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موسسه
مالی

شــریف

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

ارز

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

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

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

www.ic-pacific.com
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 ص 3 :پیمان منع گسترش سالح های هسته ای:

 9می:

کلینتون :احمدی نژاد در نیویورک ایجاد شبهه نکند!

مراقبزن و زلزله باشید!
 ص26 :

شجاعالدینشفا؛حکایت
دین ستیزی از دیار قم

آنچه بر بهاییان ایران گذشت

خانه شما>> 30

>> 5

دکترانصاری

>> 9:

در کشکول
پیر...

پزشکی26 >> ...

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

FLY
ANY TIME,
!ANY WHERE

>> 23:

با 18سال سابقه درخشان

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
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

;
Specials
Aprcilut ...........10$$

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Tel.: 514-620-5551
NDG:

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

جراح دندانپزشک

514-844-4492

- clean ebrow .......10
& ey

____________________

3363 Cavendish

(514) 969-4646

 AMIR SAMامیرسام

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

Chartered Real Estate Agent

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

Cell.: 514-702-2309

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

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



1405 Maisonneuve W.

Unisex

Tel.: 514-485-4744

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

 کوتاه کردن مو
 رنگ
- man en cut ......15 ht
 بند و ابرو
- wom perm, highlig
 فر
- color,hair cut
- kids ing face
 هایالیت
$

•6170 Sherbrooke W.

دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

2178 Ste-Catherine W.

سالنآرایشفریبا

درمونتریال

www.sutton.com

&TRAVEL

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

زماسیب

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

پارستورز

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Cell: (514)827-6364

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

Luciene
l'Allier

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروز همتیان

Montréal, Qc H3G 1Y7

برآستان جانان
فریدون مودت

صرافی  5ستاره

مشاور امالک و مستغالت

1006, De La Montagne, Suite 201,

7>>HABS

یحیی آبادی
>>4

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

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

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

حسینصمیمی

!!boobquake

>> 29

 ص20 :

انتقـال ارز

تنها  4۰روز تا آغاز جام جهانی فوتبال
 ۲۰۱۰باقی مانده است .بر خیابانهای
آفریقای جنوبی حال و هوای این رویداد
بینالمللی غالب شده است .طرفداران
تیم ملی میزبان رقص رسمی جام جهانی
و مقامها برقراری امنیت را تمرین
میکنند....
 ص11 :

ع.ا .شادپور

 ص7 :

صرافیخضر

 11جون :بوی جام جهانی به مشام میرسد

کبک/کانادا:

امیرسام:

آیا اسالم..
شهبازخنعی

>>ص35 :

میدونی هالک تیم!

مهرداد
امیری

کروبی ،احمدینژاد را یک
مصیبت برای ملت دانست
 ص6:

>> ص"  10نظر سنجی :BBC
ایران كمترین محبوبیت را در افكار عمومی جهانی دارد

اینک به مصاف
پنگوئن ها می رویم!

 ص8:

کبک :گاوهای
 ص 9:شیرده!

"Boobquake":Women behaving promiscuously are
causing the earth to shake, according to cleric,
as Ahmadinejad predicts Tehran quake

Montreal's
!miracle on ice

روز مادر
گرامی باد !

 ص4:

افشایمرکز«قالبی»ایرانشناسی

Par ici les
!Penguins

7روز هفته

www.amirsam.ca

2
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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

2

3

www.paivand.ca
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ایران و جهان...

کالسهایزبانانگلیسیدرمرکزS.T.E.

کلینتون :امحدی نژاد در نیویورک
اجیاد شبهه نکند

هیلاری کلینت�ون ،وزی�ر
امورخارجه ب�ه محمود احمدی
نژاد هشدار داده است در صورت
ش�رکت در اجالس بازنگری در
پیمان منع گسترش سالح های
هس�ته ای در نیویورک ،درباره
برنام�ه اتم�ی کش�ورش ایجاد
شبههنکند.
خانم کلینتون روز پنجش��نبه 29
آوری��ل از رئیس جمه��وری ایران
خواست سخنان خود در نیویورک را
به اهداف سه گانه اجالس بازنگری
در پیمان منع گسترش سالح های
هسته ای ،ان پی تی ،محدود کند.
خان��م کلینتون گف��ت" :ماموریت
کس��انی که برای بازنگری ،تجدید
نظر و احیای (پیمان منع گسترش
سالح های هسته ای) به نیویورک
می روند ،کامال مشخص است .اگر
ماموری��ت او (محمود احمدی نژاد)
این نیست ،این سفر برای او مفید و
سازنده نخواهد بود".
ب��ه گفته خانم کلینت��ون اگر آقای
احمدی نژاد بخواه��د در نیویورک

½
½
½
½
½
½
½
½
½

Criminal
& penal

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

Cours d'Anglais au Centre S.T.E.

پی جی کراولی ،س��خنگوی وزارت
امورخارجه روز پنجشنبه از در دست
اقدام بودن درخواس��ت ویزای سفر
محمود احمدی نژاد خبر داد.
او روز گذشته نیز ضمن تایید دریافت
این درخواس��ت ،از ع��دم مخالفت
دولت آمریکا با س��فر آقای احمدی
نژاد به نیویورک خبر داده بود.
آقای کراولی در جلس��ه مطبوعاتی
روز پنجش��نبه گفت دیداری بین
هیات های ایرانی و آمریکایی شرکت
کننده در نشس��ت نیویورک برگزار
نخواهد شد.
آق��ای احمدی ن��ژاد در حالی قصد
دارد به نیویورک سفر کند که آمریکا
و دولت های غربی عضو گروه 5+1
تالش خود را برای تش��دید تحریم
های ایران شدت بخشیده اند.
روسیه نیز روز پنجشنبه از "اجتناب
ناپذیر" بودن تش��دید تحریم های
ای��ران به خاطر رفتار سیاس��ی این
کشور خبر داد.

اعالم کند کش��ورش به پیمان منع
گسترش س�لاح های هس��ته ای
متعهد اس��ت ،از او استقبال خواهد
ش��د ولی اگر بخواهد افکار عمومی
را از اه��داف اج�لاس منحرف کند
یا بخواهد درباره فعالیت های اتمی
ایران ش��بهه ایجاد کن��د ،آن گاه از
سخنانش استقبال نخواهد شد.
اج�لاس بازنگ��ری در پیمان منع
گس��ترش سالح های هسته ای هر
پنج سال یک بار برگزار می شود تا
سه اصل پیمان منع گسترش سالح
های هس��ته ای ،یعنی خلع سالح،
عدم گسترش تسلیحات هسته ای و
کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی و تعهد
کشورهای امضا کننده این پیمان را
بررسی کند.
این اجالس که روز دوش��نبه  3ماه
می در س��طح وزی��ران امور خارجه
کش��ورهای امضاکننده پیمان منع
گسترش سالح های هسته ای آغاز
به کار می کن��د و محمود احمدی
نژاد تنها رئیس دولت شرکت کننده
در این نشست است.

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
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 مکالمه وگرامر
 استاد مجرب ،دارای مدرک کانادایی
برای تدریس زبان انگلیسی
 آموزش برای همه پایه ها :از مبتدی تا پیشرفته
 گروه های کوچک  5نفره
 شما برای  30ساعتی که به خود
شما اختصاص دارد ،پول می پردازید.
 هر زمانی میل تان باشد می توانید ثبت نام کنید.
 کالس ها صبح یا بعدازظهرها برگزار می گردد

سرورصدر

)(Metro: Snowdon, bus: 51

Tel.: 514-791-5243

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,

Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











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

مسکونی و جتاری

خرید و فروش امالک و مستغالت
½ ½ در سراسر مونتریال بزرگ
_________________
Nasrin Eynollahi

cell: (514) 839-7978
امیرکفشداران

مسکن و جتاری

Cell.: 514-967-5743
Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

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

وکیل دعاوی
_______________

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

Minoo Eslami

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

کنفرانسهایدکترفرهنگهالکویی
درمونتریال
شنبه  15ما ه می 2010

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

5210 Victoria

خدمات حسابداری و دفترداری

Lida Sara Nouraie

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

__________________

نسرینعینالهی

law

مینو اسالمی

Cours de base / conversations
Professeur experimente
avec un diplome Canadien
 Touts les niveaux
 Petites groups
 On paie pour ses propres 30 heures
 Admission permanente
 Matins ou les soirs
>> Info en Farsi: Tel.: 514-932-0982



Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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

شیخ صاحل سیبویه

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

3

4
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ایران...

شجاع الدین شفا؛ حکایت دین ستیزی
از دیار قم

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
به
ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
ت
گ
ر
دن

غذا آماده
take
برای out

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

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

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

آگهی :پیوند

زلزله بر وجود شیخ و..
هادی خرسندی

با یار پریروز دلی یک دله کردیم
یعنی که دوتائی هوس زلزله کردیم
اول که نشستیم به درددل معمول
یکخرده درین رابطه از هم گله کردیم
بعدش به لب و دست و زبان کام گرفتیم

514-996-9692
تا قرص اثر کرد به من ،حوصله کردیم
آنگاه زمین لرزه شد آغاز و چه گویم
از اینکه دوتائی اله کردیم بله کردیم
در هر دم و هر بازدمی یادی از آن شیخ
تعریف ز همراهی این سلسله کردیم
گفتیم که باید بفرستیم به او تکس
کای حجت االسالم کلینکس!کلینکس!

•
•
•
•
•

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

Published: since1993

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

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE
MONTRÉAL QC
H3X 2H9



514-996-9692
Fax:

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

Yalda Fasih Al Zaman

514-313-5656

Email:
Paivand@videotron.ca

www.paivand.ca

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

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

■ 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

PAIVAND

مشاور امالک در سراسر مونتریال

آژانسمسافرتییونیگلوب

Tel.:

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



Voyages Lexus

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

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

یلدافصیحالزمان

کلبهعموجمال
چای قهوه

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

دانش��گاهی به ته��ران رفت
و پ��س از ف��ارغ التحصیل��ی
در رش��ته ادبی��ات فارس��ی،
تحصیالتش را در در بیروت و
فرانسه ادامه داد.

پ��س از آغاز جن��گ جهانی
دوم و اشغال فرانسه و سپس
ایران ،به کش��ورش بازگشت
و به عنوان مترج��م در رادیو
استخدام شد ،همزمان فعالیت
سیاس��ی را نیز آغ��از کرد و
از بنیانگذاران حزبی ش��د به
نام میهن پرستان ،با روزنامه
ای به همین نام که سرمقاله
هایش را شجاع الدین شفا می
نوشت.
حزب میهن پرس��تان ،حزبی
ملی گرا و دس��ت راستی بود
که با ش��عار بیزاری از وابس��تگی به بیگانگان به
حزب توده می تاخت ،کریم س��نجابی که بعدها
رهبر جبهه ملی و نخستین وزیر امورخارجه ایران
پس از انقالب ش��د نیز از
بنیانگذاران حزب میهن
پرستان بود.
حزب میهن پرستان تنها
یک س��ال و نیم پایید و
س��پس همراه ب��ا احزاب
دیگر ه��م مش��ی خود،
بخشی از تشکل سیاسی
تازه ای به نام حزب میهن
شد.
از آن پ��س ،نش��انه ای از
فعالیت سیاس��ی شجاع
الدین شفا ثبت نشده اما
در عرص��ه فرهنگ ،نامی
پرآوازه از شجاع الدین شفا
به عنوان مترجم آثار بزرگ
کالسیک ادبیات غرب به
یادگار مانده است.
{>> ادامه در صفحه}10 :

952

سایت مجموعه آثار

مه��رداد فرهمن��د (بی بی
سی)
شجاع الدین شفا ،مترجم
ونویسندهایرانی،شامگاه
جمعه  16آوریل در س�ن
 91س�الگی در پاری�س
درگذشت.
شجاع الدین شفا در حالی از
دنیا رفت ک��ه از او با عنوان
شخصیتیفرهیختهودانشور
یاد می ش��د که به تاریخ و
ادبیات ایران و جهان احاطه
داش��ت ،اما این آوازه علمی،
زیر تلی از خشم و سرزنش
مدفون شد.
خدمات شجاع الدین شفا در
دربار پهلوی از س��الها پیش
او را از چش��م بخش بزرگی
از روش��نفکران ایرانی ،بویژه
چپگرایان انداخته بود ت��ا آنجا که پس از انقالب
هم با وجود اینکه تا واپس��ین ماههای عمرش از
قلم زدن علی��ه حکومت جمهوری اس�لامی در
ایران بازنایستاد ،منتقدان قدیم و جدید همچنان
صداقتش را زیر سؤال می بردند و می نوشتند که
چگونه خادم سلطنت پهلوی از دموکراسی دم می
زند.
س��ه دهه آخر عمرش هم که وقف س��تیز با دین
اس�لام و دیگ��ر ادیان توحیدی ش��د ،بر ش��مار
دشمنانش افزود تا آنجا که سایت جرس ،از پایگاه
ه��ای اینترنتی اصالح طلبان ک��ه زیر نظر چند
روشنفکر دینی اداره می شود ،هنگامی که از مرگ
او خبر می دهد ،برخالف سنت مطبوعات ایرانی
که معموالً در حق درگذشتگان تندی نمی کنند،
از او با عنوان نویسنده "متهتک" یاد می کند.
شجاع الدین ش��فا ،زاده مرکز روحانیت شیعه در
ایران ،ش��هر قم بود و در خانواده ای که نسل اندر
نس��ل پزشک بودند؛ کتاب فرزندان استر ،خاندان
شفا را از تبار حکیم هارون ،پزشک معروف یهودی
کاشان معرفی می کند.
ش��جاع الدین ش��فا تحصیالت خود را ت��ا پایان
دبیرستان در قم به انجام رساند ،برای تحصیالت

سیروس
یحیی آبادی

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)
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ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی

سپاه ماه می

مونتریال

snak2@live.ca

برزین آذرمهر
به باغِ خرمِ گیتی بهار می آید
بهارِ مردمِ چشم انتظار می آید
به ماهِخرمِاردیبهشتِ خرم پی
به دیده پرچم و گل بیشمار می آید
ز اللههای دمیده به دشتِ روشنِ شب
خروش و هلهله صدها هزار می آید
گذشته چون شب تاریک در کشاکشِ رزم
سپیده با رخِ خورشید وار می آید
پی سیاهی شبهای پر هراسِ نبرد
پگاهِ معجزه و افتخار می آید
چو داد ریشه دوانده به شوره زارِ ستم
درخت سبز عدالت به بار می آید
ز هم گسیخته گویی بساطِ اهریمن
نگر که اورمزدِ زمان شهسوار می آید
به هر کران که نظر می کنم به روی جهان
ز شاخه شاخه ی گل عطر کار می آید
به مو سمی که جهان می شود دوباره جوان
سپاهِماهِمه از هر کنار می آید
سپاه کار ،سپاهِ جهانی زحمت
دوباره بر سرِ سکوی کار می آید
ز یورشی که به شب می برد به نامِ بشر
سپاه ظلم و ستم تارو مار می آید
مگو که دور ستم باز گشته در عالم
مگو که چشمِ ِخرد اشکبار می آید
تعجبی نه اگر زیر یوغِسرمایه
سپیده مان به نظر شام تار می آید
چنان ز کار مجرد تهی شدم از خویش
که کار در نظرم چوب دار می آید
حقیقتی ست که در زیر ابر بیباران
بهارِ هستی ما سوگوار می آید
بهارِسرخ به هر شاخسار آید باز
بهارِ کار در این روزگار می آید
منه ز دست سالحی که بر گرفتی چند
که بینبرد توشب ماندگار می آید
بکو ب پا و به میدان شهر دست افشان
که بر اریکه ی قدرت نگار می آید
سپاه صلح بخوانش ،سپاهِ زحمت و کار
که او هماره ترا غمگسار می آید

بیش از  31سال است که سرنوشت
میهن بالزدهء ما به دست کسانی که
ا ّدعای "اس�لام"ی بودن دارند افتاده
مدت هر فرقه و دس��ته
اس��ت .در این ّ
ای که قدرت را قبضه کرده ،از "اس�لام"
چماق س��اخته و آنرا بر فرق گروه رقیب
و از آن بدتر مردم بینوا و بخت برگش��ته
کشورمان کوبیده است.
در نمایش مس��خره ای که حدود ده ماه
پیش به ن��ام انتخابات ب��ه صحنه آمد،
بازیگران��ی از دو دس��ته رقی��ب حضور
داشتند .در آن نمایش ،از مجموع 475
نفر داوطلب نامزدی ریاس��ت جمهوری،
 471نفر – یعن��ی بیش از  99درصد –
توسط شورای نگهبان منصوب ولی مطلقه
ّ
فقیه ر ّد صالحیت شدند و تنها چهار نفر:
محمود احم�دی نژاد ،میرحس�ین
موس�وی ،ش�یخ مه�دی ک ّروب�ی و
محسن رضایی تأیید صالحیت شدند.
درجریان به اصطالح مبارزات انتخاباتی،
کسی از هیچ یک از این چهار نفر ،حتی
یک کلمه ،در انتقاد از این روند متقلّبانه،
ظالمانه و در تضاد با اصول ابتدایی مردم
ساالری نشنید.
اگر به فرض میرحس��ین موسوی در این
خیمه شب بازی انتخاباتی به عنوان برنده
معرفی می ش��د و به ریاست جمهوری
ّ
می رس��ید ،ب��ی تردی��د او نی��ز مانند
دمحمدخاتمی نه تنها مشروعیت این
سی ّ
ّ
"مردم ساالری دینی" را زیر سئوال نمی
برد ،که به احتم��ال قوی از آن به عنوان
"حماس�ه ای بزرگتر از د ّوم خرداد"
نیز یاد می کرد.
ا ّما ،اراده ولی مطلقه فقیه برآن قرارگرفت
که محموداحمدی نژاد برجای خود بماند
و این امر بر میرحسین موسوی و شرکاء
گران آمد.

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

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 امالک:
مسکــونی و جتاری

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

آیاواقع ًا«ایناسالمنیست»؟!

نتیج��ه را هم��ه می
دانیم.
تشترسواییحکومت
اسالمی از بام دنیا افتاد
و رستاخیزی واقعی در
ایران پدیدآمد.
میرحسین موسوی
و ش�یخ مهدی ک ّروبی ،که به اعتراف
خودشان از این رستاخیز عقب مانده اند،
در رفتاری پر از تضاد و تناقض همچنان
دس��ت و پا می زنند و رهبری ش��ان از
حد سخنرانی های گاه و بیگاه و دیدار با
خانواده های زندانیان سیاسی دارودسته
خودشان فراتر نمی رود.
روز یکش��نبه  5اردیبهش��ت ،تارنم��ای
"کلمه" وابس��ته به میرحسین موسوی،
متن س��خنان او را خطاب به گروهی از
جانبازان و ایثارگران منتشرکرد.
در این س��خنان ،میرحس��ین موسوی
مطالبی گفته است که از آنها به سادگی
نمی توان گذشت.
نمی ت��وان گذش��ت زیرا این س��خنان
نشان می دهند که میرحسین موسوی
در حصاری از تو ّهمات ناش��ی از آرزوی
بازگش��ت به "عصرطالیی امام خمینی"
گرفتار شده است.
در این سخنان ،میرحسین موسوی می
گوید:
«ما متأس��فانه با گذش��ت زمان ارتباط
خودمان را با این مردم ازدس��ت دادیم و
فکر کردیم که بیشتر از آنها می دانیم و
می توانیم به آنها هرچه خواستیم بگوییم
و م��ردم هم باید اطاع��ت کنند .از عقل
جمعی استفاده نکردیم».
پوسته تو ّهماتی که میرحسین موسوی
را احاطه کرده ،مانع از این می ش��ود که
بپذیرد همه آنچه که به درس��تی در فراز
ب��اال می گوید نکات تازه ای نیس��تند و
درهمان "عصر طالی��ی امام خمینی" و
دوران نخست وزیری او نیز وجود داشته
اند .رهبر کبیری که می گفت:
«اگ��ر س��ی و پن��ج میلیون

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

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
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_________________

میرحسین موسوی در
توهمات ناشی
حصاری از ّ
از آرزوی بازگشت به
"عصرطالییامامخمینی"
گرفتار شده است.

