی اتاقها
فعلی:
ی کامل از توجه بیش��تری داشته باشید و از
در ای��ن صورت آگاه�� 
ی تان
قیمت ملک جدی��د و هم چنین مطابقت آن با س��بک زندگ 
تاریخ دقیق تحوی��ل ملک و روز اطمینان حاصل نمایید.
محضر ،تصمی��م گیری در هنگام
دریافت پیشنهاد خرید برای خانه

امیرسام

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه

رضا پهلوی...
س :ام��روز نيز مانن��د آن دوران که
خانواده شما کشور را ترک کرد ،مردم
در خيابانه��ای تهران و ش��هرهای
ديگر کشور به صدا در آمدهاند .فکر
میکنيد ش��ورش کنون��ی به کجا
خواهدانجاميد؟
 ج :من معتقد نيس��تم جوانان
ايران که در خيابانها زندگی خود را
قمار میکنند تنها به نتايج انتخابات
اعتراض داشته باشند .موضوع بسيار
فراتر از اينهاس��ت :آنها برای آزادی
مبارزه میکنند .نتيجه اين اعتراضات
فروپاش��ی رژيم خواهد بود چرا که
کارزار نافرمان��ی مدنی جامعه ايران
به فلج کردن سياست داخلی کشور
خواه��د انجاميد .من امي��دوارم به
برقراری يک نظام پارلمانی و باثبات
برسيم.
س :رابطه شما با مردم در داخل ايران
تا چه اندازه تنگاتنگ است؟
 ج :من با هموطنان��م روزانه از
طريق ويدئو ،تلويزيون و يا ترجيحا
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 .۲مت�ه ب�ه خش�خاش
نگذارید:
لکههای روی موکت اتاق خواب،
ی از دیوار و
یا رنگ بر آماده قسمت 
یا مشکالتی از این قبیل میتوانند
با صرف هزینهای جزئی بر طرف
ش��وند .به خاطر داشته باشید که
ی صاحب خانه شدید میتوانید
وقت 
به مرور زمان و مطابق سلیقه خود
تغییرات الزم را انجام دهید ،فقط
باید در صورت مشاهده این موارد
قبل از خرید ،از هزینه تعمیرات آن
ی پیدا کنید.
اطالع کاف 

 .۳از تطاب�ق قیمت ملک
با بودجه تان اطمینان حاصل
کنید.
مراقب باشید که پرداخت ماهیانه
وامت��ان آن ق��در باال نباش��د که
کیفیت زندگیتان را مختل کند.
قبل از جستجوی ملک ،از مشاور
امالک خود بخواهید که ش��رایط
ب��ازار ام�لاک را در منطقه مورد
عالقه تان تجزیه و تحلیل کند و
لیست خانههای فروخته شده در
چند ماه گذش��ته را در اختیارتان
قرار دهد تا از قیمت متوس��ط آن
ی پیدا نمایید.
منطقه اطالع کاف 

 .۴قیمت یک ملک لزوما به
اندازه ملک بستگی ندارد.
ی با طرح ریزی
ی کوچ��ک ول 
ملک 
مناس��ب میتواند به قیمت ملک
بزرگت��ری که نیازمند طرح ریزی
ی باشد
دوباره و تعمیرات اساس�� 
ی
( برای مطابقت با س��لیقه زندگ 
ش��ما) به فروش برسد .از آنجا که
مجبور به پرداخت هزینه مضاعفی
ی نمیباشید،
برای تعمیرات اساس 
همان ملک کوچکتر ممکن است
که سرمایه گذاری بهتر و مناسب
تری برای شما باشد.
تا شماره آینده موفق و پیروز
باشید

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

>> ادامه از صفحه35 :
از طريق اينترنت با کس��انی که در
سراسر ايران و هم چنين در جريان
تظاهرات و اعتراضات فعال هستند،
ارتب��اط دارم .من اي��ن ارتباط را در
تمامی سالهای گذشته داشتهام .اما
حاال عميقتر ش��ده است .ما تالش
میکنيم تا جايی که ممکن اس��ت
بيشترين هماهنگیها را با آنها داشته
باشيم.
س :چ��ه توقع��ی در زمين��ه
پيشتيبانیهایخارجیداريد؟
 ج :جامعه جهانی و بينالمللی
تا کنون نشان نداده است که از مردم
ايران در خواست آنها برای تغيير رژيم
پشتيبانی میکند .سياست تاکنونی
دولته��ای غربی ،حف��ظ موقعيت
کنونی بوده است.
س :آي��ا آلم��ان که به طور س��نتی
ش��ريک تجاری ايران است ،با رژيم
تهران به نرمی برخورد کرده است؟
 ج :به هر حال ،هر کشوری بايد
منافع اقتصادی خود را در نظر بگيرد.