_____________

مردم بگویند آری م��ن می گویم نه» و
«جمهوری اسالمی ،نه یک کلمه کمتر
نه یک کلمه بیشتر» چه نسبتی با "عقل
جمعی" می توانست داشته باشد.
رهبری که حتی نظرات کمی معتدل تر
قائم مقام و جانشین خود را نیز تاب نیاورد
و او را عزل کرد ،چگونه می توانست مردم
را در تصمی��م گیری ها با خود ش��ریک
کند؟!
امام بزرگواری که  41روز پس از پیروزی
انقالب می گفت:
«ما قلم های مسموم آنهایی را که صحبت
ملّی و دموکراتی��ک و اینها را می کنند
می ش��کنیم» (در دیدار با دانش آموزان
و فرهنگیان ،قم 23 ،اس��فند  )1357را
چگونه و با چه سریشی می توان به مردم
ساالری چسباند؟!
میرحس��ین موس��وی در بخش دیگری
از س��خنان خود ،چنانکه گویی از پدیده
ای نوظهور خبر می دهد ،می گوید« :به
نام اسالم رسانه ها را توقیف می کنند»،
گویی که در زمان امام توقیف رس��انه ها
جزء گناهان کبیره بوده است!
میرحسین موسوی در پوستهء تو ّهمات
خود چنان گرفتار شده که حتی فرصت
یا رغبت نمی کند گفته ها و اعمال امام
راحل خود را مرور کند و چیزی نگوید که
با قداست آن امام همام در تضاد باشد.
اگ��ر چنین می کرد ،درم��ی یافت آنچه
سیدعلی خامنه ای و پرقیچی
که امروز ّ

های��ش می کنند ،پیروی از رهنمودها و
فرمایشات همان امام است.
آی��ا همان ام��ام و مقتدای میرحس��ین
موسوی نبود که می گفت:
«این ریش��ه های گندیده که اآلن درکار
هستند س��رکوب می شوند و در نتیجه
مملکت پاکس��ازی می ش��ود .حضرت
امیرالمومنی��ن ،وقتی که مواجه ش��د با
لشگر معاویه ،که از ک ّفار هم بدتر بودند و
همچنین با خوارج که آنها هم همینطور
شدت تمام رفتار نمودند و خوارج
بودند ،با ّ
را چنان س��رکوب کردند که از آنها فقط
چند نفری توانستند فرار کنند»!
اگر در  22خرداد س��ال گذشته خمینی
زن��ده بود و میر حس��ین موس��وی با او
سیدعلی خامنه ای کرد،
رفتاری را که با ّ
می نمود ،انصافاً آیا او و همراهانش را در
زمره خوارج به حس��اب نمی آورد و آنها
شدتی شاید بیش از آنچه خامنه ای
را با ّ
کرد ،سرکوب نمی کرد؟!
{>> ادامه در صفحه}33 :

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 مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

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:

½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
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)

ایران

کروبی ،امحدینژاد را یک مصیبت برای
ملت دانست
مجله آلمانی “اشپیگل” در گزارشی
با عنوان «جمهوری وحش��ت» به
بازگویی دی��داری با مهدی کروبی،
یکی از نامزدهای معترض به نتایج
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری ایران
پرداخت��ه اس��ت .در ای��ن گزارش
نظرات کروبی در رابطه با انتخابات و
شرایط کنونی جنبش اعتراضی نیز
بازتاب یافته است.
”اشپیگل” مینویسد که کروبی در
پی اعتراض به نتایج انتخابات تحت
ش��دیدترین فش��ارها قرار گرفته و
رژیم جمهوری اسالمی با تعطیلی
ح��زب و روزنامه “اعتم��اد ملی”،
کروب��ی را عم ً
ال از نهادهای اجرایی
و خبری محروم کرده اس��ت .بیش
از  ۵۰نف��ر از هم��کاران کروبی در
حوادث پس از انتخابات دس��تگیر
شدهاند .هر سه فرزند وی (حسین،
تقی و علی) نیز با فشارهای حکومتی
از قبیل ممنوعیت خروج از ایران و
ضرب وشتم مواجه بودهاند.
به گفته گزارش��گر “اشپیگل” ،اما
هیچیکازایناقداماتروحیهیمبارز
کروبی را تضعیف نکرده است .کروبی
در گفتوگو هیچگاه از احمدینژاد به
عنوان رئیسجمهور ایران نام نبرده
است و «آقای دکتر احمدینژاد» را
به عنوان رئیسجمهور قانونی ایران
به رس��میت نمیشناس��د ،اما او را
مسئول رویدادهای پس از انتخابات
میداند.

«جمهوری وحشت»

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

½
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جمهوری اسالمی« ،خودسری ناب»
حاکم است.

استقرار اس�تبداد موثر در
ایران

“اش��پیگل” مینویس��د ،گرچ��ه
پاس��داران و نیروهای بس��یجی در
خیابانه��ای تهران هم��واره دیده
نمیش��ود ،اما ترس از انتقاد آزاد و
خطر دستگیری در همه جا احساس
میش��ود و زندگی آزادان ه در دوران
خاتمی مدت زمانی اس��ت در نطفه
خفه شده است .استقرار این شرایط
خاموش��ی رهبران س��بز را در پی
داشته است.
کروب��ی میگوید« :ه��ر کس که با
من مالقات میکند ،باید پیامدهای
آن را قبول کن��د ،حداقل هزینهی
آن ،پاسخگویی به نیروهای امنیتی
است ».به گفته “اشپیگل” ،انزوای
رهبران معترض و قطع ارتباط آنان
با مردم کام ً
ال آشکار است.

مرگ دستکم چهار تن بر اثر
شکنجه
”اش��پیگل” از ق��ول مخالفان رژیم
مینویس��د ،س��رکوب ،کش��تار و
دستگیری معترضان شرایط مشابه
بغداد ،در دوران صدام حسین را در
تهران حاکم کرده است .زندانهای
تهران مملو از «زندانیان سیاسیاند».
به گفته “اش��پیگل” ،کروبی برغم
تهدی��دات همچنان مدعی اس��ت
ک��ه تظاهرکنندگان بازداش��تی در
زندانها ،تا س��ر حد مرگ شکنجه
شدهاند .کروبی تایید کرده است که
دس��تکم چهار تن بر اثر شکنجه
جان خود را از دست دادهاند .کروبی
بار دیگر ضمن تکرار اتهام تجاوز به
زندانیان ،این وقایع را درست دانسته
و به پنج مورد ،از جمله تجاوز به دو
مرد جوان ،اشاره کرده است .کروبی
بالحنیکنایهآمیزشکنجهگرانزمان
شاه را «کارشناس» خطاب میکند،
زیرا آنان بدرس��تی میدانستند ،در
مورد چه کسی و چرا باید خشونت
اعم��ال کنن��د ،ام��ا در زندانهای

رضاییجانشیناحتمالی
احمدینژاد

”اش��پیگل” درباره محسن رضایی،
دیگ��ر نام��زد ریاس��تجمهوری
مینویس��د ،ک��ه اعتراض��ات اولیه
رضایی به نتایج انتخابات ،سریعاً به
سکوت گرایید .بیشک ترس دلیل
اصلی برای بازپس گیری اعتراضات
وی نبوده است .برغم مقامات مهمی
که تاکنون رضایی داشته ،از دست
دادن مقامی همچون دبیری شورای
مصلحت نظام هر آن امکان دارد.
اما از سوی دیگر رضایی مورد لطف
رهبر نظام قرار داش��ته وبرخی حتا
وی را جانشین احتمالی احم دینژاد
در آینده میدانند .رضایی در پاسخ

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

توافق گسترده میان کروبی و
موسوی
کروبی وج��ود هرگونه اختالف نظر
با میرحسین موسوی را رد کرد .به
گفته کروبی ،هر دو در ارتباط دائمی
با یکدیگر ب��وده و درباره موضوعات
مهم به تبادل نظر میپردازند .کروبی
تصریح کرد که نامهنگاری و ارسال
آن ،از طری��ق اف��راد م��ورد اعتماد
صورت میگیرد و دستکم یک بار
در ماه دیداری میان رهبران جنبش
صورت میگیرد .کروبی در اینباره
میافزاید« :ما در تمامی موضوعات
تا حد زیادی دارای نظراتی یکسان
هستیم».
کروبی در پاسخ به امکان دستگیری
خ��ود میگوی��د« :آم��اده پرداخت
هرگونه هزینهای هستم».
از سوی دیگر فاطمه کروبی ،همسر
مهدی کروب��ی ،در نامهای خطاب
به مردم نوشته است« :به هر تقدیر
بدون ترس و واهمه از وحشیگری
مزدوران مج��ددا تاکید میکنم هر
اتفاقی برای من ،همسرم و فرزندانم
رخ دهد ،حکومت مسئول مستقیم
آن اس��ت و هرگز نمیتوان��د از بار
مسئولیت آن شانه خالی کند».

شنبه  15ما ه می 2010

Tel.: (514) 932-2953

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

درخواست برپایی تظاهرات در
سالگردانتخابات
به گفته کروبی مبارزه کنونی به پایان
نرسیده و «مردم تنها در انتظار یک
جرقه هستند» ،جرقه ای که بزودی
زده خواهد ش��د .کروب��ی خواهان
برپایی تظاهرات در سالگرد انتخابات
است .به گفته وی ،درخواست مجوز
نیز به نهادهای مس��ئول فرس��تاده
شده است.
گرچه کروب��ی به صدور مجوز برای
برگ��زاری تظاهرات از س��وی رژیم
اس�لامی خوشبی��ن نیس��ت ،اما
میگوید« :مهم این اس��ت ،نش��ان
دهیم ک��ه مبارزه علی��ه جمهوری
نب��وده ،بلکه به خاطر پاس��داری از
قانون اساسی است که در آن آزادی
بیان و دمکراسی نیز مندرج است».

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

>> پخـــش وسیع <<

به امکان جانشینی احمدینژاد،
با لبخند گفته است« :من هر جا
که بتوانم به مردم خدمت خواهم
ک��رد ».ب��ه گفته “اش��پیگل”،
رضایی نی��ز از بکارگیری عنوان
رئیسجمهور برای احمدینژاد
خ��ودداری ک��رده و به صراحت
گفت��ه اس��ت« :ای��ن وضعیت
نمیتواند ادامه یابد».

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

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

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

مونتریال :هاکی و هیجان..
«کانادین» از خوان «کاپیتال» گذشت!
حسینصمیمی
آنچه در آغاز این س�ری حذفی
 Play offsباورنکردن�ی ب�ود،
چهارشنبه ش�ب در واشنگتن
اتفاق افتاد.
نگاه بهت زده و خیره ی س��رمربی
کاپیتان واشنگتن ،که هنوز دقایقی
طوالنی پس از کشیده شدن سوت
پایان مس��ابقه و شکس��ت تیمش،
ک��ه به پیش بینی تمام مفس��رین
امسال امید شماره یک قهرمانی بود،
دقیقا نش��انگر و گواه عمق ناباوری
واشنگتنی ها بود.
ازیکن��ان «کانادی��ن» گرداگ��رد
«یارس�لاوهاالک» ،دروازه بان فوق
العاده و سوپراس��تار خود شادمانی
می کردند و بازیکنان تیم شکست
خورده در ناباوری مطلق از موفقیت
های از دس��ت رفته گیج و مبهوت
بودند.
ش��اید در چند دهه گذش��ته فقط
 4ی��ا  5ب��ار تیمی در حال��ی که با
سه شکست از حریف عقب بوده با
استواری به «سری» برگشته ،با سه
برد پیاپی ،پیروزی نهائ��ی را از آن
خ��ود کرد؛ که از ای��ن چند مورد 2
بارش متعلق به کانادین است:
یکی چهار س��ال پی��ش در مصاف
بوستون و امش��ب (چهارشنبه 28
آوریل) در مقابل واشنگتن.

آفرین بر این همت اراده!
این حادثه نمی توانست تحقق یابد
مگر بر پایه اعتم��اد بنفس ،اعتماد
به خویش و س��ایر اعض��ای تیم ،از
خودگذشتگی و از جان مایه گذاشتن
و ...باالتر از هم��ه اعتقاد برآنکه هر
کاری شدنی است؛ بازیکنان شهرمان
با یکپارچگی تیمی چنین فلس��فه
ای را به بهترین ش��کل به نمایش
گذاردند.
ب��رد و یا باخت در تمام مس��ابقات
ورزشی وجود دارد اما آنچه بازیکنان
کانادین در یک هفته
گذشته ،بویژه در سه مسابقه آخرین
به نمای��ش گذاش��تند ،اوج اعتماد
بنفس و باور به توان یکدیگر بود.
آنها توانستند بر تیمی غلبه کنند که
با بیش از ده س��تاره طراز اول لیگ،
با بیش از  30امتی��از و  2برابر کل
مجموع گل ه��ای کانادین در مقام
نخستین کبک در فصل جاری قرار
داشتند و شاید زمانی که مشخص
ش��د با کانادین تیم هش��تم شرق
مواجه میشوند ،راهی سهل در مقابل
خود میدیدند.
بی��ش از  60درصد حتی طرفداران
کانادی��ن نی��ز معتق��د بودن��د که
«کاپیتال» حداکث��ر در  5بازی و با
نتیجه  4-1ترتی��ب کار کانادین را
خواهد داد.
ام��ا اراده و جنگ بی امان و دلیرانه

 22تن از بازیکنان هابز ،دیسیپلین
و نظم غیرقابل ان��کار و بله باالتر از
همه بازی های بدون نقص هاالک
شکس��ت از پیش نوشته شده را به
یک پیروزی مطبوع که تا س��الها از
آن یاد خواهد شد تبدیل نمود و به
جمله مع��روف " "Team Workیا
کار جمعی معنی کامل بخشید.
اما راه طوالنی در پیش است که اگر
با همین پش��تکار و اعتماد حرکت
نمایند پیروزی های بعدی نیز دور از
انتظار نخواهد بود.
این��ک پ��س از دو روز اس��تراحت
یارسالو هاالک و همراهان تیمش به
پیتزبرگ شهر فوالد و خانه پنگوئن،
تیم محبوب تری��ن بازیکنان همه
دوران ه��ا «ماریو لومی��و» خواهند
رفت؛
میروند تا نشان دهند که ستارگان
پنگوئن :س��یدنی کرازب��ی ،مالکن،
گ��رن ...،و دروازه بان فوق العاده آن،
مارک اندره فلوری ،که درعین حال
دفاع از مقام قهرمانی سال قبل را نیز
بعهده دارند راهی س��خت در پیش
خواهند داش��ت تا بتوانن��د به دور
بعدی برسند و شاید هم چهارشنبه
 12می و شاید هم قبل از آن شاهد
واقعه ناباورانه دیگری باشیم.
ما به تیم شهرمان باور داریم

Tel.: (514) 485-6000

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

انتی
با گار

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

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
½
½
½

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

قانون
با  21سال سابقه کار
مخصوص
یمتهای
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی ق
طنانعزیز
رایگان در اختیار شماست...
برایهمو
مربی ایرانی:

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

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

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

514

رضا امیری

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
و در هر
ش
ر
ا
ی
ط
ی

____________________
Pièces d'Autos NDG

با مدیریت:

Maison de Voyages

…GO HABS GO

6520 St-Jacques

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

7

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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افشایمرکز«قالبی»ایرانشناسی
اعتراض استادان به مرکز وابسته به جمهوری اسالمی به نشریات کانادا کشید

محل��ه ویلودی��ل احتم��اال یکی از
ایرانینشینترین محالت دنیا بیرون
ایران است .در خیابان یانگ از تقاطع
ش��پرد که میروی باال ،تا استیلز و
بعد ازآن ،درصد فارسی زبانها مدام
بیشتر میشود .برای همین تعجبی
نیست که مراکز مربوط به ایرانیان و
زبانان تورنتو بیشتر در همان
فارسی ِ
حوالی باش��ند .ایرانیان تورنتو این
مراکز را میشناس��ند و معموال به
آنها مراجعه میکنند.
پس باید تعجب کرد که یکی از مراکز
ایرانیزبانی که در همان نزدیکیها
واق��ع ش��ده بین اف��راد بس��یاری
شناختهشده نیس��ت (یا حداقل تا
همین هفت��هی قبل ،نبود) .تعجب
وقتی بیش��تر میش��ود که بدانیم
اینجا اس��می ب��ه پرمالطی«مرکز
مطالعات ایرانشناسی» دارد.
مدتها اس��ت که بسیاری در مورد
ای��ن انجم��ن ،که در ش��ماره ۲۹۰
خیابان ش��پرد غربی واقع ش��ده و
وبسایت آن ( )Iranology.caاست،
ابراز شک و تردید میکنند و باالخره
هفت��هی قبل نامهی سرگش��ادهی
جمعی از استادان ایرانی دانشگاههای
ش��هر ماجرای این مرکز را به بستر
اصلی نشریات کانادا کشاند .مجلهی
مکلینز و روزنامههای تورنتو استار
و نشنال پس��ت در مورد این مرکز
نوشتند.
نامهی مذکور ک��ه هفتهی قبل در
شهروند نیز منتشر شد به این نهاد
اعتراض میکند و میگوید “کارکنان
ای��ن مرک��ز منظما با دانش��جویان
ایرانی تماس برقرار میکنند و وعده
پرداخت هزینهه��ای ایجاد کالس
فارس��ی و برنامهه��ای فرهنگی را
میدهند".
استادان مذکور در نامهی خود اضافه
کردهاند":ما که به تحقیق و تدریس
در زمینههای مختلف ایرانشناسی

اش��تغال داریم به طور جدی نگران
اهداف و برنامههای این مرکز هستیم
و خواستار آن هستیم که این مرکز
ماموری��ت واقعی خ��ود را
آشکار کرده و نام پایهگذاران
این مرکز را هماهنگونه که
در ثبت وزارت صنایع ذکر
شده در س��ایت خود اعالم
نماین��د… و از همه مهمتر
منابع مالی داخل و خارج از
کانادا را به طور آشکار اعالم
دارد".
دکتر سعید رهنما ،استاد
دانشگاه سیاس��ی دانشگاه
یورک،ازجملهامضاکنندگان
نامهی مذکور است.
او در مصاحبه با ش��هروند
میگوید:
"این مرکز مدتی بود در اینجا
وج��ود داش��ت و هنوز هم
دارد .در واقع اسمی که برای
خودش گذاش��ته بود برای
همه ما تعجبآمیز بود ،چون
این کلمهی"ایرانشناس��ی"حالت
خیلی آکادمیکی ب��ه آن میدهد و
اسم پرطمطراقی است".
دکتر رهنما در مصاحبه با رسانهها
ای��ن مرکز را قالبی خوانده و همین
تیتر نش��ریاتی مثل تورنتو استار و
وبسایت دانشگاه یورک شده است.
دکتر رهنما میافزاید:
"وبسایت اینها پر بود از چیزهای
دروغی��ن که بینن��ده را به این فکر
میانداخت که ش��اید این واقعاً یک
مرک��ز علمی جدی اس��ت و اس��م
چند نفر مثل س��هیل پارسا و دکتر
رضا براهنی را هم بی هیچ حسابی
گذاشتهبودند.اینهافکرمیکنندکه
از این کارهایی که در ایران میکنند
در کشوری دموکراتیک هم میشود
کرد… حتی یک بار در (ساختمان)
اویزی (دانشگاه تورنتو) آگهی کردند

و جوری بود که از آگهیاش آدم فکر
میکرد اینها با دانشگاه تورنتو هم
توافق کردند".
نام"پایهگذارانی"ک��ه نامهی
مذکور به آنها اشاره میکند
هفت��هی قب��ل در گ��زارش
تورنتو استار و سایر نشریات
فاش شد.
به گزارش استار ،مدارک این
مرک��ز در  ۱۶ژانویه ۲۰۰۸
ثبت شده است و یکی از سه
مدیر آن ،فاض��ل الریجانی،
وابسته فرهنگی وقت سفارت
ای��ران در ات��اوا بوده اس��ت.
ایشان کسی نیست جز برادر
علی و صادق الریجانی ،که به
ترتیب روسای قوای مقننه و
قضاییه در جمهوری اسالمی
هستند.
به غیر از الریجانی نام دو نفر
دیگر نیز به عنوان پایهگذاران
ثبت شده است.
یکی عل�ی مخت�اری ،وکیل
مهاجرت مقیم مونت��رال و دیگری
آرمان طبریپور که به گفته مختاری
در مصاحبه با تورنتو اس��تار همسر
الریجانی است.
مختاری در مصاحبه با استار اضافه
کرده اس��ت" :من فق��ط روی کاغذ
مدیر بودم .ش��خصیت اصلی آقای
الریجان��ی بود که من حدود س��ال
 ۲۰۰۰در ایران با او آشنا شدم".
مختاری در مصاحبه با استار اضافه
میکند" :این مرکز پروژه فرهنگی
ایرانی ب��ود که هیچوق��ت صورت
نگرفت .اگر هنوز دارند کار میکنند،
سوءاستفاده از آن اسم است".
در م��ورد مس��ئله مالی نی��ز مریم
دوس��تی ،مدیر مرکز ،در مصاحبه
با اس��تار اعتراف کرده که از سفارت
ایران کمک مالی میگیرند.
او گفته":م��ا پولهایی از س��فارت

ریسک ابتال به بیماریهای قلبی برای نژادهای
خمتلف کانادا  ،متفاوت است

ایرانتو :تحقیقات جدید
نش��ان می ده��د گروه
ه��ای قوم��ی مختلف،
فاکتورهای متفاوتی را در
ابتال بیماریهای قلبی از
خود نشان می دهند.
انس��تیتوی مطالع��ات
کلینیکی انتاریو ()ICES
معتقد است بدین ترتیب
اس��تراتژی "یک س��ایز
مناسب برای همه"  ،دیگر نمی تواند
در این زمینه قابل استناد باشد.
ب�ه عن�وان نمون�ه محققی�ن
دریافته اندکه:
 مرض چاقی بین سفیدپوستان
و سیاه پوستان انتاریو ،پنج بار شایع
تر از چینی هاست.
 اتباع آس��یای جنوبی (هند –
پاکستان) و س��یاه پوستان ،دوبرابر
بیش از سفیدپوس��تان و چینی ها،
ریس��ک ابتال به دیاب��ت از نوع  2را
نشان می دهند.
 بیماریهای قلبی و سکته ها در
نژاد آسیای جنوبی دوبرابر بیشتر از
چینی ها رایج است.
 س��یاه پوس��تان  44و آسیای
جنوبی ها 27درصد بیشتر از دیگران
عالئم فش��ارخون باال از خود نشان
می دهند.
 اس��تعمال دخانی��ات در
سفیدپوس��تان3 ،براب��ر بیش��تر از

چینی ها و آسیایی هاست.
مطالعه مذکور ،بر روی دس��ت کم
 165،000س��اکن انتاری��و و بی��ن
سالهای  1996تا  2007انجام شده
انجام ش��ده و در مجموع نشان می
ده��د ،چینی ه��ا بهترین وضعیت
را از نظر بیماریه��ای قلبی به خود
اختصاص می دهند.
این گزارش حاکیست تنها4.3درصد
جمعیت چینی (چشم بادامی) ،دو
نوع یا بیش��تر از فاکتورهای مربوط
به ریسک ابتال به بیماریهای قلبی
را حائز بوده اند که شامل استعمال
دخانیات ،دیابت و یا فشارخون باال
است.
پ��س از آن اتباع آس��یای جنوبی با
 7.9درصد ،سفیدپوس��تان با  10و
باالخره سیاه پوستان با  11.1درصد
در جایگاه های بعدی قرار دارند.
بنیاد بیماریهای قلبی کانادا که در
انجام این تحقیق با موسسه مذکور

همکاری ک��رده ،اعالم
کرده است ،اگرچه کانادا
جزو معدود کشورهای
چندفرهنگ��ی جه��ان
محس��وب می شود ،اما
اطالع��ات ناچی��زی در
خصوص میزان شانس
ابتال به بیماریهای قلبی
در بین چهار نژاد اصلی
وجود دارد.
دکتر "چی مینگ" از مسئوالن بنیاد
خطاب به شهروندان افرود:
"بس��یاری از مردم همیشه فکر می
کنند بیماری قلب��ی آنان را تهدید
نمی کند و از سالمتی الزم برخوردار
هس��تند .به همین دلیل حاضر به
مراجعه به پزشک نیستند .اما ممکن
است فاکتورهای ابتال به بیماری در
ب��دن آنها به صورت پنه��ان ،وجود
داشته باشد .مثل دیابت ،فشار خون
یا کلسترول باال".
محققی��ن دلیل توجه ب��ه موضوع
نژاد در ابتالی به بیماریهای قلبی را
وجود دست کم 2میلیون جمعیت
آس��یایی تب��ار یا س��یاه پوس��ت و
9میلیون سفیدپوست در انتاریو می
دانند .و از آنجا که نژادهای آسیایی
و سیاه60 ،درصد جمعیت جهان را
تشکیل می دهند ،چنین مطالعه ای
می تواند در س��طح جهانی بسیار با
اهمیت باشد.

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
ت
ماسبگیرید.

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

میگیری��م ،اما هیچ کس نمیتواند
فعالیتهای ما را کنترل کند ".استار
فاش کرده که دفتر این مرکز در
خیابان شپرد با قیمت  ۸۲۷هزار
دالر پول نقد خریده شده و این
مبلغ توسط ش�رکتی پرداخت
ش�ده که فاض�ل الریجان�ی از
مدیران آن بوده است.

سوءاستفاده از نام
شخصیتها
وبس��ایت انجم��ن مذک��ور
( )Iranology.caک��ه مدت��ی پس
از انتشار خبر در روزنامهها تعطیل
ش��ده بود ،اما دو باره ش��روع به کار
کرده اس��ت ،به دانش��گاههای مهم
کانادا لینک داده بود و نام بعضی از
شخصیتهای ایرانی و ایرانشناس
معروف را در وبس��ایت خود آورده
بود بدون اینکه تماسی با این افراد
گرفته باشد.
سهیل پارسا ،کارگردان تئاتر شهیر
ایرانی-کانادایی ،جزو این دسته افراد
بود که ن��ام او در وبس��ایت آمده
بود .پارسا مدتی پیش به این مرکز
ایمیل زده بود و خواستار حذف نام و
چهرهی خود شده بود.
او در مصاحب��ه با مکلین��ز از این
ایمیل صحبت کرده و هرگونه ارتباط
ن مرکز را رد کرده است.
با آ 
آقای پارس��ا در مصاحبه با شهروند
گفت" :به نظر من خیلی مشخص
و خیلی روش��ن است که همانطور
ک��ه مطبوعات کانادای��ی دارند این

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

را به راحتی مط��رح میکنند ،این
اس��ت که ای��ن آدمهای بیش��رم
جمهوری اسالمی آمده بودند اینجا
و میخواس��تند از اس��م چند نفر و
اسم دانشگاههایی همچون کنکوردیا
و مکگیل سوءاستفاده کنند… فکر
میکنم مطبوعات کانادایی پوشش
خیلی خوبی ب��ه این قضیه دادند".
آقای پارس��ا اضافه میکن��د" :من
وقتی از این جریان باخبر شدم فورا
ایمیل زدم و گفتم که من ش��ما را
نمیشناسم و همین االن عکسم را
بردارید و آنها هم برداشتند".
دیگر ش��خصیتی ک��ه از نامش در
وبسایت این مرکز سوءاستفاده شده
بود ،دکتر رضا براهنی ،نویسنده
و شاعر نامدار مقیم ریچموند هیل
است.
آقای براهنی در مصاحبه با شهروند
گفت" :اینها اسم من و سهیل پارسا
را آورده بودند بدون اینکه هرگز با ما
تماس بگیرند… اینها مرا از دانشگاه
تهران اخراج کردند و زندانی شدم و
در"هیت لیست"شان قرار گرفتم و
حاال عکسم را سفارتخانهشان چاپ
میکند… اگ��ر اینها فکر میکنند
من از خودشان هستم چرا مرا زندان
بردند و خانوادهام را در وحشت نگاه
داشتند؟"
براهنی اضافه کرد" :من معتقدم که
جمهوری اس�لامی بهتر است اول
برود سانسور را از بین ببرد و بگذارد
کتابها آزادانه چاپ بشود تا اینکه
ب��ه این فکر بیافتد ک��ه در خارج از
ایران هم جاهایی هست که میشود
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دست درازی و نفوذ کرد".
مجله ی م��ک لینز پ��س از چاپ
مقاله ای به قلم مایکل پترو با عنوان
“چه کسی گرداننده ی پنهان مرکز
مطالعات ایرانی اس��ت؟" که در آن
یکی از س��ه مدیر مرک��ز را فاضل
الریجانی معرفی ک��رده بود ،از قول
مهدی شاهرخی یکی از کارکنان این
مرکز نوشته که آنها هنوز از سفارت
ایران پول دریافت می کنند .همین
نویسنده در مقاله ای دیگر اشاره به
ایمیل دکتر مهدی ت��ورج ،یکی از
دانشگاهیانی که نامش در این سایت
منعکس است ،کرده و نوشته :دکتر
مهدی تورج در میان سه دانشگاهی
دیگر که نام و عکسشان در وب سایت
مرکز ایرانشناسی آمده قرار دارد ولی
او اظهار داش��ته قوی��اً مخالف ر ِژیم
فاشیستی و دیکتاتوری(جمهوری
اس�لامی) ایران اس��ت و از هرگونه
تالش افش��اگرانه در این خصوص
حمایت م��ی کند .دکتر ت��ورج در
ایمیل خود مراتب ناراحتی اش را از
این سوءاستفاده ی آنها ابراز داشته
و گفته ک��ه طی نامه ای از آنها می
خواهد که اسمش را از وب سایتشان
حذف کنند.
ریچ�ارد فولتز ،اس��تاد دانش��گاه
کنکوردیا ،نیز در مصاحبه با مکلینز
هرگونه ارتباطی ب��ا این مرکز را رد
کرده اس��ت در حال��ی که عکس و
اطالعات او همچنان در زمان نوشته
شدن این مقاله (سهشنبه بعدازظهر
 ۲۰اپریل) روی وبسایت بود.

ماخذ :آرش عزیزی (شهروند)

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
کدام سازمان ها پول پارو می کنند و
کدام ها آنها را می دوشند؟!
______
علی اشرف
شــادپور

_______

در سال مالی که اخیرا تمام شد،
هیدروکب��ک و «لوتو کبک» با
هم  3/5بیلی��ون دالر به یکی از
س��هامداران خود پ��ول پرداخت
کرده اند.
این سهامدار خوشبخت کیست؟
دولت فخیمه کبک!
داستان پرداخت پول از سوی این دو
سازمان به دولت به همین جا ختم
نمی شود.
این دو س��ازمان غول پیکر که پول
پارو م��ی کنند ،صدها میلیون دالر
هم به عن��وان مالی��ات ،در مقاطع
متعدد و گوناگ��ون ،به همان دولت
می پردازند.
این در حالی است که میلیون ها دالر
هم به صورت کمک های اجتماعی
به سازمان های مربوطه در داخل و
خارج پول تزریق می کنند.
از میان س��ازمان های یاد شده ،که
از پ��ول این دولت ها اس��تفاده می
کنند ،می توان به انجمن هنرمندان،
نمایشگاههای کش��اورزی و برنامه
های کمک های بین المللی اش��اره
کرد.
اکنون دولت م��ی خواهد این پول
سازمان را بیشتر از اینها بدوشد.
وزیر امور مالی ،ریمود بشاند ،هنگام

ارائ��ه الیح��ه بودجه خود
به س��ازمانهای دولت��ی و بنیادهای
وابسته توصیه کرد که تولید گری را
توسعه دهند و از هزینه های جاری
بکاهند.
البته این چالندن و دوشیدن سازمان
های پول ساز به آهستگی آغاز و با
آهنگی تند ادام��ه خواهد یافت .در
س��ال جاری مال��ی ،هیدروکبک و
«لوتوکبک» باید از هزینه های خود
به ترتیب 25میلیون دالر و 5میلیون
دالر بکاهند .ولی تا سال مالی -14
 2013کبک ،این صرفه جوئی ها به
ترتیب به  525میلیون دالر و 120
میلیون دالر بالغ خواهند شد .با یک
محاسبه سرانگشتی می توان فهمید
ک��ه این کاهش هزینه ها تنها برای
هیدروکبک  21برابر خواهد شد.
سومین سازمان پول ساز کبکSAQ
(سازمان نظارت بر الکل کبک) است
که دستور داده شده است آن هم تا
سال مالی  120 ،2013-14میلیون
دالر از هزینه های خود بکاهد.

در ط��ول ده��ه های گذش��ته،
لوت��و کب��ک ،همانن��د س��ایر
«کورپوروس��یون» های قمار در
سطح اس��تانها و کش��ور کانادا،
کوشید نقش خود در برنامه های
فرهنگی را ک��م اهمیت جلوه
دهد ،تا به این ترتیب از مقابله
با انتق��ادات درباره درآمدهای
خود طفره رود.
ولی امس��ال به این سازمان
دستور داده شده است که در
این موارد شفاف تر عمل کند.
از جمل��ه این موارد کمک مالی 10
میلیون دالری به بودجه سال 2010
ارکستر سمفونی مونترال ،از طریق
دپارتمان فرهنگی استان ،است .این
کمک مالی تاکنون هم س��االنه به
مبلغ  8/5میلیون دالر ادامه داشته
است.
برای اینکه تصویر نسبتا روشنی از
میزان درآمد این دو س��ازمان داده
شود ،در ش��ماره  18آوریل روزنامه
گازت ارقامی از میزان درآمد ،مالیات
و سایر پرداخت های آنها درج شده
است.
ام��ا آنچه ب��ه دولت کب��ک مربوط
اس��ت ،افزون بر ریخت و پاش های
اجتماعی ،بدهکاری های عظیم مالی
است که از گذشته انباشته شده ،و
دولت ش��اره را وادار کرده اس��ت تا
منابع درآمد خ��ود را تقویت کند و
هزین��ه های این منابع را به حداقل
برساند.
سه س��ازمان نامبرده بخشی از این
منابعهستند.

شغل تابستانی محصالن سرآغاز مدیریت مالی است!
شغل تابستانی برای
دانش آموزان و
دانشجویان هم فال
است و هم تـماشا!

روزنامه گازت در شماره 18
آوریل خ��ود مطلبی دراین
باره به نقل از فایننشال تایمز
درج کرده که در نوشته زیر
از آن مطلب اس��تفاده شده
است.
عنوان مقاله چنین اس��ت« :ش��غل
تابس��تانی برای محصالن در حکم
بازشدن واقعی چشم آنان است».
سال تحصیلی تقریبا رو به اتمام است
و وقت آنست که محصالن مشغول
کار کردن باشند.
مقاله نویس افس��وس می خورد که
این توفیق نصی��ب فرزندان او نمی
ش��ود ،زیرا آن��ان هنوز ب��ه مرحله
نوجوانی هم نرسیده اند.
بعد می پرس��د اکنون که محصالن
دانشگاهها و کالج ها به خانه برمی
گردند ،آیا رواس��ت ک��ه آنان بجای
پرکردن بازار کار دائمی یا موقتی ،در
زیرزمین های منازل با دوستان خود
مشغول کارهائی شوند که کسی از
چند و چون آنها خبری ندارد؟
ژان��ت بروکس ،یک برنامه ریز مالی
و مش��اور گروه سرمایه گذاری ،می
گوید ب�رای فرزند ش�ما آغاز به
کارکردن هرگز زود نیست.
خانم بروکس ،که به عنوان تمرین
شغلی در شجره خانواده ها مشغول
برنامه ریزی مالی است ،معتقد است
کار برنامه ریزی مال��ی می تواند از
زمان آغاز به راه رفتن کودک شروع
شود .وی مشتریانی دارد که همراه
با بچه ها سالی  15000دالر درآمد
دارند.
وی می گوید ش��روع زودهنگام به
برنامه ریزی مالی و اعالن درآمدها

نوعی همکاری با سیس��تم مالیاتی
است .به نظر او ،دانشجویان کالج ها
و دانشگاهها ،اعم از اینکه پاره وقت
کار کنند یا ش��غل تابستانی داشته
باشند ،شاید مشمول مالیات نشوند
و همکاری با سیستم مالیاتی برای
آنان چندان مفهومی نداشته باشند.
البته یادگرفتن سیس��تم مالیاتی و
کارکردن با آن ،که مس��تلزم ارسال
اظهارنامه مالیاتی است ،تنها بخاطر
انج��ام ی��ک وظیفه ش��هروندی و
اجتماعینیست.
ه��دف اصلی دیگ��ر آن ایجاد پس
اندازهای گوناگون ،از جمله پس انداز
بازنشستگی  RRSPاست که دارای
محدودیت هائی است و نمی تواند از
درصد معینی از درآمد هر ش��خص
تجاوز کند .اما راههای قانونی وجود
دارد ک��ه با رعایت آنها می توان این
ظرفیت ها را به حداکثر رساند.
ش��روع زودهنگام مدیریت مالی راه
موثری ب��رای یادگرفتن این تدابیر
اس��ت ،تا هنگامی که پ��ول واقعی
درمی آورند بتوانند از مهارتهای خود
بیشترین بهره را ببرند.
خانم بروکس ش��غل تابستانی را از
جهت تاثیر روانشناسی آن در برنامه
ریزی مالی بلند مدت بس��یار مهم
می داند و می گوید جوانان یاد می
گیرند پول را چگونه مدیریت کنند و
با دانشگاه هم همکاری نمایند.
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خان��م بروک��س در ضمن
می گوید تاثی��ر مالی کار
دانشجوئی تا سالهای پایانی
تحصیل زیاد احساس نمی
شود.
برای بعضی از دانشجویان
بدس��ت آوردن یک شغل
دانش��جوئی به این معنی
اس��ت ک��ه هن��گام پایان
تحصی��ل زی��ر ب��ار قرض
سنگیننباشند.
طبق برآورد فدراس��یون دانشجوئی
کانادا ،هزینه ثبت نام برای هر سال
بطور میانگین  5000دالر اس��ت .با
درنظر گرفتن هزینه های مس��کن
و غذا ،م��ی توان دلیل تعیین مبلغ
 25000دالر وام دانش��جوئی برای
مدت  4س��ال تحصیل را بسادگی
فهمید.
طبق یک آمار دیگر ،یک دانشجو با
کار تمام وقت ،بطور میانگین ساعتی
 11/37دالر درآمد دارد که بر مبنای
 40ساعت کار در هفته ،کمی بیشتر
از  7000دالر می ش��ود .با مقایسه
این مبالغ ،یک تعادل نسبی به نظر
می رسد.
اما مس�ئله اینس�ت که پیدا
ک�ردن کار چندان آس�ان هم
نیست.
مخصوصا با توجه به بحران اقتصادی
س��الهای اخیر .س��ال گذشته نرخ
بیکاری دانشجویان  21درصد بوده
است .چشم انداز امسال هم چندان
بهتر نمی نماید.
از سوی دیگر ،کارفرمایان هم همیشه
مشتاق بکارگیری دانشجویان برای
کارتابستانینیستند.
چرا که آنان در اول س��پتامبر باید
کار رها کرده ،به دانش��گاه برگردند
و پر کردن جای آنان مشکل آفرین
است.