اما ي��ک زمانی ،لحظهای میرس��د
که افکار عمومی و مس��ائل ا خالقی
در ص��در ق��رار میگي��رد .از همين
رو خوش��بختانه میت��وان گفت که
بسياری از کشورهای غربی از جمله
آلمان درباره نقض خشن حقوق بشر
در ايران حرف میزنند .هم چنين به
نظر من االن زمان آن رسيده که اين
کشورها به دنبال گفتگو با اپوزيسيون
باشند.
س :آيا اميدواريد يک روزی به ايران
باز گرديد؟
 ج :البته ،ايران ميهن من است.
س :به عنوان وارث سياسی شاه يا به
عنوان يک شهروند معمولی ايرانی؟
 ج :اي��ن را مردم ايران آن زمانی
ک��ه در آزادی زندگی کنند ،تعيين
خواهند کرد.
شاهزاده رضا پهلوی ،از شما به خاطر
اين گفتگو سپاسگزاريم.


ثریا شهابی:
 ۲۶مارس - ۲۰۱۰

___________
م�ردم ای�ران عواق�ب
بیعت کردن ها و بند و بستهای
کثی�ف سیاس�ی جریانات و
شخصیتهای اپوزیسیون ملی
و س�نتی با خمینی و جریان
اسالمی را که به عقیم ماندن
انقلاب م�ردم و روی کار آمدن
حکومت خونین اسلامی منجر
ش�د دیده اند؛مردم ایران بهای
سنگین عوامفریبی ها و صحنه
سازی های مجاهدین و جریانات
ناسیونال اسالمی در دفاع از بنی
صدر اولین رئیس جمهور ارتجاع
اسلامی را با جان باختن دهها
هزار تن از شریف ترین مبارزان
راه آزادی پرداخت�ه ان�د؛ مردم
افتضاح سیاستهای ضد مردمی
و ارتجاعی حزب توده و اکثریت
"پی�رو خط امام" را به روش�نی
دیده اند .مردم مضحکه "اسالم
میانه رو پرزیدنت رفسنجانی را
فراموش نکرده اند".
انتخاب خاتمی و عروج مجدد،
"اپوزیسیون طرفدار رژیم"،
منصور حکمت
_________________
موریانهها حشراتی هستند که بدنی
نرم دارند ،به کندی حرکت میکنند،
و به حکم طبیعت تا پایان عمر در دژ
تاریکی که محل اجتماع آنهاست به
سر میبرند ،زیرا در روشنایی آفتاب و
فضای باز یارای ایستادگی ندارند.
در عالم سیاست در ایران این ویژگی
طیف توده  -اکثریت ،شاخه هایشان
در جنب��ش زن��ان و دگراندیش��ان
ابن الوقت و بطور کلی طرفدار اصالح
جمهوری اس�لامی و جریانات ملی،
مذهبی ،در اپوزیسیون است.
ه��رگاه در مب��ارزه و رابط��ه مردم،
طبق��ه کارگر ،زن��ان و محرومین با
دشمنانش��ان ،گوش��ه های تاریک،
لحظات "ناروش��ن" ،و درز و شکافی
بوجود آید ،این موریانه های سیاسی
تپه های رفیع شان را میسازند.
یک�ی از نمونه های برجس�ته
مهندس�ی عم�ارات جدید این
موریانه ها ،تح�رک دوره خرداد
تا اسفند ( ۸۸انتخابات و عروج
سبز ،تا هشت مارس) است.
مقطعیکهملیمذهبیها،خانم های
فع��ال در کمپین یک میلیون امضا،
"مطالب��ه محوریها" ،و س��ازمانها و
پرو رژیم
شخصیت های اپوزیسیون ُ
(راست و چپ) ،برای حمایت از یک
تحرک تا مغز اس��تخوان ارتجاعی -
اسالمی و ضد زن ،به تکاپو افتادند.
ب��رای هم��وار ک��ردن راه تحمیق
م��ردم ،تا ممکن ب��ود دروغ گفتند،
علیه کمونیس��ت ها فحاشی کردند
و توانستند مبارزه رادیکال و مترقی
مردم علیه جمهوری اس�لامی را در
بارگاه بورژوازی (از نوع سبز) قربانی
کنن��د! برعلیه رادیکالیس��م طبقه
کارگر ،توقعات باالی انس��انی مردم
و انقالبیگ��ری جوانان ،به بهانه های
پاخورده و روزپسند "صلح طلبی و
خشونت گریزی" ،گفتند و نوشتند.
مردم به اسارت کشیده شده در یک
نظام سیاس��ی -اقتصادی مختنق،
س��راپا خش��ن و خرد کنن��ده را به
"خشونت طلبی" متهم کردند! آنها
را ب��ه "صلح طلبی" دعوت کردند تا
پلیس و خشونت و جنگ جمهوری
اسالمی با مردم را "طبیعی" ،قانونی
و "مشروع" جلوه دهند!
گفتند و نوش��تند تا ب��ار دیگر برای
عقیم گذاشتن مبارزات برحق مردم،
نقش تاریخ��ی خود را ایف��ا کنند.

موریانههای

رچی
شکا

این خانم ها همچنان
باز بمان��د ،تا در مورد
کنوانسیون میزگرد و
گفتم��ان و همگرایی
براه اندازند ،و مردم و
زنان را یک دهه دیگر
چش��م انتظار برکات
جمه��وری اس�لامی
اص�لاح ش��ده ،نگاه
دارند.
نوش��ین احم��دی
خراس��انی ،یا آنطور
ک��ه خ��ود اعت��راف
میکنداین"شکارچی
ثانیه ها"* ،کس��ی که وارث به حق
ابن الوقتی حزب توده است ،به فراخور
منفعت روز و ب��رای حفظ وبالگ و
نش��ریه قانونی اش به هر معامله ای
تن میدهد.
ی��ک روز زی��ر چارقد و برق��ه زهرا
رهن��ورد بدنبال حقوق اس�لامی –
فمینیستی خود اس��ت و روز دیگر
زیر عبای آیت الل��ه صانعی بدنبال
حقوق مدنی مردم! از ملزومات تحقق
پروژه خانم خراس��انی برای تحمیل
این عقب گرد عظیم به جنبش دفاع
از حقوق زنان ،حمله به کمونیست
ه��ا ،چپ و رادیکالیس��م در جامعه
بود .او در مقابل رادیکالیسم چپ در
جامعه و علیه طبقه کارگر ،مدهوش
"طبقه متوس��طی" ،که قادر نیست
کمترین مطالبه انس��انی برای هیچ
بخشی از مردم به بار بیآورد ،نوشت
و تاریخ را قلب ک��رد .دروغ گفت تا
" رهبری طبقه متوسط"** را زنده
کند .عروج زهرا رهنورد بر مس��ند
رهبری جنبش خانم خراسانی ،عین
پیروزی خط خانم های فمینیست -
اسالمی و طبقه شان است.
هش�ت مارس امسال تهران،
برنام�ه مه�وع اجتم�اع زن�ان
فمینیست  -اسالمی حول زهرا
رهنورد و نمایش حجاب و لچک
و دلقک بازی بود.
ای��ن دیگ��ر پای��ان ای��ن دوره خط
فریبکاری و شارالتانیسم سیاسی این
طیف است .روند بازبینی ها و پاسخ
به بدنه متوهمی که سرنوشت مبارزه
اش را در کف این ش��خصیت های
ابن الوقت گذاشته بود ،فی الحال براه
افتاده است.
آیا خانم خراس��انی شجاعت دفاع از
افاضات دیروز خود علیه چپ و طبقه
کارگر و در ستایش طبقه متوسط را
دارد؟
هشت مارس امسال تهران ،آخرین
ایستگاه عوامفریبی کلوپ خانم های
فمینیست اس�لامی باید باشد .باید
تصاویر حلقه زنی گرد زهرا رهنورد
را بر گردن این س��نت ابن الوقت و
فرصت طلب انداخ��ت .نورافکن ها
بروی موریانه های ش��کارچی ثانیه
ها افتاده است! این ها در روشنایی
آفتاب و فضای باز یارای ایس��تادگی
ندارند.