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

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

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

کامی منفرد

دیر امــور ایرانیان

م
ال مسرت دفتر ما به
 توجه:با کم
هه اسالمی منوچهری
نمایندگی خانم ال
دگستری در تهران،
وکیل پایه یک دا
ت به هموطنان عزیز
بزودی آماده خدم
میباشد
(021) 8469-10
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جه  اط
ش خالدعیه مهم
ت گس�تر

تعدادی نماینده با مات این موسسه،
ش
اس�تان ها ( غیر از رایط خاص از مراکز
ته
را
ن
)
م
ی پذیریم،
داش�تن ضامن مع
شرایط اولیه می با تب�ر در مونت�رال از
ش
در ایران دارید که د ،اگرفردی مطمئن
ع
الق
من
د
به
همکاری
با ما می باشد ،می ت
شرایط ما با تلفن م وانند جهت آگاهی از
تماسبگیرند :ستقیم و یا ایمیل زیر

hotmail.com
@kamimonfared

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

پرخطرترین شهرهای دنیا
فهرستخطرناكترینشهرهای
جهان منتشر شد.
به نوش��ته «ته��ران ام��روز» ،نام
پرخطرتری��ن نق��اط ك��ره زمین
براس��اس آخرین گزارش جهانی
«مرس��ر» درباره امنی��ت فردی و
كیفیت زندگی ،گزارش اخیر مجله
سیاس��ت خارجی درباره نرخ قتل
و گزارشهای فورب��س و دیدبان
بینالمللی امنیت ارائه شده است.
بر این اس��اس ،باالتری��ن میزان
قتل در جهان به ش��هر كاراكاس،
پایتخت ونزوئال اختص��اص دارد.
سال گذشته در شهر خوارز مكزیك
دو هزار و  600نفر در درگیریهای
مس��لحانه میان كارتلهای مواد
مخدر كشته شدند.
در ش��هر جنگزده بغداد ،همچنان
ج��ان بس��یاری از اف��راد توس��ط
تروریس��تهای بمبگ��ذار گرفته
میش��ود .هفت ش��هر دیگ��ر این
فهرس��ت  10تای��ی عبارتن��د از
شهرهای دیترویت و نیو اورلئان در

امریكا ،كراچی پاكستان ،كیپتاون
در آفریقایجنوبی ،مسكو در روسیه،
بیروت لبنان و كینشاسا در جمهوری
دموكراتیككنگو.
كاراكاس بهدلی��ل ن��رخ باالی قتل
س��االنه ( 130نفر از هر  100هزار

پر ترافیک ترین شهر اروپا

بروکسل پایتخت بلژیک که به نوعی پایتخت اتحادیه
بیست وهفت عضوی اتحادیه اروپایی به شمار می رود
با وجود جمعیت یک میلیونی در صدر پرترافیک ترین
شهر اروپایی قرار دارد.
براین اساس  ،هر کسی که بخواهد صبح سر کار برود
برای یک مسیر هفت کیلومتری که در حالت طبیعی
ده دقیقه ای با اتومبیل طی می شود باید یک ساعت

نفر) بهعنوان پایتخت قتل در
جهان نام گرفته است.
در آمریكا نیز براساس آمار
 ،FBIش�هر نیواورلئ�ان با
نرخ قتل  64نفر از هر 100
هزار نف�ر باالترین میزان
قتل را دارد.
نكته قابلتوجه اینكه ش��هر
كیپتاون در آفریقایجنوبی
كه میزبان جامجهانی فوتبال
خواهد بود نیز با متوسط قتل
روزانه هش��ت نفر بهخصوص
بهدالی��ل قاچ��اق كاال و مواد
مخ��در در این فهرس��ت قرار
دارد .سه شهر از این  10شهر
شامل بغداد ،بیروت و كراچی
در خاورمیانه هستند و جالب
آن كه هیچ یك از شهرهای اروپا در
این فهرست قرار ندارند.
همچنین عنوان قدرتمندترین شهر
جهان از لندن ب��ه نیویورك منتقل
شد.

در راه بندان معطل شود.
ش��هرداری بروکس��ل حتی برای حل معضل ترافیک
ایستگاههای دوچرخه کرایه ای هم راه انداخته اما تاثیر
اندکی داشته است.
بعد از بروکسل شهرهای ورشو لهستان و لندن انگلیس
قرار دارند که راه حل هایی مثل ایجاد مناطق محدود
عب��ور و م��رور خودروها هم کمکی به کاهش فش��ار
ترافیک نکرده است.

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال
شنبه  15ما ه می 2010

9

10

 سال  16شماره  11  952اردیبهشت 1389

www.paivand.ca

ایـران هسته ای و خطر جنگ...
نظر سنجی :BBC

ایران كمترین
محبوبیت را در
افكار عمومی
جهانی دارد

بر اس��اس نظرسنجی سال ۲۰۱۰
س��رویس جهانی بی بی س��ی در
 ۲۸كش��ور جهان ای��ران "كمترین
محبوبی��ت" را در اف��كار عموم��ی
داراست.
این مطالعه نش��ان می دهد به جز
مكزیك و پاكستان اكثر مردم سایر
كش��ورهای مورد بررسی دیدگاهی
منفی نس��بت به ایران دارند .بطور
متوس��ط  ۵۶درص��د از  ۲۹ه��زار
شركت كننده در این مطالعه نگرشی
منفی نسبت به نفوذ ایران ابراز كرده
و تنها  ۱۵درصد نگرش��ی مثبت به
این كشور داشته اند.
مقایس��ه این نظرسنجی با مطالعه
س��ال  ۲۰۰۹حاكی از آن است كه
نگرش مثبت به ایران  ۴درصد افت
كرده است.
نگرش منفی مردم روسیه به ایران
با  ۱۳درص��د افزایش به  ۴۲درصد
رسیده و نگرش مثبت مردم چین به
ایران نیز با  ۱۱درصد كاهش به ۳۰
درصد سقوط كرده است.
چین و روسیه دو كشوری هستند كه
در مذاكرات شورای امنیت سازمان
ملل متحد برای اعمال تحریم علیه
برنامه های اتمی ایران نقش مهمی

شفا...

ایفا می كنند.
در بین برخی كشورهای مسلمان و
نزدیك به ایران نیز این نگرش منفی
رشد داشته است .در مصر كه سال
گذشته  ۳۶درصد از پاسخ دهندگان
نف��وذ ای��ران را مثب��ت ارزیابی می
كردند اكنون تنها  ۲۷درصد چنین
دیدگاهی دارند.
پنجاه و هش��ت درصد از ش��ركت
كنن��دگان در آمریكای مركزی نیز
گفته ان��د دیدگاهی منفی به ایران
دارند كه در مقایسه با سال گذشته
 ۹درصد افزایش نشان می دهد.
آلمانمحبوبترینكشورموردمطالعه
اس��ت ( ۵۹درصد مثبت) و پس از
آن ژاپ��ن ( ۵۳درصد) ،بریتانیا (۵۲
درصد) ،كانادا ( ۵۱درصد) و فرانسه
( ۴۹درصد) در رده های بعدی قرار
دارند.
اما در برخی كشورها نگرش منفی
مردم به ایران كاهش یافته اس��ت.
در كان��ادا با  ۱۲درص��د كاهش به
 ۶۰درصد رس��یده ،در آمریكا با ۱۰
درصد تنزل به  ۶۹درصد افت كرده،
در بریتانی��ا با  ۹درص��د كاهش به
 ۵۹درصد رسیده ،در پرتغال با ۱۲
درصد كاهش به  ۶۷درصد رسیده و
در فیلیپین با  ۸درصد تنزل به ۶۴
درصد رسیده است.

بهبود وجهه آمریكا

نظرس��نجی بی بی سی همچنین
نشان می دهد وجهه آمریكا در طی
یكسال گذشته بهبود یافته است.
طی پنج س��الی كه بی بی سی این
مطالعه را انجام میدهد برای اولین
بار نفوذ مثبت آمریكا بیش از نفوذ

منفی این كشور است.
بیست كش��ور از  ۲۸كش��ور مورد
مطالعه نگرش��ی مثبت نس��بت به
آمریكا داش��ته اند و بطور متوسط
 ۴۶درصد می گویند آمریكا نفوذی
مثبت دارد و  ۳۴درصد نیز این نفوذ
را منفی می دانند.
مقایس��ه این نظرسنجی با مطالعه
س��ال گذش��ته حاكی از كاهش ۹
درصدی دیدگاههای منفی نسبت به
آمریكاست.
آلمانمحبوبترینكشورموردمطالعه
اس��ت ( ۵۹درصد مثب��ت) .پس از
آن ژاپ��ن ( ۵۳درصد) ،بریتانیا (۵۲
درصد) ،كانادا ( ۵۱درصد) و فرانسه
( ۴۹درصد) در رده های بعدی قرار
دارند.
بعد از ایران ( ۱۵درصد) كشورهای
پاكستان ( ۱۶درصد) ،كره شمالی
( ۱۷درصد) ،اس��رائیل ( ۱۹درصد)
و روس��یه ( ۳۰درصد) در رده های
بعدی كش��ورهای دارای محبوبیت
پایین قرار دارند.
در این مطالع��ه  ۲۹۹۷۷نفر از ۲۸
كشور جهان شركت كردند.
این نظرس��نجی به سفارش بی بی
سی و توسط شركت گلوبال اسكن و
دانشگاه مریلند انجام شده است.
استیو كول كارشناس نظرسنجی در
دانشگاه مریلند می گوید بنظر می
رسد پس از یكس��ال كه از ریاست
جمهوری ب��اراك اوباما می گذرد به
تدریج برخی نگرشهای منفی نسبت
به آمریكا كاهش یافته است .

>> ادامه از صفحه4 :

تا سال  ،1357حدود شصت عنوان
ترجم��ه و تألیف از ش��جاع الدین
ش��فا به چاپ رسید که نام آورترین
آنها ،ترجمه کمدی الهی ،اثر دانته
آلیگیری ،شاعر سده های سیزدهم
و چهاردهم ایتالیاس��ت که در سال
 )1956( 1335برای نخس��تین بار
در ایران به چاپ رسید.
کمدی الهی ،در س��ه جلد با عنوان
دوزخ ،برزخ و بهش��ت ،سفر خیالی
دانته به جهان پس از مرگ اس��ت،
آنچه به ترجمه ش��جاع الدین شفا
غنایبیشتریبخشیده،پاورقیهایی
است که تقریباً حجمی برابر با حجم
کتاب دارد و شخصیتها و رویدادهایی
را که در متن اصل��ی کتاب به آنها
اشاره ش��ده به خواننده معرفی می
کند.
کم��دی الهی پ��س از انقالب دیگر
تجدید چاپ نش��د ،تا سالها نایاب
بود و معدود نس��خه هایی که از آن
در بازار مانده بود به بهایی گزاف به
صورت قاچاق فروخته می ش��د تا
اینکه سرانجام در سالهای اخیر این
کتاب مجدداً از وزارت ارش��اد مجوز
نش��ر گرفت اما در آغ��از کتاب این
توضیح اضافه شد که شجاع الدین
ش��فا ،از "معاندین" انق�لاب بوده و
چاپ ای��ن کتاب دلیلی بر توجیه و
تأیید شخصیت مترجم نیست.

رایزن فرهنگی شاه

شجاع الدین شفا در روزگاری به دربار
پهلوی راه یافت که جانبداری خاندان
سلطنتی از دید "روشنفکران" نشانه
ارتجاع بود.
او رایزن فرهنگی ش��اه شد و نقش
مهمی در سیاستگذریهای فرهنگی
ش��اه ایفا کرد ،بویژه در سیاستهای
ملی گرایانه شاهنش��اهی و اندیشه
بزرگداش��ت و احی��ای "عظم��ت"
ایران باستان و نکوهش آثار فرهنگ
اسالمی و حمله اعراب به ایران.
شجاع الدین ش��فا با قلم فاخرش،

نویس��نده س��خنرانیهای مهم شاه
ش��د و خالق جمله ای تاریخی شد:
"ک��ورش  ...آس��وده بخ��واب که ما
بیداریم" ،جمله ای از متن سخنرانی
ای که برای شاه نوشت تا پاسارگاد
بر سر آرامگاه بنیانگذار نخستین و
بزرگترین شاهنش��اهی تاریخ ایران
ایراد کند.
ای��ده برگزاری جش��نهای دوهزار و
پانصد س��اله شاهنش��اهی و تغییر
تقویم ایران از هجری خورشیدی به
شاهنشاهی نیز به شجاع الدین شفا
نسبت داده می شود.
واپسین سالهای خدمت شجاع الدین
شفا به دربار شاهنشاهی ،متمرکز بر
برپایی کتابخانه ای عظیم شد که به
دستور محمدرضا شاه ،بنا بود ایران
را به کتابخانه های مهم جهان پیوند
دهد و الگویی برای دیگر کش��ورها
شود.
شاه فرمان ساخت کتابخانه را در سال
 )1973( 1352صادر کرد و شجاع
الدین شفا را که در آن زمان معاون
فرهنگی وزارت دربار بود مأمور کرد
کتابخانه را بسازد و ریاست آن را در
دست بگیرد.
قرار شد "کتابخانه ملی پهلوی" در
قلب تهران س��اخته ش��ود و ظرف
ده س��ال به بهره برداری برسد و در
همان آغاز ،ششصدهزار عنوان کتاب
و بیش از  25هزار عنوان نشریه را در
خود جای دهد.
سمینارها و جلسات متعددی برای
طرحری��زی کتابخانه برگزار ش��د،
مشاوران فراوانی از سراسر جهان برای
کتابخانه استخدام شدند ،مسابقه ای
جهانی برای انتخاب معمار کتابخانه
برپا شد که بیش از سه هزار شرکت
کننده داشت و یک شرکت آلمانی
در آن برنده شد اما کلنگ کتابخانه
هیچگاه به زمین زده نشد.
انقالب ،شجاع الدین شفا را به کوچ
اجباری فرستاد ،طرح کتابخانه ملی
پهلوی برای همیش��ه ناکام ماند و
کتابخانه شخصی شجاع الدین شفا
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هم که به نوش��ته خودش ،چهارده
ه��زار جلد کت��اب در آن داش��ته،
مصادره شد.
شجاع الدین شفا نوشته که تقریباً
همه این چه��ارده هزار جلد کتاب
را خوانده و حاش��یه نویسی کرده،
هرچن��د این ادع��ا مبالغه آمیز می
نمای��د و چندان عملی به نظر نمی
رس��د ،حتی اگر خواندن هر کتاب،
تنها یک روز به طول انجامیده باشد.
ش��جاع الدین شفا در فرانسه اقامت
گزی��د ،فصل تازه زندگ��ی اش را با
قلم زدن علیه نظام جدید حاکم بر
ایران آغاز کرد و بزودی دین اسالم و
سپس همه ادیان ابراهیمی را هدف
حمله قرار دارد و علیهشان ردیه ها
نوشت.
در مش��هورترین این آثار ،با عنوان
تول��دی دیگر ،به این می پردازد که
هر سه دین یهود ،مسیحیت و اسالم
نس��خه برداریهایی از کیش��های
مهرپرس��تی ،زرتشت و مانی اند که
"ایرانی��ان به دنیای که��ن ارمغان
دادند".
آثار ای��ن دوره از زندگی او ،از لحاظ
پایه های علمی و پژوهشی استواری
نوشته های پیش از انقالب را ندارند
و بویژه در جاهایی که مستقیماً به
مسائل و رخدادهای پس از انقالب
می پردازد ،قلم عالمانه فدای خشمی
متعصبانه می شود.
پس از آغ��از حرک��ت اعتراضی به
نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری
ایران ،شماری از چهره های سیاسی
و فرهنگی نامه های سرگشاده برای
آیت الله خامنه ای نوشتند ،از جمله
شجاع الدین شفا.
شجاع الدین شفا با اینکه پیشتر در
رد ق��رآن قلم زده و خ��دا را آفریده
ذهن بشر دانس��ته بود ،در این نامه
از قرآن با عنوان کتاب آس��مانی یاد
کرد و از "واقعیتهای قرآنی" و لزوم
متعهد بودن رهبر کش��ور در مقابل
خداوند نوشت .

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

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

در قلب NDG
>> ساعات کار:

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

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
____________________

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

ی ،تاجیک و...
رسی زبان افغان
قابل توجه فا
ن خود بدانید و
ی دهخدا را از آ
مدرسه فارس
بهرهمند شوید:
از خدمات ما

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
>> کالسهای فوق العاده
>> در محل مدرسه

 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
_______________________

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

فرد
هالیدی
درگذشت

فرد هالیدی ،از اس��تادان برجسته
بریتانیایی در زمینه روابط بینالملل،
ایران ،خاورمیانه و جنگ سرد ،بر اثر
ابتال به سرطان درگذشت.
هالیدی ،ماهها در بیمارس��تانی در
شهر بارسلونای اسپانیا بستری بود
که صبح امروز (دوشنبه) در سن ۶۴
سالگی درگذشت.

ف��رد هالی��دی س��ال  ۱۹۴۶در
خانوادهای کاتولیک در ایرلند بدنیا
آمده بود.
او با جهان اسالم و به ویژه خاورمیانه
آش��نا بود و درباره کش��ورهای این
منطقه کتابها و مقاالت بس��یاری
نوشته است.
نخستین کتاب هالیدی درباره ایران
«ای��ران :دیکتاتوری و توس��عه» نام
داشت که بیشتر حاوی دیدگاههای
جنبش چپ در ایران است.
آنطور که باقر معین در وبسایت
جدیدآنالین نوشته است ،هالیدی
به ادبیات ،تاریخ ،مردم و سرنوشت
ایران عالقه بسیار داشت .وی با زبان
فارسی نیز آشنا بود.
هالیدی ،معتقد ب��ود که جمهوری
اسالمی« ،در ضدیت با مدرنیسم»

ش��کل گرفته و بزرگترین دستاورد
آن نیز «بیاعتبار کردن» سیاس��ت
اسالمی است.

11

www.paivand.ca

 سال  16شماره  11  952اردیبهشت 1389

گرسنگی ،امید وجام جهانی...

آفریقا در تب و تاب جام جهانی

جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۰بناست
چه�ره جدی�دی از آفریق�ا به
جهانیان نش�ان دهد؛ تصویری
صلحآمیز و ش�اد که تواناییها
و نق�اط ق�وت آفریقاییه�ا را
ب�از میتابان�د .ق�ارهی دائم� ًا
رنجکش�یدهی س�یاه خود نیز
ترجیحمیدهدازقالب"بازندهی
همیشگی" خارج شود؛ امری که
چندان ساده نیست.
سدههاست که اربابان و بردهداران و
دیکتاتورهاوجنگافروزانثروتهای
قارهی آفریقا را اس��تثمار کرده و از
ساکنان آن سوءاستفاده میکنند.
بس��یاری از کش��ورهای این قاره با
وجود نیمقرن س��ابقهی اس��تقالل
و میلیارده��ا کمک مالی ،همچنان
در فقر و فالکت دس��توپا میزنند.
فجایع طبیعی ،همچون خشکسالی
و سیل ،و بیماریها ،همچون ماالریا
و ایدز ،نیز دس��ت به دس��ت طمع
و خش��ونت حاکم��ان و ناکارآمدی
دولتها و کمبود آموزش دادهاند تا
دمار از روزگار س��اکنان این
قاره درآورند.
گرس��نگی ،جلوهای
از شوربختی مردم
آفریقاالبتهاینتنها
ی��ک روی س��که
است.
برخی از کشورهای
آفریقای��ی ،ب��رای
نخس��تین ب��ار در
دههی گذش��ته ،رش��د
اقتص��ادی ب��االی  ۵درصد را
تجربه میکنند .حتی در اوج بحران
مالی جهانی ،برخی از جمهوریهای
آفریقایی رش��د اقتص��ادی بهتری
نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر
نقاط جهان ثبت کردند.
شاید هم براساس نوشتهی یک
کارش�ناس اقتص�ادی هندی،
آفریقا به زودی به "آسیای نو"
تبدیل شود.
چی��ن و هند با تمام ت��وان در حال
سرمایهگذاری در آفریقا هستند.
اخیرا چین گوی سبقت را از آلمان
ربوده و نخستین شریک اقتصادی
آفریقای جنوبی لقب گرفته است.
نفت ،الماس ،مس و پالتین در کنار
بزرگترین منابع پروفیت جهان ،به
جاذبههای س��رمایهگذاری این قاره
تبدیل شدهاند.
قارهای که تنها در مدت  ۳۹س��ال
منته��ی ب��ه س��ال ۸۵۴ ،۲۰۰۸
میلیارد دالر از ثروتش ،بهویژه مواد
خام ،بهدست کنسرنهای خارجی
و سیاس��تمداران و حاکمان فاس��د
داخلی (همچون موگابه در زیمبابوه
و موبوتوس در زئیر) چپاول ش��ده،
کمک��م طع��م زندگی بهت��ر را هم
میچشد.
از حدود ی��ک میلی��ارد آفریقایی،
 ۳۰۰میلیون نفر جزو قشر متوسط
هستند.
هر روز هم بر تعداد تحصیلکردگان

با ز گش��ته
پ��س از قت��ل
از آمری��کا و گرسنگی ،جلوهای از
یوجین تربالنژ،
از رهب��ران
اروپاشود.افزوده شوربختی مردم آفریقا
می
راست افراطی،
در کن��ار
در عصر شنبه
کش��ورهایی چون آفریقای جنوبی ( ۳آوری��ل  ۱۴ /فروردین) ،یاکوب
که اقتصادشان رشد سریعی را پیش زوما ،رئیس جمهور آفریقای جنوبی،
گرفته ،سیاس��تمداران کشورهای از ش��هروندان خواس��ت که مراقب
کوچکت��ری همچون بوتس��وانا و تحریکهای نژادپرس��تانه باش��ند.
زامبیا نیز هوش��مندانه در آموزش رهبران و سیاس��تمداران آفریقای
و زیرس��اختها س��رمایهگذاری جنوبی بر این عقیدهاند که این قتل
میکنند.
میتواند شرایط نهچندان بیتنش در
جامعهی آفریقای جنوبی را به سمت
ناآرامیها ببرد.
هوا همیشه آفتابی نیست
با وجود تمام موارد باال ،هنوز هم تعداد تربالنژ  ۶۹س��اله ،بر اساس گزارش
خبرهای ناامیدکننده بیش از اخبار پلیس ،در مزرع��هی خود در غرب
امیدوارکننده است .بحرانها سیاسی ژوهانس��بورگ به دس��ت دو کارگر
و مذهبی نیجریه ،پرجمعیتترین سیاهپوس��ت به قتل رسید .او رهبر
کشور آفریقایی ،جنگهای داخلی تشکیالت راس��ت افراطی "نهضت
 ۲۰س��اله در س��ودان ،بزرگترین مقاوم��ت آفریقا" بود و بر اس��اس
کشور آفریقایی ،و در خطر بودن جان گزارشه��ای اولی��ه ،بهدلیل عدم
 ۲ /۳میلیون نفر از مردم دارفور در پرداخت دس��تمزد ،با این دو کارگر
غرب این کشور ،یا جنگ داخلی  ۱۵و  ۲۱ساله اختالف داشته است.
در کنگو که ظاهرا  ۵تربالنژ حتی پس از سرنگونی نظام
سال پیش رسما آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال
پای��ان یافت��ه ۱۹۹۴ ،هم یکی از طرفداران پر و پا
ام��ا هن��وز قرص برتری نژادی در این کشور بود.
در غ��رب در تشکیالت او بسیاری از نشانهای
این کشور آلم��ان نازی اس��تفاده میش��دند.
قر با ن��ی وی بارها به دلیل اقدام مس��لحانه و
میگی��رد ،خشونتبار علیه سیاهان در دادگاه
تنها بخشی محکوم ش��ده بود .از سال  ۲۰۰۱تا
از نگرانیه��ا  ۲۰۰۴نیز به جرم ضربوشتم شدید
یک مأمور امنیتی در زندان بود .در
هستند.
زیمبابوه ب��ه رهبری مدت اخیر وی و تش��کیالت تحت
موگابه با تورم اقتصادی سرسامآور ،رهب��ریاش کمتر در مال عام ظاهر
در آستانهی فروپاشیست؛ سومالی میشدند .یکی از اعضای خانوادهی
در ش��اخ آفریق��ا ،دول��ت ن��دارد و تربالنژ گفته بود که وی پس از آزادی
دولت اس�لامی موقت شیخ شریف از زن��دان «کامال عوض» و همچون
«مسیح دوباره متولد شده» ،هوادار
احمد حتی نمیتواند بر موگادیشو،
ِ
پایتخت این کش��ور حک��م براند و صلح شده است.
دائم با اس�لامگرایان افراطی درگیر "نهض��ت مقاوم��ت آفریق��ا" رهبر
اس��ت .هر روز نیز اخب��ار جدیدی ش��اخهی جوان��ان ح��زب حاک��م
از کش��تیرباییهای دزدان دریایی ( )ANCرا مقص��ر قت��ل خوانده و
س��ومالی در خلی��ج عدن منتش��ر تهدید به انتقام کرده است .بنا بر آن
اس��ت که در نشست ابتدای ماه مه
میشود.
این حزب (ماه آیندهی میالدی) در
مورد "اقدامها"ی الزم تصمیمگیری
امیدهایی که ناامیدی
شود .یک نویسندهی راست افراطی
تهدیدشانمیکند
در چنین شرایطی حاکمان برخی و از فعاالن حزبی که رهبر آن کشته
از کش��ورهای آفریقای��ی از پای��ان شده نیز رئیس جمهور زوما را مقصر
تاریکیها و بحرانهای متوالی خبر میدان��د و معتقد اس��ت ک��ه او به
میدهند و اینکه برگزاری یک جام «فضای نفرت علیه راستها» دامن
جهانی باش��کوه و آبرومند بناست میزند.
پایان نمادین شوربختیهای قارهی قتل تربالنژ در ادامه یک رشته قتل
سیاه باش��د .آفریقای جنوبی برای و تجاوز علیه راستهای افراطی در
میزبانی جام جهانی فوتبال در سال آفریقای جنوبی ص��ورت میگیرد.
 ۲۰۱۰آماده میش��ود .امتیازی که باالگرفتن اختالفها میتواند مانع
نلس��ون ماندال ،سیاستمدار و فعال بزرگی بر سر راه برگزاری شکوهمند
صل��ح مع��روف این کش��ور ،نقش رقابتهای جام جهانی باشند .چندی
ویژهای در اعطای آن به کش��ورش پی��ش نیز اخباری ب��ا این مضمون
داش��ت .اما در حالی ک��ه تنها  ۱۰منتشر ش��ده بود که هواداران جام
هفته به آغ��از رقابتها باقی مانده ،جهانی ب��ه دلیل ت��رس از ناامنی،
قتل یکی از هواداران نظام آپارتاید ،ترجیحا از رفتن به آفریقای جنوبی
خطر متشنجش��دن فضا را بهوجود خودداری میکنند.
آورده است.

تسهیالت جدید ارائه اقامت دائم به فارغ التحصیالن
دانشگاه های کانادا در انتاریو و نوا اسکوشیا
ایرانت��و :اس��تان های انتاری��و و نوا
اسکوشیا ،تسهیالت جدیدی را در
قالب طرح پذیرش مهاجر استانی (
 )PNPبرای دانش��جویان دوره های
ارشد و دکترای دانشگاه ها ارائه می
دهند.
بر همین اس��اس ،فارغ التحصیالن
دوره  PHDدر در هر یک از دانشگاه
های انتاریو ،که پی��ش از این برای
درخواست اقامت دائم ،مجبور به اخذ
جاب آفر ،از یک کارفرمای کانادایی
بودند ،از این شرط معاف می شوند و
می توانند به محض اتمام دوره خود،

تقاضای مهاجرت کنند.
همچنین پی��ش از این و بر مبنای
برنام��ه پذی��رش اس��تانی در ن��وا
اسکوشیا (Nova Scotia Nominee
 )Program (NSNPتنه��ا ف��ارغ
التحصیالن دانشگاه های استان نوا
اسکوش��یا ،که دارای جاب آفر از آن
ایالت بودند  ،می توانستند برای اقامت
دائم اقدام کنند .اما در برنامه جدید،
فارغ التحصیالن هر یک از دانشگاه
های سراسر کانادا در دوره های ارشد
و دکترا ،در صورتیکه بتوانند از یک
کارفرمای توا اسکوشیایی  ،جاب آفر
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بگیرند ،می توانند تقاضای مهاجرت
دائم از طریق آن استان را بنمایند.
اضافه می ش��ود ،هر یک از اس��تان
های کانادا ،برمبن��ای قراردادی که
با دولت ف��درال منعقد ک��رده اند،
می توانند متناسب با نیازهای خود،
برخی از متقاضیان مهاجرت را بطور
مستقیم و گاه در کوتاهترین زمان ،
پذیرش کنند.
از این شیوه پذیرش با عنوان مهاجرت
اس��تانی یا Provincial Nominee
 Programsیاد می شود.

مرکزاسالمیایرانیان
به نام خداوند خبشنده مهربان

شهادت فاطمه زهرا

(س)

فاطمه جان من است ،خداوندا یاری كن هركس اورا یاری میكند
و خواردار هركس اورا خوار می دارد
(از سخنان پیامبر بزرگوار حضرت محمد (ص))

شهادت بانوی دو سرا فاطمه زهرا ( س ) بر شما عزیزان تسلیت باد

به این مناسبت مجلس بزرگداشت آن بانوی بزرگوار،
به مدت  4شب در مركز اسالمی ایرانیان برگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان ارج نهادن به مقام واال و شامخ این بانوی بی همتا خواهد بود.
 تاریخ :پنجشنبه و جمعه و شنبه و یكشنبه

 13و  14و  15و  16ماه می

 زمان :همزمان با نماز مغرب و عشاء ،از ساعت  8 : 30لغایت 10 : 30

به صرف شام

 برنامه:
سخنرانی فاضل توانا حجة األسالم و المسلمین حاج آقا مشكواة
و شیخ صالح سیبویه

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

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

بوی الرحمانشان
هادی خرسندی

-----------------------وحشتی بدجور افتاده به جسم و جانشان
کم کمک در میرود سرجوخه تا خاقانشان
وقت رفتن ورجه ورجه کردن آنان ببین
دیسکوتک وا کرده کک در پاچهی تنبان شان
هرچه برخود میزنند عطر و گالب و ادکلن
کم نمیگردد ز بینی بوی الرحمانشان
عنقریب از کشور ایران فراری میشوند
هم گدای خامنه هم خان رفسنجانشان
زار زار گریهی آخوند را خواهی شنید
همزمانش نالهی فیروزی و رادانشان*
حجتاالسالمی از پیش آیتاللهی ز پس
هست هر سوراخ موشی کاخشان ایوانشان
هیچ جا در خاک ایران جای این مجموعه نیست
یحتمل جاشان دهد سوریه و لبنانشان
صیغهها را میگذارند و به همراه عیال
میروند و خوش به حال حاجب و دربان شان!
میروند و دستشان در دست آقازادهها
باز میاریمشان همراه فرزندانشان
دادگاه خلق میگیرد یخه از یک به یک
تا کند معلوم حکم محبس و زندانشان
یک وکیلی هم به آنها میدهد این دادگاه
در دفاع آنچه کردستند در دورانشان
میگرفتند از جماعت گاز ،در هنگام بحث
کس نشد هرگز حریف منطق دندانشان
بسکه میراندند در بیراهه با بنزین مفت
هم بریده ترمز و هم لق شده فرمانشان
بسکه کوبیدند بر طاق طویله سم خویش
پاره شد افسارشان و چپه شد پاالنشان
بسکه میخوردند با قران قسمهای دروغ
احتماالً بر کمر زد عاقبت قرآنشان!
جنس قالبی ز بس دادند دست مشتری
بسته خواهد شد به زودی دکه و دکانشان
خلق سیفون را کشیده آب آید با فشار
دور میچرخند و هوف  !...این آخر و پایانشان
--------------------------@راستشمنظورشاعر،سردار
فیروزآبادیهستندکهمتأسفانه
در وزن شعر من جا نشد.
همانطورکهمیدانیدایشان
درهیچوزنیجانمیگیرند!

طراحیوبسایت

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

www.cadianda.com
برایاطالعاتبیشتر
با آقای سلیمی متاس بگیرید:

514-952-7400

داروخـانه
azfeb01'10

دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترال
باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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استادبیهمتادرزندگی
(بخش پایانی :ادامه از شماره  15مارس)

در زم��ان ه��ای گذش��ته ،خدا بوس��یله
پیامبران ،اراده و مشیت خود را بتدریج بر اجداد
ما آشکار می فرمود.
 ...در ایام آخر ،او توس��ط فرزندش با ما سخن
گفت.
خدا در واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود
س��پرده و جهان و تمام موجودات را بوسیله او
آفریده است.
عبرانیان2-1:1
اشکال ما در پذیرفتن آنچه مسیح درباره ماهیت
الهی خودش می گوید به علت مطالبی است
ک��ه در ماهیت پدر به ما گفته .همین بس که
گفته شود عمیق ترین و خالص ترین و رضایت
بخ��ش ترین تصوری که ما درباره خداوند پدر
داریم منسوب به عیسای مسیح می باشد.
استاد بزرگ ما درباره بشر به ما چیزهایی گفته
اس��ت که قبال هیچ نمی دانس��تیم و در هیچ
جایی دیگر هم نمی یابیم.
مسیح ،خوبی بالقوه انسانها را با معیارهای عالی
برای شناخت خدای پدر به ما نشان میدهد .او
ش��کاف بزرگی را بر ما آشکار میکند که میان
آنچه که هستیم و آنچه میبایست باشیم وجود
دارد و در ضمن لطف و فضل الهی را که مانند
پلی بر آن ش��کاف است و ما را به خود متصل
میکند و مربوط میسازد ،ارائه می دهد.
مسیح یگانه کسی اس��ت که پیشنهاد اتحاد
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ش��خصی با پدر آسمانی به بشر نزدیک شده،
آنه��ا را به برادری با همنوعان خود در خانواده
خدا دعوت کرده اس��ت .تنها مسیح است که
به ما مفاهیم و معیارهای مطلق اخالقی برای
زندگی داده است.
مسیح می فرماید:
«کامل باشید ،همچنان که پدر آسمانی شما
کامل است»،
او نمی گوید :تقریبا راس��تگو ،تقریبا مهربان،
تقریبا پاک باشید ،بلکه میفرماید:
«از این روی کامل باشید»...
و این معیار مطلق فضیلت و تقوی است.
اهمیت این معیار و معیارهای مطلق مانند آن
در قرن بیست و یکم بیشتر نمایان میشود ،در
قرنی که بسیاری از مردم معتقدند که اخالق
فقط زاده و محصول فرهنگ و تمدن میباشد.
در بعض��ی از نقاط این جهان یک مرد میتواند
به تعداد پیراهن هایی که دارد زن بگیرد و یا با
مبلغی پول زنی را بخرد ،یا در جاهای دیگر از
این کره خاکی انسان های همجنس باز آزادند
هر کاری دوست دارند انجام دهند و این قضایا
و نظایر آن فرهنگ و تمدنی است که بعضی ها
از آن دم می زنند.
اما عیسی مسیح می گوید:
«از این رو کامل باشید »...و معیاری به ما میدهد
که برای همه مردم در همه جا می باشد و هرگز
تغییر نمی یابد.
سخنان مس��یح آدمی را به یک مبارزه روحی
دائم دعوت میکند ،مثال در جایی می فرماید:
«اما من می گویم که دشمنان خود را
دوست بدارید ،و هر که شما را لعنت
کند ،ب��رای او دعای برکت کنید؛ به
آنانی که از ش��ما نفرت دارند ،نیکی
کنید ،و برای آنانی که به شما ناسزا
م��ی گویند و ش��ما را آزار میدهند،
دعای خیر نمایید .اگر چنین کنید،
فرزندان راس��تین پدر آسمانی خود
خواهید بود ،زیرا او آفتاب خود را بر
همه می تاباند ،چه بر خوبان ،چه بر
بدان؛ باران خود را نیز بر نیکوکاران و
ظالمان می باراند».
انجیل متی5 : 44 – 45
و ما از این که مس��یح فرموده فراتر
نمی توانیم برویم.
تنوعات و تفاوت های اخالقی و تجارب
شخصی هر چه باشد ،ولی دعوت به
محبت و برادری و صمیمیت ثابت و
بدون تغییر میماند .در اندیشه و غم

3

>> بخش پایانی



عیسی مسیح از لحاظ آنچه درباره خود
می گوید نیز بی نظیر است.
مثال می فرماید:
«چون من ،مس��یح صاح��ب اختیار روز
شنبه – سبت – نیز می باشم».
انجیل متی 12 : 8
یا «این نان حقیقی خود من هستم».
انجیل یوحنا 6: 35
یا می فرماید:
«آن کسی که مردگان را زنده می کند و
به ایشان زندگی می بخشد ،من هستم.
هر که به من ایمان داشته باشد ،اگر حتی
مانند دیگران بمیرد ،بار دیگر زنده خواهد
ش��د ،و چون به من ایم��ان دارد ،زندگی
جاودانه یافته ،هرگز هالک نشود».
انجیل یوحنا11: 25- 26
در موارد دیگری مسیح درباره خود می گوید:
«من و پدرم خدا یکی هستیم».
انجیل یوحنا10 – 30
یا «ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت
میکش��ید ،نزد من آیید و من به شما آرامش
خواهم داد».
انجیل متی11 : 28
و فرمایش های بسیار دیگر.
اکنون این سئوال پیش می آید که انسان با این
همه دعاوی چه می خواهد بکند؟
آیا مسیح زایل شده است؟
آیا او می خواهد م��ا را فریب دهد ،یا اینکه او
استاد حقیقت ابدی است؟
عیسی مس��یح از این لحاظ هم منحصر به
فرد است چون هر چیزی را که تعلیم می داد،
خودش هم عمل کرد .مس��یح آنچه را که در
عالم تصور به ما داده است در خصلت خود گرد
آورده ب��ود .از همه معلمان دینی که در میان
مردم ظاهر شده اند مسیح تنها کسی بود که
زندگ��ی خود را بر مبن��ای آنچه تعلیم میداد
گذاشته بود.
سقراط و افالطون فلسفه خود را عرضه کرده،
گفتند:
«این افکار فلسفی را مالحظه کنید».