از انتخابات خرداد تا 8
مارس ۱۳۸۸

دالالن سیاسی که فریبکارانه تحت
عنوان دفاع از مطالبات مردم ،آنها را
برای بیعت با اسالم سبز به تاسوعا و
عاشورا و مراسم ختم منتظری و دهه
فجر رژیم ( ۲۲بهمن) کشاندند!
متاعی که این صنف هشت مارس ۸۸
در تهران به بازار فرستاد ،اما معجون
جدیدی بود از "ش�کار ثانیه ها"*
و محصول مس��تقیم جنبشی برای
"ش��رم زدایی" از طبقه متوسط! یا
آنطور که خانم خراسانی در "اسطوره
ش��رمندگی طبق��ه متوس��ط"**
میفرمایند ،برای به کرسی نشاندن
رهبری طبقه متوس��ط بر فرق سر
جنبش زنان!
فرصت و موقعیت هایی که این طیف
در می یابد و شکار میکند ،نه حاصل
ضعف دش��منان مردم که محصول
سرکوب آزادیخواهان ،کمونیست ها
و طبقه کارگر است.
"فرص��ت های طالی��ی" که تنها به
برکت تاریکی ،اختناق و سرکوب و
از میدان بدر ک��ردن طبقه کارگر و
کمونیست ها ،در دامان آنها گذاشته
میشود.
جنبش و رهبرانی که هش�ت
مارس را در ته�ران ،در جامعه
ای تشنه سکوالریسم و برابری
زن و مرد ،زیر برقه زهرا رهنورد
لجن مال کردند ،ضربه عظیمی به
جنبش دف��اع از ح��ق زن در ایران
زدند.
کسی که می بایس��ت بعنوان یکی
از رهبران تحمیل حجاب و آپارتاید
جنس��ی در ای��ران م��ورد اعتراض
مدافعین حق زن قرار میگرفت،
کسی که می بایست با هزاران تخفیف
به خاطر شرکت اش در مهندسی و
س��ازندگی آپارتاید جنسی از مردم
ای��ران تقاضای بخش��ش میکرد ،را
بعن��وان "رهبر" به س��کوی خطابه
هشت مارس عروج دادند!
هش��ت م��ارس امس��ال در تهران
محصول مستقیم تئوریها و فعالیت
های امثال نوشین احمدی خراسانی
و شرکایش در جنبش ملی مذهبی
و در میان طیف "فمینیس��ت های
– اس�لامی" در حمای��ت دس��ت
راستی ترین میدیاهای غرب بود.
آن را بای��د بن��ام ایش��ان و خانواده
سیاسی شان ثبت کرد و مدال آن را
برای همیشه بر گردنشان آویخت.
 ۱۷مارس ۲۰۱۰
دریافت
کس��انی که برای دریوزگی
____________
اجازه انتش��ار یک نشریه قانونی ،با پانوشت:
هر محت��وای تهی ،زهرا رهنورد این * و ** ،رج��وع به افاضات نوش��ین
ش��یرازه تحجر را به مراس��م هشت احمدی خراسانی در مطالب:
مارس جلوس میدهند تا از او وعده *" ش��کار ثانی��ه ها :جنب��ش زنان
بگیرند که بلکه آقای موسوی دولت و انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری،
ای��ران را به امضا "کنوانس��یون رفع اردیبهشت ۱۳۸۸
خشونت" با همه تخفیف هایی که *جنبش سبز و اسطوره شرمندگی
به دولتهای مرتجعی چون جمهوری طبقه متوسط۵ - ،مهر ۱۳۸۸
http://www.hekmatist.com/
اسالمی میدهند ،بکشاند!
kh21-soraya.html
به این امید که طی ده س��ال آینده
----------------------------ب��ه همت دیپلماس��ی و البیس��تم
امثال خانم خراس��انی و
دوستان شان ،و البته به
ش��رط ت��داوم اختناق و
دوام ممنوعی��ت مبارزه
داریوش هژبر زندی
آزادیخواهان��ه ،فضا برای
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در کمرکش چاه...
توده مردمان نیازمند تربیت و آموزشی تازه
اند ،بلکه هری��ک از ما نیز نیازمند چنین
پرورش��ی هس��تیم .اگر این کار صورت
نگیرد ،مردم به جای تقویت استعدادهای
متوجه تقویت رهبران خواهند
نهفته خود ّ
ش��د .چیزی ک��ه بالمآل آن��ان را زبون و
خطرپذیر می سازد».
پرسشی که زنده یاد مصطفی رحیمی در
ادامه مقاله خود عنوان کرد ،امروز پس از
 31سال همچنان مطرح است« :هر انقالبی
دو رکن دارد که هیچیک بی دیگری منشأ
اث��ر نمی تواند ب��ود .ا ّول مردمی که باید
انقالب کنن��د و د ّوم ،رهبر یا رهبرانی که