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

بودا و محمد تعالیم دینی خود را بیان کرده و
می گفتند:
«از این تعالیم تبعیت کنید»،
ولی مسیح گفت« :دنبال من بیایید».
اس��تاد بزرگ از این لحاظ نیز بی نظیر اس��ت
که به ش��اگردان خود قدرت اطاعت از تعالیم
و دستورهای خود را عطا میکند .مسیح کاری
میکند که هیچ معلم دیگری نمی تواند بکند.
او به پیروان خود نیروی اخالقی برای عمل طبق
معیارهای اخالقی موضوعه خود میبخشد .او نه
تنها راه راس��ت را به ما نش��ان می دهد ،بلکه
قدرتی ارزانی می دارد که در دنبالش برویم .نه
تنها به ما حقیقت می دهد ،بلکه در زندگانی
مان شریک و سهیم می شود.
نه تنها ما را بوس��یله کلم��ات از خارج تعلیم
میده��د ،بلکه از داخل نیز ما را بوس��یله روح
القدس تربیت می کند.
مسیح زندگی درونی جدید و هدف نوینی به ما
میدهد که همانا حضور زنده اوست .بلی ،از این
لحاظ و جهات دیگری که بر شمردم عیسای
مسیح در جهان بی رقیب و بی نظیر است.
به امید روزی که کالم اس��تاد بی نظیر ما به
گوش همه هموطنان ایرانی هم برسد.
آمین.

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

Mary Anne

خداوند محبت است

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ش جالل عادل
شی

دشمن خود باش ،به خاطر مصالح عالی او
بکوش و در صورت لزوم به جای دشمن
خود رنج ببر ،زیرا طرز رفتار خداوند با بشر
چنین است .تعالیم مسیح همچنانکه در
ق��رن اول میالدی برت��ر از فکر مردم آن
زمان بود ،در قرن بیست و یکم نیز بسیار
باالتر و جلو تر از ما میباشد.

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

(از  3بخش)
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مونتریال :در شهر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

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

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

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

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

خورشید خانوم

 کالس های رقص
آغاز ترم بهاره
برای بچه ها و بزرگساالن
ازساعت  11تا 2

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

MEK IC

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

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

fondation.nima@gmail.com

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
--------------------------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

www.iranica.com

بنیادکودک

بنیاد کودک یک موسسه
خیریه بین المللی اس��ت
که در ایران بنام "موسسه
رفاه ک��ودک " ب��ه ثبت
رس��یده اس��ت .این نهاد
خیریه ،بنیادی مس��تقل
است که بدون هیچ تعلق مذهبی ،سیاسی و
یا قومی در زمینه آموزش و کمک به کودکان
فقیر و یا بی سرپرس��ت فعالیت میکند و تنها
خیریه ای در ایران اس��ت که فعالیتهایش در
این زمینه مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته
و بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک) این سازمان
بین المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت و ه��دف اصلی بنیاد کودک،
حمایت همه جانبه م��ادی و معنوی از دانش
آموزان فقیر و نیازمند اما با اس��تعداد و درس
خوان است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای بنیاد آشنا
شده و به بچه های نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به بچه های
نیازمند ایران یاری رسانید:

www.childfoundation.org

بنیاد نیما:
فراخوان به
یاری

یار گرامی در آستانه بیست و چهارمین
سالگرد گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم
که به آگاهی تان برس��انیم که این بنیاد
فرهنگی تا به حال چند صد گردهمایی
گوناگون علمی ،ادبی ،هنری ،سیاس��ی،
اجتماعی و تفریح��ی را در کنار خدمات
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کافهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
Seena Cultural Center

514-488-3000

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اوتـــاوا

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

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.
اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

شاهنامه خوانی
با بیان:

دکتر نقیب نقوی
استاد دانشگاه

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

ب
فروش کتا 
داستان دکتر ترانه
جوانبخت
مرکز فرهنگی صبا در خیابان
شربروک مونترال کتاب داستان
دکت��ر ترانه جوانبخ��ت با نام
"س�راب" را عرضه میکند.
عالقمن��دان میتوانن��د جهت
خری��د این کت��اب ب��ه مرکز
فرهنگی صب��ا مراجعه کنند.
نشانی:
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433

1455 Maisonneuve W.

زمان :یکشنبه  9و  23می

Room: H-629

ساعت  2پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

شرنگ ،برهمندی و توحیدی
در جشنواره میراث آسیا

accesasie

ی آس��یا اس��ت و «جشنواره
ماه می ماه میراث فرهنگ 
آس��یا» هر سال به همین خاطر یک سری برنامههای
ی برای همشهریهای مونتریالی تهیه میبیند.
فرهنگ 
ی
امسال پانزدهمین سالگرد این فستیوال است .در ط 

Metro: Guy

Tel.: 514-325-3012
Tel.: 514-983-5314

پانزده سال گذشته این فستیوال حدود بیست هنرمند
ی شده اند  .امسال هم
ی را به مردم مونترال معرف 
ایران 
ی را
دوستان فستیوال اکسس آسی کار  ۳هنرمند ایران 
یمیکنند:
معرف 
بابک توحیدی نوازنده و آهنگساز ،حسین
شرنگ شاعر ،خسرو برهمندی نقاش
برای آشنایی بیشتر با برنامههای این فستیوال میتوانید
از سایت این فستیوال در آدرس زیر دیدن کنید.
www.accesasie.com

بنیاد ایران پژوهی
سهروردی برگزار
میکند

خدماتآرایشی

رونماییکتاب«ساختارهای
وندیمشتقهایفعلی»

Estheticienne & Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

کتاب��داری به ش��هروندان پارس��ی زبان
مونترال ارائه داده است.
سیاست مس��تقل و ضد سانس��ور بنیاد
فرهنگی نیما در این سال ها موجب شده
است تا تریبون آن برای عرضه و ارائه هر
ایده ،هنر و باوری بکار گرفته شود
پوی��ش این راه اما هیچگاه آس��ان نبوده
است.
و س��ختی ه��ای مالی و کمب��ود نیروی
انس��انی کافی برای س��ال ه��ا نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها نشریه
گوناگون که بسیاری از آنها ،چه در داخل
و چه در خارج از کش��ور کمیاب هستند،
شرایطی را بوجود آورده است که کتابخانه
نیما نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته ی

ش��ما کتابخوانان و فرهنگدوستان است،
گسترش یابد.
بدیهی است یاری پاکدالنه و آزاداندیشانه
ی ش��ما در این میان بس��یار کارس��از و
ضروری است .به همراهی شما نیازمندیم
و دس��ت تان را می فش��اریم .با سپاس
بس��یار هیات اجرایی بنیاد فرهنگی
نیما – مونترال

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

نوشتۀ دکتر محسن
حافظیان

خورشید خانوم

شنبه  24آوریل،
ساعت  4تا ،6
دانشگاهکنکوردیا
برای آگاهی بیشتر ،تارنمای بنیاد
را ببینید:

 کالس های رقص :آغاز ترم بهاره
برای بچه ها و بزرگساالن:
ازساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194

www.sohravardi.wordpress.com

تپش دیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.
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گرسنگی ،امید وجام جهانی...

ادبیات حممود امحدی نژاد جامعه ایران
را "بی حیثیت" می کند؟

محمود احم��دی نژاد ،رئیس دولت
ایران دارای لحن و ادبیاتی است که
روسای جمهور پیشین از آن استفاده
نم��ی کردن��د .کارشناس��ان حوزه
سیاست و دیپلماسی استفاده از این
ادبیات را صحیح نمی دانند.
مهدی کروبی از رهبران معترضان
به نتیجه انتخابات در ایران به تازگی
با انتقاد از این لحن گفته سخنرانی
اخیر مسوول اجرایی کشور که در
ارومیه بیان ش��د ،به هیچ وجه در
شان یک رئیس جمهور نیست.
"همه اش کشک است ،طرف
راه می رفت می گفت ابرقدرت،
قدر قدرت ...آی زکی"!
ای��ن بخش��ی از س��خنان محمود
احمدی ن��ژاد رئیس دول��ت ایران
در واکنش به س��خنان وزیر خارجه
فرانسه است.
آق��ای احم��دی ن��ژاد در مصاحبه
ه��ا و س��خنرانی های��ش باره��ا از
ادبیاتی استفاده کرده که به اعتقاد
کارشناسان متناسب با شان رئیس
دولت ایران نیست.
آقای احمدی نژاد همچنین در مورد
سخنان باراک اوباما رئیس جمهور
امریکا نیز از ادبیاتی استفاده کرد که
آقای اوباما اعالم کرد به این سخنان
پاسخی نمی دهد.
"آق�ای اوباما ،ش�ما ت�ازه از راه
رسیدید ،یک مقدار صبر کن تا
عرقت خشک شود ،یک مقدار
سرد و گرم را بچش ،یک مقدار
مراقب�ت ک�ن ،هر کاغ�ذی که
جلویت گذاشتن دلیلی ندارد که
آن کاغذ را بخوانی هر حرفی که
بهت توصیه کردند ،دلیلی ندارد
که آن حرف را تکرار بکنی ،بدان
گنده تر از ت�و ،بزرگتر از تو آن
گردن کلفت تر از تو نتوانستند
از این غلط ها بکنند .تو که جای
خود داری!"
استفاده از این الفاظ هم مورد انتقاد
مهدیکروبییکیازرهبرانمعترض
به نتیجه انتخابات قرار گرفت .آقای
کروبی در دیدار با اعضای س��ازمان
مجاهدین انقالب گفته است:
"دش��من تراش��ی هنر نیست .هنر
آن اس��ت که به تهدیدات ،پاسخی
مس��تدل و منطقی داده ت��ا اذهان
عمومیملتهاودولتهابسویحقیقت
نی��ل یابد ،به نحوی ک��ه تهدیدات
مرتفع و به فرصتها بدل گردند".
مهرداد درویش پور ،جامعه شناس
ایرانی در سوئد می گوید:
"استفاده از این زبان پرخاشگرایانه
به معنای دور شدن از متانت و ادب
اس��ت .اصوال ادبیات سیاسی در نزد
تمام سیاستمداران جهان حتی اگر
کینه توزانه باشد ،با گستاخی همراه
نیس��ت .اما زبان آقای احمدی نژاد
برای تهاجمی تر ش��دن ،عرف بین
المللی گفت و گوهای سیاس��ی را
به کنار می گذارد و به گستاخی در
کالم بدل می شود".
رس��ول نفیس��ی جامعه شناس در
امریکا نیز از منتقدان این نوع ادبیات
سیاسی اس��ت .آقای نفیسی با ابراز
تعجب از این مسئله که چرا کسی
ای��ن رفت��ار را در ایران کنترل نمی
کند ،می گوید:
"از لحاظ عرف دیپلماتیک وقتی نامه

ای نوشته و اظهار نظری می شود اما
به آن پاسخ داده نمی شود ،این نوع
رفت��ار معنا دارد ،یعنی به طور کلی
شما را جز جامعه متمدن به حساب
نمی آورند .کسی دقت نمی کند که
از لحاظ کاهش حیثیت بین المللی
ایران این تا چه اندازه اثر دارد".
او اضافه می کند که "اگر کسی به این
افراد بگوید که یک زبان دیپلماسی
در جهان وجود دارد ،پاسخ آنها این
است تمام اینها ساخته غرب است و
ما به آنها اعتقادی نداریم".
آقای احم��دی نژاد در س��فری به
س��وریه و در مصاحب��ه مطبوعاتی
با حضور بش��ار اس��د در واکنش به
س��خنان هیالری کلینت��ون نیز از
ادبیات غیردیپلماتیک استفاده کرد.
"ما یک ضرب المثل در فارسی
داریم و کسی که حرف بیجا می
زند و خارج از قد و قواره خودش
صحبت می کند ،به آن می گوییم
یک کالم از مادر عروس!"
رسول نفیسی این مسئله را با نگاهی
تاریخی تحلیل می کند و می گوید:
"در  ۱۰۰تا  ۱۲۰سال اخیر روحانیت
در ایران و عراق یک سپاه غیررسمی
داش��ته اند که از همین اقش��ار دور
ش��هری امثال آقای احم��دی نژاد
تش��کیل می ش��ده و اینها زبان و
ادبیات مخصوصی دارند و احمدی
نژاد این زبان را امروز وارد دیپلماسی
جهانی کرده و البته از کیس��ه ملت
بزرگ ایران خرج می کند و باعث بی
حیثیتی جامعه ما می شود" .
صاحبنظران معتقدند ادبیات آقای
احمدی نژاد تنه��ا محدود به حوزه
دیپلماتیک و بین المللی نیست و این
سخنان علیه معترضان و منتقدان
داخلی نیز استفاده می شود.
محمود احمدی نژاد در جلسه ای با
انتقاد از مخالفان خود گفته است:
"قیافه روشنفکری می گیرند
به اندازه یک بزغاله هم از دنیا
فهم و شعور ندارند!"
آقای درویش پ��ور در این خصوص
می گوید:
"این زبان آقای احمدی نژاد تالشی
اس��ت برای اینکه او نش��ان دهد از

گروههای محروم جامعه برخاسته
و ب��ه یک معنی خ��ود را به عوام
نزدیک تر کند .زبان آقای احمدی
نژاد روز به روز عامیانه تر می شود،
به این معنی که تالش این اس��ت
که چنین جلوه داده شود نخبگان
سیاس��ی ربط��ی به ت��وده مردم
ندارند".
آقای نفیسی نیز نظری مشابه دارد
و معتقد است لحن و ادبیات آقای
احمدی نژاد در دوره جدید ریاست
دولت تند تر شده است.
او می گوید" :استفاده از این لحن،
در واقع باعث پائین رفتن س��طح
اخالق می ش��ود و باع��ث از بین
رفتن حدود بین ادبیات و جامعه
غیر ادیب می شود .آقای احمدی
نژاد زبانش به دو دلیل تند تر شده،
نخست اینکه تحت فشار از سوی
نیروهای ملی است و دیگر اینکه
ممکن اس��ت بخواهد مقابل یک
جهان که یکپارچه علیه ایران می
شود ،اعتماد به نفس نشان دهد.
ای��ن کار را آقای احم��دی نژاد با
اس��تفاده از زبان خاصی که به آن
زبان التی گفته می شود ،نشان می
دهد".
آق��ای احم��دی نژاد در نخس��تین
روز اع�لام نتایج انتخابات ریاس��ت
جمه��وری در ایران نی��ز از ادبیاتی
استفاده کرد که مورد انتقاد بسیاری
قرار گرفت:
"در انتخابات چهل میلیون نفر
خودشان بازیگر اصلی و تعیین
کننده اصلی بودند ،حاال چهار
تا خس و خاش�اک این گوشه
ها یه کاری م�ی کنند ،بدانید
ای�ن رودخانه زالل ملت جایی
برای خودنمای�ی آنها نخواهد
گذاشت".
مهرداد درویش پور این لحن را متعلق
به گروه خاصی از جامعه می داند و
ادامه می دهد در ادبیات سیاس��ی
از نوعی گ��روه و زبان به نام"لمپن
پرولتاریا" نام برده می شود.
او می گوی��د" :این گروهها نه فقط
محرومتری��ن گروه ها ب��ه دلیل در
حاشیه ماندن هس��تند ،بلکه هیچ
قانونی و عرفی را به رس��میت نمی
شناسند و از خشن ترین و بی ادبانه
تری��ن ادبی��ات و لح��ن در جامعه
برخوردارن��د .به گمان م��ن اگر به
زبان ،ادبیات و لباس آقای احمدی
نژاد نگاه کنیم ،باید گفت جمهوری
اس�لامی ایران روز به روز بیشتر به
س��وی یک حکومت لمپن ها سوق
پیدا کرده است ".
نمایندگان اصالح طلب در مجلس
ای��ران نی��ز از ادبیاتی ک��ه محمود
احمدی نژاد ب��ه کار می برد ،انتقاد
می کنند.
یکی از این نماین��دگان در نامه ای
به مرتضی آقاتهرانی اس��تاد اخالق
کابینه محم��ود احمدی نژاد که در
پارلمان نیوز به چاپ رس��یده ،این
چنین می نویسد:
"ادبیات آقای احمدی نژاد در شان
مقامریاستجمهورینیست.شاگرد
خود را تادیب کنید یا کرسی درس
اخالق کابینه را ترک کنید".

خدماتآرایشی
ویداملکی
Unisex

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

Concordia University

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60ایران

__________________

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

Tel.:(514)846-2800

سالن آرایشGUY
salon guy

 %ختفیف
10
انشجویی
د

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

ت شهرزاد
> با مدیری
>

C

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

932-5132

سرود سبز

پیشکش آزادگان،

م .سحر
پاریس۵.۱۱.۲۰۰۹ ،

می دمد صد بهار با شادی
سبزه در پیشِ پای آزادی
سبزمی روید آفتاب امروز
تا بروبد غبا ِر خواب امروز
سبز می خندد آن دو چشم سیاه
سبز می پوید آن مساف ِر راه
سبز ،سبز ست ،سبز ،سبزتر است

عشق با سبز ،یارِهمسفر است
صلح از سبز زا ِد ره دارد
سبز در عشق پایگه دارد
سبز ،آینده را نشانده به دوش
رهر ِو شب نوردِ شادی کوش
سبز با جانِ مِهر می پوید
مِهر در خاکِ سبز می روید
سبز ما سبز روزگاران ست
ِ
شوکت بهاران ست
روحِ پر
آن که در هفت سینِ هر نوروز
نو شود ،دلربا و جان افروز
سب ِز ما آرمانِ آزادی ست
کارگاه شکوفه و شادی ست

متخصص امور الکترونیک
اتومبیل های اروپایی
سرویس مکانیک اتومبیل

ماخذ :نیکی محجوب (بی بی سی)

سخنرانی فرهاد بشارت

زمان :شنبه  8ماه می  2010ساعت  6بعدازظهر
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آن که خونِ نداش در سخن ست سبز ما نوبهار ایرانی ست
سبزِفرداست ،سبزِ نور و نشاط
آتش اندرنهاده ی چمن ست
آخرین ریگِ کوزهء خ ّیاط
الله زاران این وطن با اوست
دل ّ
خزانگـذر ست
سبزِ نورو ِزِ صد
عشاق ،نغمه زن با اوست
ُ
سبزِ نور و نشاط را خبر ست
از درخش سراب ،تا سرِ آب
عشقِ نوباوه ،طبل می کوبد
سیلِخونِ سیاوش و ُسهراب
ِخ َر ِد پیر ،راه می روبد
سب ِز ما سبز جاودانگی ست
آرزوی جوان و شورِ زمان
کوری ی چشمِ ُدزد خانگی است
کوری ی چشمِ دشمنِ ناداشت می زند دست و می فشاند جان
راه ،سبز است پیش پای امید
آنکه بَد می ُدرود و بَد می کاشت
سبزِ ما سبزِ شوقِ بیداری ست گامِ آزاده خالی از تردید
نفسِ ُصبح ،درشبِ تاری ست دامن سرو سایه گستر سبز
سر آزادهء صنوبر سبز
سب ِزِ شور جوانی ست و اُمید
سب ِز پیوند ،سبز همراهی
صوبِدریا و صیدِ ُمروارید
سب ِز اندیشه سب ِز آگاهی
می رود موج موج و دامن گیر
سبزِ خورشید ،سبزِ کوچِ ظالم
از دلِ شیر تا دلِ تقدیر
طشت رسوایی اش فتاده ز بام
سبزِما جاودانی جان است
سبز بیداد ،در قلمرو داد
آبی ی آسمان ایران است
رفته همچون غبار غم برباد!
سبز دریای آرزوی کویر
ای وطن دور روزگارت را
ابر ،زندان و قطره در زنجیر
خشم فریادِ شعله بارت را
سبز ما سبزتر دمیده به خاک
گـرگ ازآن زوزه برده زی افالک چون سر عاشقانِ شیفته ات
ُ
دل به آزادگی فریفته ات
گـرگ از آن بی مهار می تازد
ُ
سبز می خواهم ،ای سرای امید
که شبش داوِ ُصبح می بازد
شبِ دشمن ،شبِ زمستانی ست از همین لحظه تا همان جاوید !