باید لحظه مناسب را تشخیص دهند و با
اعالم شعارها و رهنمودهای مناسب انقالب
را هدایت کنند ...چرا باید در ساختن ایران
آینده ،رأی آزادانه ملّت را نپرسید؟».
پاس��خ این پرس��ش را باید ب��ه اصطالح
رهبرانی بدهند ک��ه برغم اینهمه تجربه
های تلخ در طول  31سال گذشته ،هنوز
از "مردم س��االری دینی" و "اجرای بدون
تنازل قانون اساسی" سخن می گویند.
مصطفی رحیمی در مقاله خود برداشتش
از جمهوری اس�لامی را چنین بیان کرد:
«آنچن��ان که من می فهم��م ،جمهوری
اس�لامی یعنی آن ک��ه حاکمیت متعلّق
به روحانیون باش��د و این برخالف حقوق
مکتس��به ملّت ایران اس��ت که به بهای
ف��داکاری ها و جانبازی های بس��یار این
امتیاز ب��زرگ را در انقالب مش��روطیت
بدس��ت آورد که "قوای مملکت ناشی از
ملّت اس��ت" ...معقول نیس��ت که [ملّت]
حق حاکمیت خود را به هیچ ش��خص یا
اشخاصی واگذارد".
برغم آگاهی رس��انی بی پروا و ش��جاعانه
مصطفی رحیمی" ،ملّت" نه تنها حقوق
مکتس��به خود در انقالب مش��روطیت را
از دس��ت داد ،بلک��ه با گ��ردن نهادن به
"والیت فقیه" که بعدا تبدیل به "والیت
مطلقه فقیه" ش��د ،خ��ود را آنچنان که
مصطفی رحیمی هشدار داده بود "زبون و
خطرپذیر" ساخت و در ردیف "محجورین
و صغار" درآمد.
مصطف��ی رحیمی در مقاله خود س��نگ
تم��ام گذاش��ت و ب��ا ش��هامتی درخور
س��تایش نوشت« :به دالیل باال جمهوری
اسالمی با موازین دموکراسی منافات دارد.
دموکراسی به معنای حکومت همه مردم،
مقید
مطلق اس��ت و هرچه این اطالق را ّ
کند به اساس دموکراسی (جمهوری) گزند
رسانده است .بدین گونه مفهوم جمهوری
اسالمی (مانند مفاهیم دیکتاتوری صالح
– دموکراس��ی بورژوایی – آزادی در کادر
حزب )...مفهومی اس��ت متناق��ض .اگر
کشوری جمهوری باشد ،برحسب تعریف،
حاکمیت باید در دست جمهور مردم باشد.
هرقیدی این خصوصیت را مخدوش می
کند و اگر کش��ور اس�لامی باش��د ،دیگر
جمهورینیست».
در فض��ای آش��فته و غبارآلود هفته های
پی��ش از  22بهم��ن  ،1357نوش��ته بی
پروا و روشنگرانه زنده یاد دکتر مصطفی
رحیمی نه تنها راه به جایی نبرد و پژواکی
درخور نیافت ،که برای نویسنده اش بسیار
دردسرآفرین نیز شد .یک گروه از اوباش
حزب اللهی به در خانه اش ریختند ،شیشه
هایش را شکس��تند و خانواده و همسایه
هایش را به وحش��ت انداختند .در کمتر
از س��ه ماه ،آنچه که نباید می شد ،شد و
پرسش های پاس��خ نیافته او تا امروز نیز
مطرح باقی مان��د« :در محدوده ضوابط و
قواعد اس�لامی چه تضمینی اس��ت که
باردیگر معاویه ها بر عل��ی ها ،یزیدها بر
عباسیان بر ابومسلم ها چیره
حسین ها و ّ
نگردند؟».
زن��ده ی��اد دکتر مصطف��ی رحیمی تنها
روشنفکری نبود که در بزنگاهی سرنوشت
ساز بی پروا فریاد هش��دار دهنده سرداد
و پ��ژواک صدای��ش در هیاهوی مدعیان
خاموش شد .بیست س��ال پس از او ،در
بزنگاه سرنوشت سازی دیگر ،اندیشمندی
فرزان��ه با ش��جاعت پا به می��دان نهاد و
"هرآنچ��ه ش��رط بالغ اس��ت" را گفت و
برای آن نیز بهایی بسیار سنگین – تبعید
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و دوری ناخواس��ته از میه��ن – پرداخت.
این اندیشمند فرزانه دکتر چنگیز پهلوان
نام دارد ک��ه در بحبوحه زمانی که کبک
"اصالح طلبان" خروس می خواند و اهرم
ه��ای عمده قدرت یعنی ق��وای مجریه و
مقننه را در دس��ت داشتند ،در نوشتاری
درخشان با عنوان "بحران گفتار در ایران
امروز" در جریان کنفرانس جنجالی برلین،
پته اص�لاح طلب��ان را روی آب ریخت و
ترفندهای ریاکارانه شان را افشا کرد .در
دیباچه آن نوشتار ،چنگیز پهلوان ابتدا به
تشریح سیاست های نظام والیت مطلقه
فقیه در دوران به اصطالح "س��ازندگی" و
سرکوب دگراندیش��ان در قالب مبارزه با
"تهاجم فرهنگی" پرداخت و نوش��ت که
ب��ا روی کار آمدن اصالح طلب��ان در د ّوم
خرداد « :1376بخشی از بدنه نظام که در
اندیشه نجات جمهوری اسالمی بود به فکر
افتاد که نه تنها با استفاده از مجال انتخاب
رییس جمه��ور جدید رهبری م��ردم را
بدست گیرد ،بلکه به مدد اندیشه برداری،
گفتار و حت��ی واژگان مخالفان رژیم را از
آن خود س��ازد و از این راه آنان را از رونق
بین��دازد و نوع ت��ازه ای از انحصار را ،این
بار در پهنه گفت��ار و آزادی خواهی به راه
اندازد...در این مقطع هرگونه شفّافیتی در
حوزه فرهنگ گفتار از میان رفت و جامعه
با انواع ابهام آفرینی ها دس��ت به گریبان
شد .از مدرنیته که تا حال صبغه ای غربی
و بیگانه داش��ت س��خن رفت ،از نوآوری
اجتماعی و فرهنگی که امری ناپس��ند به
شدت دفاع شد ،از منافع
شمار می آمد به ّ
ملّی و از ایران که تاکنون به معنای دوری
جستن از اسالم می بود با حرارت شگفت
آوری صحبت به میان آمد و تساهل و مدارا
که تجلّی لیبرالیسم به حساب می آمد با
تفصیل و ش��رح و بسط فراوان در معرض
تبلیغ قرار گرفت».
چنگیز پهلوان در ادامه روش��نگری خود
نوشت« :این گروه که با اعالم وفاداری به
ساختار کنونی سیاسی در جهت اصالح آن
به ف ّعالیت می پردازد و عناصر آن خودی
و درون ساختاری به حساب می آیند ،به
تفاوت ه��ا و اختالفات داخل نظام هویت
بخشیده اند و زمینه ساز برخی از دگرگونی
ها در مجموعه بغرنج قدرت سیاسی شده
ان��د .ا ّما از آنجا که همه چیز را برای خود
توسل به گفتار برداری راه
می طلبند و با ّ
مش��ارکت را بر نمودهای گسترده عرفی
مسدود ساخته اند ،در عمل معضالت تازه
ای بوجود آورده اند .از سویی به مشارکت
مردم تمایل نشان می دهند و از سوی دیگر
با این مردم به صورت گزینشی برخورد می
کنند .کسانی را که نگرش انتقادی نسبت
به پیشینه و عملکرد کنونی شان ابراز می
کنند ،نمی پس��ندند و اگر به همین نحو
ادامه دهند در نهایت نوع دیگری از انحصار
طلبی را دام��ن خواهند زد که زیان های
تاریخی بی شماری به بار می آورد».
ب��وی گند و تعفّن دروغ و ریاکاری اکنون
چنان مشام آزار شده که حتی میرحسین
موسوی نیز در بیانیه های خود از آن سخن
می گوید .اصالح طلبان سهم بسزایی در
رواج دروغ و ریاکاری و نهادینه کردن آن
به عن��وان فرهنگ – یا ض��د فرهنگ –
داشتند .چنگیز پهلوان در مورد چگونگی
تکوی��ن این پدی��ده نوش��ت« :کار گفتار
برداری وگفتارسازی ،امروز به جایی رسیده
است که جامعه ایرانی دیگر نمی داند چه
کسی از چه فکری و از چه فرهنگی پیروی
می کند؟ چه کسی خواستار چیست و از
چه چیز گریزان است؟ اگر در آغاز انقالب،
اس�لام خواهی حدفاصل اس�لام گرایان
با دگراندیشان دانس��ته می شد ،درحال
حاضر هی��چ خط متمایز کننده ای میان
طرفداران نظام و مخالفان نظام به چش��م
حدی
نمی خورد .اغتش��اش گفتاری به ّ
رسیده است که از هر نوع اندیشه و هرگونه
ای از اپوزیسیون ،در بدنه نظام حاکم شبیه
سازی شده است و هر شکلی از اصالت از
بین رفته است».
نویسنده سپس به توضیح این می پردازد
که ش��بیه س��ازی و مصادره ش��عارها در
مقی��اس محدود در آغاز انقالب نیز وجود
داشته« :اگر در آغاز انقالب گروه هایی برای
راندن چپی ها از صحنه انقالب به تندروی
دلبستگی نشان می دادند ،حاال همه بدنه
نظام سیاس��ی به شبیه سازی روی آورده