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

______________________

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, H4A 2C2

Tel.: (514) 486-1010

www.paivand.ca
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سرویس«گرومینگ»حیوانات

سیمین ماهری

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

مشاور امالک و مستغالت

 با سرویس دلیوری

در سراسر مونتریال بزرگ

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

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: (514) 451-4663

--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

D.D.O

house
3+2 bedroom,
2+1 bathroom,
built 2002
$489,900

Dorval

Apartment
2 bedroom, 1 bath,
one indoor garage
$199,000

متخصص در امور تعمیرات و

Pointe-Claire

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

________________________
Affiliated real estate agent
GROUPE SUTTON-DISTINCTION INC.

585, ST-CHARLES

VAUDREUIL-DORION (QC) J7V 8P9
Tel.: (450)455-7333
smaheri@sutton.com
www.suttonquebec.com

چلوکبابی یـاس
با مجرب ترین آشپز ایرانی

جوجه کباب حامت
کباب بره شاندیز

بستنی و
فالوده

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

فقط در یاس

گل و بلبل!
 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

Auto R J

Bungalow Detached
2+1 bedroom, 1+1 bath,
built 1993,4500 sf
$259,000

Simin Maheri

در قلب NDG

_________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

Professional Grooming

17
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

18
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www.paivand.ca

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

بامدیریت فاروق

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
م
ا:

چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی

خ شی
ش
ک
ب
ا
ب
1
گوشت
س
ی
خ
ش
ی
ش
کباب مرغ
1سی
خ
ک
و
ب
ی
د
ه مرغ
1
س
ی
خ
ک
و
ب
ی
ده99
با برجن

و همراه با
آش و ساالد

29
.

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

514-488-9191

در محل گیالن سابق
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5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

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

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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 مونترال- به دعوت خانه ایران

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال
2010  ما ه می15  شنبه: کنفرانس یکم
اعتماد به نفس
و حرمت نفس

 بعدازظهر3  صبح تا11 از

: کنفرانس دوم
عشق و ازدواج

Date : 15 mai 2010
Lieu:

 عصر9  تا5 از

Auditorium de la Grande Bibliothèque
475, boul. De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4

خانـه ایران

Métro : BERRI-UQAM

$30قیمت ورود برای هر کنفرانس

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

:برای تهیه بلیت با دفترخانه ایران تماس بگیرید یا ازتپش دیجیتال خریداری نمایید
6162 Sherbrooke w. Tel.: 514-223-3336

TRIPLEX Revenue:
VERDUN
$349,000.00

Industrial Building:
Cremazie w.
$1,395,000.00

Semi- detached:
Le Sud-ouest (MTL)
$749,000.00

Apartment:
Ile-des-Soeurs
$369,900.00

Apartment for rent:
Cote-des-neiges
$ 1,300/month

Industrial Unit:
St Hubert
$9.50/month/sqft

Triplex:
Jolicoeur
$ 339,000.00

Duplex:

>>2 Residential Land

in Vaudreuil-Dorion: $70000 each
 6plex in Verdun: Price 450000$
Revenue 29500
 28 Apt-building in Rosemont
Revenue 252000$ >>Price 3550000$
 4-bedroom Condo
in downtown Montreal: price 445000

Duplex:
LaSalle
$425,000.00

Longueuil
$ 299,000.00

مشاور امالک و مستغالت
South shore در مونتریال و

 مسکونی و جتاری
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

>> Business for sale

pizza store in downtown: 90000$
 Gas-Station with Convenience
store in ile-Perrot: 199000$

_____________________
groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

Firouz Hemmatiyan

Agent Immobilier Affilié

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

فیروز همتیان
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از خودمان...
با یک کوشنده ی افتخارآفرین ایرانی
دیگر در مونتریال آشنا شویم

مهرداد امیری

مدیر شرکت معظم ساختمانی «ملبدا»
ش�رکت س�اختمانی لمب�دا
( )Lambdaدر س�ال  1994ب�ه
ابتکار و مدیریت مهرداد امیری
در ش�هر مونترال ش�روع بکار
کرد.
مهرداد که فارغ التحصیل رش��ته
معماری دانشگاه ملی و از کوشندگان
سیاس��ی اجتماعی اس��ت ،پس از
چندین سال فعالیت در رشته خود
پس از گذران مدت��ی در زندانهای
جمهوری اس�لامی به مثابه زندانی
سیاسی در اواسط سالهای  1980به
مونترال آمد.
او از ب��دو ورودش در ش��رکت های
مختلف معماری مشغول به کار شد
و با ش��رکت در پروژه های مختلف
در دو بخ��ش ط��رح و اجرا تجارب
مختلفی را از س��ر گذرانده اس��ت،
س��اختمان های تجارتی ،صنعتی،
مجموعه های ورزشی ،ساختمان ها
دولتی و مجموعه های مسکونی.
این شرکت در طول این سالها پروژه
های بیشماری را به انجام رسانیده
اس��ت که هر یک در زمین��ه ای از
ویژگی ها و پیچیدگیهای بخصوص
برخوردارند.
مهمترین خصیصه این شرکت و با
توجه به تجرب��ه کارکنانش طرح و
اجرا و یا  Design Buildمی باش��د،
یعنی مسوولیت پروژه های مختلف را
به عهده گرفته و از طراحی تا ساخت
فیزیکی آن را انجام می دهد.
طراحی با بودجه ارائه شده از طرف
متقاضی منطبق بوده و تا پایان کار
در همان سطح برآورد می ماند.
اینکارباتوجهبهمشارکتمهندسین
مکانی��ک ،ب��رق وس��اختمان و ...با
هماهنگ��ی از طرف مدیریت لمبدا
تا به حال توانس��ته است برای خود
نامی درخور در صنعت ساختمان در
مونتریال به دست آورد و در بسیاری
از پ��روژه های دولتی و خصوصی از
این روش استفاده کند
درکارنامهاینشرکتساختمان های
نظیر مجتمع سرپوش��یده فوتبال
ش��هرک الش��ین SoccerPlex
) Catalogna (Lachineمجتم��ع
چندورزشی شهر سنت اوستاش St.
 Eustache Multi Sportو مجتمع
عظیم ورزشهای آبی St. Eustache
 Centre Auquatiqueقرار دارند.
پروژه های بس��یار چش��م گیر H.
 Gregoireکه شامل چندین پروژه
تجاری اس��ت و مهمتری��ن آنها H.
 Gregoireدر منطقه  Anjuمونترال
ق��رار دارد که در کن��ار بزرگراه 40
یکی از ساختمانهای نظرگیر و معظم
است بخصوص طرح معماری آن و
استفاده فراوان از دیوارهای شیشه ای
به ساختمان یک زیبائی خیره کننده
داده است.
شرکتلمبداازنقطهنظرکارکنان
ترکیبیچندملیتیدارد.
ایرانی ها ،یونانی ها ،کانادائی ها و ...در
کنار هم در این شرکت در محیطی
صمیمان��ه و دوس��تانه ب��ه تالش
مشغولند.
مدیریت لمبدا یگانه است.ش��هردار
سابق شهر «سنت اوستاش» (کبک)

می گوی��د« :این ش��رکت آخرین
مسئله اش پول است! ما هیچگاه با
آنها در مورد پول مشکلی نداشتیم.
در تمامی مدتی که شهرداری با این
شرکت در سه پروژه بزرگ کار کرد،
جز صمیمیت ،تالش و عالقه برای
خدمت و شوق برای بهتر انجام دادن
پروژه های مردمی بویژه تاسیساتی
که در خدمت پرورش نس��ل جوان
و سالمتی جامعه است .دغدغه ای
نداش��ته اس��ت و ب��ا روی خوش و
تالشی خستگی ناپذیر برای بهبود
محیط زیست کوش��ا بوده است».
()1
صنعت ساختمان همانند دیگر
رشته های صنعت هر روز وارد عرصه
های پیش��رفته تر و پیچیده تر می
ش��ود که بویژه در ارتباط با محیط
زیست و هماهنگی و بهبود شرایط
زیست محیطی در چند ساله اخیر
ما شاهد تحوالت شگرفی بوده ایم.
لمبدا از جمله شرکتهائی است که
در جه��ت این مه��م از همان آغاز
پیش��رو بوده و از جمله شرکتهای
پیشگام در این عرصه بوده است.
بعنوان مثال آخرین پ��روژه بزرگ
لمب��دا که چن��د هفت��ه پیش در
«سنت اوستاش» افتتاح شد همان
مرکز ورزش های آبی (که شامل یک
استخر باشکوه شبیه المپیک و یک
استخر مخصوص نوباوگان همراه با
وسائل کامل ورزشها و سرگرمیهای
کودکان اس��ت ).یک پ��روژه نیمه
( LEEDلید) است .لید ()LEED
اس��تاندارد برای پروژه هائی اس��ت
که معیارهای زیست محیطی را در
دستور کار خود قرار می دهند .این
معیارها در چندین رده دسته بندی
می شوند که شامل برخورد زیست
محیطی با پس مانده ها و ضایعات
مصالح ساختمانی از یکطرف و بکار
بردن مصالح هماهن��گ با محیط
زیست از طرف دیگر است .مصالحی
که در ترکیبات آنها موادی بکار می
رود ک��ه از آلودگی محیط زیس��ت
جلوگیری می کنند .عالوه بر اینها
تامین ان��ر ِژی بویژه گرما و تهویه
نیز در هماهنگی با محیط زیست
انجام می شود .در این مورد مهم
حداکثر کوشش صورت می گیرد
تا از بکار بردن انر ِژی های فسیلی
و برق جلوگیری ش��ود و تا حد
امکان از سیس��تمهای ژئوترمی
( )Geothermicو «دیواره های
خورش��یدی» Solar Walls
استفاده گردد.
ع�لاوه بر سیس��تم لی��د که
کاربردش نیازمند دانش ،تجربه
و تکنولوژی ویژه است ،این
س��اختمان در عرصه های
مکانیک بویژه لوله کش��ی
پیچیده اس��تفاده از پمپ
ها و فیلترهای خاص برای
تهویه ه��وا و تصفیه آب
استخرها ،اسلکت بندی
س��اختمان ،پشت بام
سبز(پشتبامگیاهی)،
مصال��ح مرغ��وب و
معماری س��اختمان
و باالتر از همه نحوه
یکی از پروژه های بسیار چشم گیر H. Gregoire

مدیریت و برنام��ه ریزی چنین
پروژه عظیمی که مدت  16ماه
به پایان رسید بسیار حائز اهمیت
است .در این پروژه در اکثر موارد
روزانه صدها کارگر و متخصص
انجام وظیفه می کردند و قسمت
های مختلف را پیش می بردند.
ب��ا انجام این پ��روژه لمبدا ثابت
کرد ک��ه در نوک پیکان صنعت
س��اختمان کبک ق��رار گرفته و
همپای چند شرکت بزرگ دیگر
آمادگی انجام پروژه های بس��یار
عظیم و پیچیده را دارد.
مدیریت و کارکنان ایرانی لمبدا
از صمیم قل��ب آرزوی آن روزی
را در سر می پرورانند که بتوانند
از این همه تجرب��ه و مهارت در
خدمت جامعه ای��ران و در ایران
برای فرزندان کش��ورمان مراکز
رفاهی ،ورزشی و تفریحی را که
نسل آینده کشور به آن نیازمند
است بر پا دارند.
بامید روزی که در ایرانی آزاد و بدون
جمهوری اس�لامی بت��وان در کنار
مردم انجام وظیفه کرد.

کو
ش
ح ش آن

ق
گ
ز
ا
یاد ران
باد!
_________________

مهرداد
امیری

"ما به امید و
تالش زنده امی،
تالش برای
سازندگی و...
غلبه بر تبعید!"

__________________

عکس ها :گوشه کوچکی از کارنامه بزرگ «المبدا»

_____________

 -1سخنرانی شهردار سابق و سناتور فعلی
س��نت اوستاش در مراس��م افتتاح مرکز
ورزش های آبی.

ی «سنتاوستاش»
مرکز ورزشهای آب
گوشه ای از

www.lambdaconstruction.com
Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

Tel. : (514) 343-4666

استخر بچه ها :مرکز ورزشی «سنتاوستاش»

(SoccerPlex Catalogna (Lachine
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال

فراخوان :تظاهرات

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

PHILIPPE SQUARE, MONTREAL

Koshtaredahe60@gmail.com

اول ماه می روز جهانی کارگر گرامی باد!

شنبه اول ماه می
تظاهرات همراه با
گروه های چپ کانادایی

ساعت  4بعد از ظهر

همراه با گروههای کانادایی

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

جشن اول ماه می
 ورودی  5دالر

برای افشاء جانیان و منادیان مرگ
برای س��ردادن س��رود زندگی که
سرنگونی جمهوری اسالمی شروع
ت��ازه ای خواهد بود برای س��اختن
جامعه ای عاری از ستم
برای همراهی با جنبش سیاسی توده
های تحت ستم که پژواک صدایمان
را هزار باره خواهد ساخت.
شاید چون شما نیندیشیم اما همانند
ش��ما تداوم جمهوری انسان ستیز
اس�لامی را برنمی تابیم و به مانند
برنامه های پیشین «کمیته یادمان»
تضمین آزادی بیان اندیشه تمامی
افراد و نهادهای��ی را که دل در گرو
ایرانی آزاد و دمکراتیک دارند بر خود
یک وظیفه می دانیم.
با ما باشید
که با شما بیشمارانیم!

PHILIPPE SQUARE,
MONTREAL

ساندویچ ونوشیدنی درمحل موجود است

 محل5600 Upper Lachine Rd :

کمیت��ه یادم��ان کش��تار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران مونترال-
کانادا

)(Metro Vendome

Tel.: 514-258-81816

@Email:koshtaredahe60
gmail.com

سخنرانی فرهاد بشارت
پژوهشگر مسائل سیاسی و همکار نشریه «نگاه»

کارگران و اسطوره طبقه متوسط
در اعتراضات اخیر ایران

8

MAY

مونتریال
زمان :شنبه  8ماه می  2010ساعت  6بعدازظهر

ی رفیق فرهاد بشارت
پخش مستقیم سخنران 
در  ۸ما می  ۲۰۱۰در مونترال -کانادا

www.livestream.com/sokhanranifarhadbesharatdarmontreal

همدردی
رفیق پارسابناب عزیز

در دفاع از آزادی کلیه زندانیان سیاسی
در محایت از اعتصاب غذای معلمان برای آزادی و برابری
در دفاع از حقوق و خواست های کارگران
در دفاع از مبارزات زنان و جوانان دلری ایران برای تغیری

 زمان:
جمعه  7ماه مه 2010
ساعت  6بعدازظهر
 مکان:

ساعت  7تا  12شب
همراه با شام و موسیقی و رقص کردی

محلConcordia University :
1455 De Maisonneuve Blvd. West, Room # H511 ,
Metro: Guy
Tel.: 514-258-8186
koshtaredahe60@gmail.com

جمعه  7ماه مه  2010ساعت  6بعدازظهر

درگذشت گرامی مادرتان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت گفته ،در غم از دست دادن مادر
و مبارزی چون ایشان ،که یادگاری از دوره ی یک ساله حکومت خودمختار آذربایجان بود ،با شما
شریک هستیم .در غربتی ناخواسته ،غم آن کشور در بند ،که بهترین فرزندانش را از دست می
دهد ،خواب در چشم ترمان می شکند ،اما ما تبعیدیان در فردای روشن و آزاد ایران ،مزار آن
عزیزان را گلباران خواهیم کرد .یادشان گرامی
با احترام رفیقانه،کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران ،مونتریال -کانادا  26آوریل 2010

................................................
اول م��اه م��ه روز جهان��ی کارگران
گرامی باد
اول م��اه مه روزی اس��ت که طبقه
کارگر جهانی همبستگی بین المللی
خود را به نمایش می گذارد .روزی

که مشت های گره کرده کارگران و
زحمتکشان در سراسر دنیا اعتراض
ب��ه هژمونی نظ��ام س��رمایه داری
جهانی بلند می شود و طنین سرود
انترناسیونال در خیابان ها ابهتی بی
همتا می یابد.
کارگ��ران ،که تولی��د کننده اصلی
ثروت در جامعه هستند ،می خواهند
تا با باالترین اس��تانداردهای حیات
بشر امروز در آسایش و رفاه زندگی
کنند.
این میسر نیست مگر با از بین رفتن
نظام سرمایه داری یعنی نظام بردگی
کارمزدی.
برای س��اختن یک زندگی انسانی،
برای دنیایی بدون فقر ،برای آزادی
و صلح��ی پای��دار ،پیش به س��وی
سوسیالیسم.
این است خواست کارگران.
در ای��ن می��ان طبقه کارگ��ر ایران
ب��ه مثابه لش��کری از ارتش جهانی
تهیدستان و ستم دیدگان همراه با
دیگر زحمتکشان ایران خود را برای
نبردی تاریخ ساز آماده می کند.
اول ماه مه امسال در ایران یگانه است؛
از آن نظر که اعتراضات یکسال اخیر
ایران در پیوند با جنبش طبقه کارگر
می تواند پایان حیات رژیم سرمایه
داری جمهوری اسالمی را رقم زند؛
پایانی بر کلیت رژیم اس�لامی و بی
توجه به جناح بندی های مختلفی
ک��ه بر س��ر ادام��ه حی��ات رژیم و
سرکوب کارگران و زحمتکشان هیچ
اختالف��ی با هم نداش��ته و متحد و
یکپارچه عمل می کنند .دقیقا به این
دلیل است که اعتصابات اعتراضات
و تجمعات صنفی کارگری در ایران

همیش��ه پاسخی یکس��ان دریافت
میدارد ،حمله و یورش پلیس سرمایه
و دستگیریهای گسترده و شکنجه
های بی وقفه جسمی و روحی.
فقر و فالکت بی سابقه ،بیکارسازی
در س��طح میلیون��ی ،س��رکوب و
دس��تگیری تعداد زیادی از رهبران
و فعالین کارگری (منصور اس��انلو
از رهبران س��ندیکای اتوبوس رانی
ته��ران و حومه هم اکن��ون زندانی
است و تحت ش��دیدترین شکنجه
ها قرار دارد) ،نداش��تن حق تشکل
و اعتص��اب ،قراردادهای س��فید و
موقت ،دس��تمزدهای زیر خط فقر
تعیین شده دولتی ،عدم پرداخت به
موقع حقوق میلیونها انسان و بخش
کوچکیازدستاوردهایرژیمسرمایه
داری جمهوری اسالمی است.
اما انس��ان هایی که زجر و مشقت
سیاهی زندگی فعلی را با گوشت و
پوس��ت خود احساس می کنند ،به
دست خود روشنایی زندگی فردا را
رقم خواهند زد.
آن روز دیر و دور نخواهد بود.

آنها می توانند!
زنده باد همبستگی بین المللی
کارگران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری
جمهوریاسالمی
زنده باد سوسیالیسم
اول ماه مه 2010
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران
مونترال-کانادا

@Email: koshtaredahe60
gmail.com

کلید تغیری در دست ماست!

-------------بخش�ی از بیانی�ه ی
«جمع�ی از فعالی�ن
کارگ�ری» و «کارگران
کمونیس�ت ایران» ،به
مناسبت اول ماه مه ،روز
جهانیکارگر
--------------

ما انسانیم .شایسته
یک زندگی متفاوت.

ما انس��ان ه��ای محرومیم.
انس��ان های��ی که از صبح تا ش��ب
زحمت می کشیم اما هر روز فقیرتر
و پر دردسرتر می شویم .ما اکثریت
جامعه ای��م ،اما حاصل کار و تالش
مان نصیب گروهی کوچک می شود
که نظام بهره کش��ی سرمایه داری
را می چرخانن��د و صاحب دولت و
اسلحه و دادگاه و زندانند.