و هویت خ��ود را در قبال حفظ قدرت به
حراج گذاش��ته است .کسانی که با تولید
و عرضه برنامه ناشایست "هویت" یورش
گسترده به دگراندیشان را تدارک دیدند ،و
با افتخار از هویت خود یاد کردند ،امروز با
دست اندازی به هویت همان دگراندیشان،
از هویت خود چشم پوشیده اند و در بازار
مکاره شبیه سازی خود را در انبوه جمعیت
گم ساخته و پنهان کرده اند».
نتیجه تداوم این روند روشن است« :امروز
در جمهوری اسالمی فقط س ّکه تقلّبی در
گردش اس��ت .اگر از فمینیسم بگویید،
فمینیست های اسالمی در مقابلتان قرار
می گیرن��د .اگر از حقوق بش��ر بگویید،
سازمان حقوق بشر اسالمی سینه سپر می
کند .اگر از مدرنیته بگویید ،اینان پرچم
مدرنیته را به اهتزاز در می آورند و چنانچه
بخواهید بگویید پست مدرنیست هستید،
برای دوران پس��ت مدرنیس��ت اسالمی
پیراهن چاک می کنند ...د ّوم خردادی ها،
به دیگران می گویند بگذارید ما به جای
شما سخن بگوییم .ما فرزندان همین نظام
هستیم و بهتر از شما می دانیم چگونه باید
عمل کرد .دگراندیشان که روزی درخور
مرگ و تحقیر بودند ،اکنون به عنوان صغار
باید عنان اختیار خ��ود را به این رهبران
بازرسیده بسپرند تا بتوانند به حیات خود
در پرتو لطف آنان تداوم بخشند».
چنگیز پهلوان در مقاله روشنگرانه خود به
افشای "روشنفکران دینی" نیز پرداخت:
«روشنفکری دینی واسطه گذار از فرهنگ
دین��ی به عرفی برای کس��انی اس��ت که
روزگاری به امید رستگاری انسان ها به مدد
دین دست به قیام زدند .این روشنفکری
امروز نیز بر بنیادهایی لرزان قدبرافراشته
اس��ت .به امی��د نجات حکوم��ت دینی
سربرکشید ،ا ّما از یاد برد که ساختارهای
نظام کنونی درخور نجات نیستند ...کسانی
که ت��ا دیروز گفتار فقه��ی و ایدئولوژیک
مذهب��ی را پی می گرفتن��د ،حاال با یک
چرخش سریع گفتارهایی یکسره متفاوت
را که در اساس گفتارهایی اندیشیده هم
نیستند و فقط کاربرد موردی دارند ،برمی
گیرند و از آن خود جلوه گر می س��ازند...
حفظ قدرت اگر ایجاب کند ،در چرخشی
دیگر به گفتارهایی دیگر چنگ می اندازند
و مضامین کنونی را رها می کنند».
و اکنون 31 ،سال پس از هشدار بی پروا و
روشنگرانه زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی
و  10س��ال پس از افش��اگری ش��جاعانه
چنگیز پهل��وان ،در همچنان بر پاش��نه
پیش��ین می چرخد و "نواندیشان دینی"
با چنگ انداختن بر "سکوالریزم اسالمی"
و ب��ا بهره گیری از پول های غارت ش��ده
مردم ایران و امدادهای نه چندان غیبی بی
بی سی و صدای امریکا به میدان آمده اند
تا بار دیگر خاک به چشم مردم بپاشند و
نمایشی تازه برپا کنند!
ا ّما ،همین امروز هم کم نیس��تند کسانی
که حتی از داخل ای��ران و رودررو با انواع
خطر ،بیباکانه به دادن هشدار و روشنگری
ادامه می دهند .یکی از این روشنگران بی
پروا و دلیر س��یامک مهر است که در فراز
پایانی آخرین نوشتارش با عنوان "تحوالت
جامعه در س��ال پی��ش رو" در تاریخ ا ّول
ل��ب کالم را چنی��ن
فروردی��ن ّ ،1389
می نویس��د« :حقیقت این است که ما به
توس��ط اصالح طلبان و اسالم
میانجی و ّ
خواهان هرگز از چاه بیرون نخواهیم آمد،
بلکه در کمرکش چاه اندکی باال و پایین
می شویم»!


سالنآرایشگاه
و استه تیک

Coiffure & Esthetics
باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی
بفروشمیرسد:

514-895-4448

------------------------------------------------------------------------نام Christie’sباکیفیت،انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست.
تالش عمده  Christie’sو Christie’s Great Estate
کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت،بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است.
 Christie’sGreatEstateتنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخص
و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است.
 Profusion Realty Incمفتخر است که به عنوان رابط ویژه Christie’sدر مونتریال برگزیده شده است.
------------------------------------------------

REDUCE

D
Westmount: $798,000 Ideally located in
the heart of Westmount, renovated lower
duplex, 2+2 bdrms, 3 baths, 1 garage,
wood fireplace, a/c.

SOLD

Sud Ouest: Asking price $628,000. 2
bdrms & 2 baths, 2 garages, fireplace.
3rd floor with indoor pool, near Canal
Lachine & Atwater Market

Nun’s Island: $479,000. Entirely
renovated condo of 1,270 sf., 2 bdrms,
2 baths, 1 garage. 2 terraces, view of the
water and gardens, a/c, pool.

Saint-Hippolyte: $548,000. Panoramic
view of the lake & Mountains. Access to
Lake l’Achigan. Open concept. 4 bdrms, 2
baths, garage, fireplace.

Downtown: $869,000. Elegant condo of
2024 sq. ft., 14th floor. Large living room
)and loggia facing the Mount-Royal (North
with view. 3 bdrms, 3+1 baths, garage, a/c.

Dorval: $1 395,000. Exceptionally welllocated cottage, 4 bdrms, 2+1 baths, 2
garages, fireplace, a/c, view of the water.

Sainte-Anne-des-Lacs: $218,000. Charming
country home with a lake access a few steps
from the property. A lot of potential! Cozy
open concept 3 bdrms, 1 bath, fireplace.

Outremont: $1 800,000. This 3 storey’s
home features a fabulous view on Outremont park & on Mount Royal. 5 bdrms,
4+1 baths, 1 garages, a/c, fireplace.

مریم خالقی

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

1361 Greene Avenue

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

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

www.paivand.ca

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

3

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مبلغ  120دالر آمریکائی یا معادل آن به دالر کانادائی مانی اوردر،
در وجهEPIDEMIO-SEARCH INC. :
به نشانی زیر ارسال دارید.
کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر،
به نشانی شما ارسال خواهد شد.
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها:
514-313-5656
& 514-323-2174

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

خدمات ارزی 514-844-4492
1405 Maisonneuve W.


جنب دانشگاه کنکوردیا Metro: Guy

Email: Paivand@videotron.ca

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

>>

ارزیابی رایگان

تهیه وام مسکن

___________________

Parvaneh ZANDI
Ramier Realty

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

پروانه زندی

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765
با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
1253 Rue Guy,
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
پزشکانمتخصص
Metro: Guy
ختنه کودکان

www.circumcisionmontreal.com

پارستورز

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

&TRAVEL

EPIDEMIO SEARCH INC.:
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

مناینده هما
در آمریکای شمالی
وست آیلند

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

Toronto Branch:
7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Head Office
Montreal:

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

زماسیب

NDG

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک و 13بدر

حنسی13شمابدر!
لیموشیرینعالی

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

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

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

و جوجه،
باب
انواع ک دبزن و..
منقل ،با

www.akhavanfood.com

بادام تلخ و گل سرشور

چاغ
ن اله بادام
وب
هار رسید

خرمای زاهدی رسید

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