ما کارگریم.
زن و مرد.
ب��ا خواس��ته هایی که وی��ژه جمع
کارگران است.
با خواس��ته هایی که بازتاب تفاوت
ها و تمایزهای جنسیتی ،رده بندی
مش��اغل و رشته کارها و نوع کار در
می��ان بخش های مختلف کارگران
است.
با خواسته هایی بر حق که هرکدام
موضوع مبارزه کارگری است یا می
باید باشد:
حق تشکیل س��ندیکا و هر تشکل

مستقل کارگری دیگر،
حق اعتصاب،
انح�لال نهاده��ای ضدکارگ��ری و
جاسوس��ی و س��رکوبگر در محیط
های کار...
اضافه دس��تمزد و پرداخت حقوق
معوقه،
لغو قراردادهای موقت،
لغو کار کودکان،
منع بیکارسازی و بازخرید اجباری،
ح��ق کار انس��انی ب��رای هم��گان
در ش��رایط مناس��ب و با دستمزد
مناسب،
برخورداری از بیم��ه درمانی و حق
بیکاری و بازنشستگی مناسب،
پرداخت دس��تمزد برابر به ازای کار
برابر به زنان و مردان کارگر،
لغو قانون حذف یارانه ها که نتیجه
ای جز فقر مضاع��ف برای اکثریت
توده های مردم ندارد،
بخشی از خواسته های ما کارگران،
همان خواس��ته های عمومی توده

های مردم است:
آزادی بیان و ابراز عقیده
و تش��کل و تجم��ع و
اعتراض،
لغ��و سانس��ور و آزادی
فعالی��ت روش��نفکری و
علمی ،فرهنگی و ادبی و
هنری،
آزادی زندانیان سیاسی و
عقیدتی،
جدایی دین از دولت،
لغوقوانینومقرراتکهنهمردساالرانه
و پدرساالرانه و ضد زن،
منع تبعیض ملی و مذهبی در عرصه
های فرهنگی و اقتصادی و اداری و
حقوق شهروندی،
منع شکنجه و لغو مجازات اعدام...

..............
بیایید تا در روز جهانی کارگر اعالم
کنیم که:
با کارگران و س��تمدیدگان دنیا ،با
میلیاردها زن و مرد دیگر ،سرنوشت
مش��ترکی داریم .رسالت مشترکی
داریم .اگر ب��ه منافع طبقاتی خود
آگاه شویم ،اگر دانش تغییر جامعه را
فراگیریم ،اگر ابزار الزم برای انقالب
ک��ردن و پیروز ش��دن و س��اختن
جامعه نو را بسازیم و بر مسیر انقالب
پایدار بمانیم ،دنیا را عوض خواهیم
کرد و تاریخ را به خط خود خواهیم
نوشت.
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انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانا
ت ل ها
ی
ف
ار
رک
ی ،ع
سی ز
ارمنی ربی ،آس بان،
و
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

شاهنامه خوانی
با بیان:

زمان :یکشنبه  9و  23می

دکتر نقیب نقوی

ساعت  2پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

کنفرانسهای
دکترفرهنگهالکویی
درمونتریال
شنبه  15ما ه می 2010

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

کلوچه الهیجان :گردویی ،نارگیلی1/99:
لواشک چوبی 5 :عدد  1دالر

ماهی سفید دودی

زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید
اسپیشال ماه:
برجن بامساتی
رویال:
10پوندی

12/99

منقل ،زغال انواع کباب ها
در سن لوران
روغن زیتون عالی ایتالیایی:
فقط 5/99
ذبح اسالمی :حـــــالل

Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی،
ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

چه ،زبان
پا

3/99

کله،
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

موجود اس

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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ادب فارسی :میراث گرانقدر...
برآستانجانان...

با یاد

فریدون مشیری

نسیمیازدیارآشتی

بخ
ش سوم (پایانی)

نگاهی مختصر به دنیای حافظ ،سعدی ،خیام و موالنا
فریدون مودت (مونتریال)
نمی دانم دل میدهی یا نه؟
از یک بابت آنانی هم
کهازکیمیایعشق
مس وجودشان به
ط�لای ناب مبدل
شده ،آن قدرها هم
مص��ون و در امان
نیستن .د
شمشیر عرفان دو
طرفه است! چون
دی��ر ی��ا زود ،این
«تیزاب سلطانی»
این رو به رو شدن
با نور حق یا با خود
حق و درک ّس��ر
مخ��وف آفرینش
طالی وجودشان را
ذوب می کند و به
منبع می پیوندند
و از َ
ملک پران ش��ده «آن چه اندر و هم
ناید» آن می شوند.
گوشت تلخان این شعر حافظ را بر علیه
خود او کار می برند و می گویند:
هر سرش را بگیریم همه بازنده ایم! وقتی
در باتالق جهل مرکب غوطه می خوریم
که مس هستیم و پشیزی ارزش نداریم.
وقتی هم در کوره آتشین عرفان کیمیای
عش��ق ،مس وجود م��ا را به طال تبدیل
کرد ک��ه دیر یا زود در تیزاب س��لطانی
(وصل یار) ّ
حل می ش��ویم و وجود ما به
جای��ی می رود ک��ه «گویی هرگز نبود»
پس برنده کیست!؟
یکی از عرفای گمنام انگلیسی قرن دهم
میالدی در رساله کوچکی تحت عنوان:
( The Cloud of Unknowingاب ِر  نادانی)
بع��د از این که چهره ی��ار را بی باالپوش
دیده ضجه می زند که:
«پروردگارا مرا عفو کن!...
Lord, forgive me not for what I
!am, but that I am

نه برای این که «چیستم» ،بلکه برای این
که «هستم».
کاش��ی می ش��د این ُدر عرفانی را بهتر
ترجمه کرد ولی می دانم منظور این فلک
زده را می فهمی این دامن از دست رفته
بعد از دیدار حق از خجالت آب شده و به
التماس افتاده است.
او نه تنها برای «آنچه هست» پوزش می
طلبد بلکه برای «آن که هس��ت» برای
وجود داشتن ،برای نفس کشیدن ،برای
به دنیا آمدن ،برای «کسی» بودن!
او نه تنه��ا از «ناقابل بودن» خود پوزش
می طلبد ،او چند پله باال رفته و اصوال از
«بودن» خود معذرت می خواهد.
تبارک الله!
آخرین کیمیای عرفان چه بالیی بر سر
این زائر انگلیسی آورده است و در لحظات
خلسه و جذبه ،با چه وجودی اثیری روبرو
ش��ده است که حتا از وجود داشتن خود
هم شرمنده است!
می گویید این طرز فک��ر دردناک ترین
درج��ه عق��ده حق��ارت (Inferiority
 )Complexاست!
من قبول دارم.
ولی فراموش نکنید عقده حقارتی که او
در نظر دارد ،عقده حقارتی اس��ت که در
مقایس��ه خود با دیگ��ران در وجود ما به
وج��ود می آید و مثل ریگی در کفش به
حرکت در می آید و رنج می دهد!
ولی عقده حقارت عرفانی ،حسابش جدا
است و از نشئه بخش ترین عقده هاست
و آن وقتی است که عارف خود را با حق
مقایسه می کند و از پا در می آید! وقتی
اس��ت که آدمی حضور حق را حس می
کند و خود از میان برمی خیزد.
وقتی خدا حاضر است ما دیگر نمی توانیم
آرزو کنیم چون حضور او همه آرزوهای
ما را برآورده است و ما متوجه نیستیم و
خود را می بازیم!
فقط وقتی حق غایب است و رو نشان نمی
دهد ما باز به فکر می افتیم و نقش��ه می
کشیم و به خود وعده می دهیم که وقتی

تقدیم به سالکان وارسته
و آنان که در راه رسیدن به
حق و حقیقت آرام ،فروتن،
بی تظاهر ،ولی استوار قدم
برمی دارند.

او را باز یافتیم دوباره چه درخواستی
بکنیم و چه خواهشی داشته باشیم.
ولی ،عارف از حق غیر از حق چیزی
نمی طلبد و می کوش��د ما را هم به
دنبال خود بکشد.
شاید هنگام خواندن یا شنیدن بعضی
از غزلیات حافظ اس��ت که ما حضور
ح��ق را حس می کنیم و قدرت آرزو
کردن موقتا از ما سلب می شود.
حافظ رندانه از ما می خواهد که نادیده
ایم��ان بیاوریم و اغلب هم موفق می
شود و این بزرگترین معجزه وی و ّسر
محبوبیت او است و روحش شاد باد.
وقتی مولوی می گوید:
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
یا:
هر که را اسرار حق آموختند
ُمهر کردند و دهانش دوختند
ش��یره و عصاره ده ها جلد کتاب را به ما
عرضه می دارد.
در این لحظات است که انسان به ناچیزی
و حقارت مادرزادی خود پی می برد و به
التماس می افتد و فکری می ماند ،به کجا
و به که پناه ببرد!؟
مولوی خودم��ان دوای عقده ی حقارت
را ملحق ش��دن به مبدا می داند و فریاد
می زند که:
تو قطره ای از دریای آفرینش هس��تی،
بکوش به مبدا بپیوندی.
آب کوزه چون در آب جو شود
محو گردد در وی و چون او شود
و س��پس قدری پا جلو می گذارد و به ما
امیدواری داده کیمیای عشق را تجویز می
کند:
آتش عشق است کاندر نی فتاد
جوشش عشق است کاندر می فتاد
و آن گاه که می بیند تیر به هدف خورده
است و ما موقتا حقارت خودمان را از یاد
برده ایم ،الف می زند که:
باده از ما مست شد نی ما از او
قالب از ما هست شد نی ما از او
ول��ی خیام ب��ه گفته ی مرح��وم دکتر
قاسم غنی« ،با کمال ترشرویی و آزردگی
و خستگی» می گوید:
دوری که در او آمدن و رفتن ما است
آن را نه بدایت ،نه نهایت پیدا است
کس می نزند دمی در این معنی راست
کاین آمدن از کجا و رفتن و به کجا است
بیایید باز هم به مرحوم قاس��م غنی در
رساله دل انگیز و عالی «بحثی در تصوف»
او دل بدهیم و ببینیم چطور موش��کافی
می کند:
«یک دسته بدبینان اند که عالم خلقت و
کارگاه هستی را از باال تا پایین فاجعه ی
غم انگیزی دانس��ته و مثل این است که
همه عمر گریسته باشند .امثال پیروس،
ابوالعالء م ّعری ،عمر خیام ،شوپنهاور که
نوعا مردمانی بسیار بدبین هستند ...و زبان
حالشان این شده است که:
معلومم شد که هیچ معلوم نشد»...
از این رباعی منس��وب به خیام یا متفکر
دیگر ،دنیایی خس��تگی ،یاس و بدبینی
هویدا است.
یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند به استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسید
از خاک برآمدیم و بر باد شدیم
خیام در هر چیز ،یکی از مظاهر نیستی،
نابودی ،ناچیزی و بی اعتباری می بیند.

بهار و منظره سبزه بهاری ،هر دلی را
به نش��اط می آورد .اما ،او درباره آن با
کمال تاثر می گوید:
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی باده ارغوان نمی شاید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟
ولی سعدی (که از گروه خوش بینان
است) در بهار و در مشاهده در و دشت
آن چ��ه می بیند ،زیبایی ،موزونیت و
نش��اط است و از این جهت است که می
گوید ،می خندد ،می خواند و هر خواننده
ای را هم به نش��اط می آورد و به این کار
ندارد که این س��بزه و این درخت و این
جویبار از کجا آمده و چه خواهد شد...
خیام از زیبایی سطحی (فی المثل اندام
موزون یک زن زیبا) گذشته در عمق این
موج��ود رعنا و دلپذیر می نگرد و مواجه
می شود با «اسکلت» یعنی استخوان های
پوس��یده در هم ریخته وحشت زایی که
به حک��م تداعی معانی مرگ را به خاطر
می آورد و از آن هم گذش��ته در ماورای
«اسکلت» صحرای عدم و نیستی را می
بین��د ،در حالی که س�عدی از زیبایی
س��طحی بیرون نم��ی رود و مانند بلبل
شیدایی که بر گل بسراید ،خوانندگی می
کند و کار دلباختگی او به جمال گل به
جایی می رس��د که به قول خود او «بوی
گلش چنان مس��ت کرد ک��ه دامنش از
دست برفت» صادق در می آید...
طبقه ی دیگری هستند که جامع میان
این دو طبقه اند .یعنی ،مخلوطی هستند
از عمر خیام و سعدی ...مدار سخن آنان
حکمت و فلسفه و دانایی است.
اما ،تا سرحدی که بدبینی نیاورد.
مثال:
حافظ هم مانند خی��ام درد و رنج و بی
عدالتی های دنیا را می بیند ،ولی با تامل
و مقایسه دقیق از لحن گفتارش خوش
بینی و خوش باشی او آشکار است:
حدیث از ُمطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
کهکسنگشودونگشایدبهحکمتاینمعمارا

و یا:
دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد
بهمیبفروشدلقماکزینبهترنمیارزد
یا:
بوسیدن لب یار ،اول ز دست مگذار
کاخر ملول گردی ،از دست و لب گزیدن
حاف�ظ از هستی «دل خونین» دارد و از
این جهت ،کامال با خیام شریک است.
اما خیام «خن��ده ی چون جام» را فاقد
است.
این اس��ت که مانند چن��گ کم حوصله
است و با هر زخمی به خروش می آید.
خی��ام درس «خ��وش باش��ی» و «وقت
غنیمت ش��مردن» را می ده��د او واعظ
غیر ُمتعظ اس��ت و خ��ودش به آن عمل
نمی کند!
این موضوع «قال» محض است نه «حال»
در حالی که ...غم و اندوه ناش��ی از علم و
قال و قیل مدرسه را با «حال» شاعرانه و
رندی و الابالی گری و شور و شوق طبیعی
خود خنثی می کند...
روی ای��ن اص��ل حافظ «عال��ی ترین و
زیباترین گل قریحه ایرانی» است...
طبق��ه دیگر از نویس��ندگان ایرانی عرفا
و صوفی��ه اند که دنیای��ی خوش بینی،
شور ،شوق ،نش��اط و وجدند .هر چه در
آنان هس��ت ،حال اس��ت و اصال بد نمی
بیند و با غم اندوه و بدبینی ،هیچ قس��م
سازشی ندارند ...در تمام گفته های موالنا
جالل الدین روم��ی ،یک بی��ت غم انگیز
وجود ندارد ...نتیجه معرفت کامل ،محبت
است:
از محبت تلخ ها شیرین شود
از محبت مس ها زرین شود
از محبت ُدردها صافی شود
وز محبت َدردها شافی شود
از محبت خارها گل می شود
وز محبت سرکه ها ُمل می شود
یا:
عشق را با کفر و با ایمان چه کار
عاشقان را با تن و با جان چه کار
هر که را در عشق محکم شد قدم

 21آوریل (یکم اردیبهشت) را
روز خلق گلستان میدانند و
آن را روز بزرگداشت سعدی
نام نهادهاند؛ شاعری که به
مداراگری شهره است...

بر گذشت از کفر و از اسالم هم
ملت عشق از همه دین ها جداست
عاشقان را مذهب و ملت جداست
موالنا ،اس�لام و مسیحیت ،یهود و دیگر
ادی��ان را به یک نظر می نگرد و س��بب
اخت�لاف میان مذاه��ب را ظاهر و رنگ
دانس��ته بی رنگی را اص��ول رنگ ها می
شمارد:
هست بی رنگی اصول رنگ ها
صلح می باشد اصول جنگ ها
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد
موسیی با موسیی در جنگ شد
رنگ را چون از میان برداشتی
موسی و فرعون دارند آشتی
اصل بیند دیده چون اکمل بود
دو همی بیند چو مرد احول بود
این دویی اوصاف دیده احول است
ورنه اول آخر ،آخر اول است
ق ّوتم بگسست چون این جا رسید
چون توانم کرد این ّسر را پدید
این دو بیت آخری را یکبار دیگر بخوانید،
موالن��ا ما را با خود ت��ا دم دروازه ی این
بهشت می آورد ولی ،بعد آب پاکی را روی
دس��ت ما می ریزد و با ایما و اش��اره می
گوید که ج��رات (یا اجازه) ندارد بیش از
این حد اسرار مگو را برمالء کند.
او ما را به صبر و تحمل تشویق می کند و
مودبانه و با مالیمت ،نامحرم بودن ما را به
یادمان می آورد .او ما را تا لب چشمه آب
حیات می رساند .ولی تشنه بر می گرداند
و وعده بعد را می دهد!
خدا کند این وعده ،وعده ی س��ر خرمن
نباش��د .خدا کند روزی ما هم مثل او به
وصل یار برسیم و با بلبل شیراز (حافظ)
رقص کنان و پایکوبان هم آواز شویم که:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
چهمبارکسحریبودوچهفرخندهشبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
به امید آن روز ،یا آن شب.

با درود و بدرود

پایان

باری اگر روزی کسی از من بپرسد
چندی که در روی
زمین بودی چه کردی؟
من می گشایم پیش رویش دفترم را
گریان و خندان بر می افرازم سرم را
آنگاه می گویم که بذری نو فشانده است
تا بشکفد تا بردهد بسیار مانده است
در زیر این نیلی سپهر بیکرانه
چندان که یارا داشتم در هر ترانه
نام بلند عشق را تکرار کردم
با این صدای خسته شاید خفته ای را
در چارسوی این جهان بیدار کردم
من مهربانی را ستودم
من با بدی پیکار کردم
پژمردن یک شاخه گل را رنج بردم
مرگ قناری در قفس را غصه خوردم
وز غصه مردم شبی صدبار مردم
شرمنده از خود نیستم گرچون مسیحا
آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن
من با صبوری بر جگر دندان فشردم
اما اگر پیکار با نابخردان را
شمشیر باید می گرفتم
بر من نگیری من به راه مهر رفتم
در چشم من شمشیر در مشت
یعنی کسی را می توان کشت
در راه باریکی که از آن می گذشتیم
تاریکی بی دانشی بیداد میکرد
ایمان به انسان شب چراغ راه من بود
شمشیر دست اهرمن بود
تنها سالح من در این میدان سخن بود
شعرم اگر در خاطری آتش نیفروخت
اما دلم چون چوب تر از هر دو سر سوخت
برگی از این دفتر بخوان شاید بگویی
آیا که از این می تواند بیشتر سوخت
شبهای بی پایان نخفتم
پیغام انسان را به انسان باز گفتم
حرفم نسیمی از دیار آشتی بود
در خارزار دشمنی ها
شاید که طوفان گران بایست می بود
تا برکند بنیان این اهریمنیها
پیران پیش از ما نصیحت وار گفتند
دیر است دیراست تاریکی روح زمین را
نیروی صد چون ما ندایی در کویر است
نوح دگر میباید و طوفان دیگر
دنیایی دیگر ساخت باید
وزنو در آن انسان دیگر
اما هنوز این مرد تنهای شکیبا
با کوله بار شوق خود ره می سپارد
تا از دل این تیرگی نوری برآرد
در هر کناری شمع شعری می گذارد
اعجاز انسان را هنوز امید دارد

تورنتو
سپردن به فرهنگ ،فرزند خرد
که گیتی به نادان نباید سپرد

همنشست شاهنام ٔه فردوسی

(فردوسی)

آموزش
 شاهنامه شناسی
 حافظ شناسی
دوره های سه ماهه:
 نوآموز (ابتدایی)،
 میانه (متوسطه)
 و پیشرفته
جلسه اول رایگان

>> آموزشگر :آرین مرادزاده

( LL.B.دانشگاه تهران LL.M. ،دانشگاه  Kielآلمان)

 آغاز کالس ها ۲۵ :جون
@ Sabouhi Academy

6305 Yonge St.
Toronto, ON M2M 3X7
Tel: (647) 702-7855
facebook page:
Hamneshast-e Shahnameh
Email: hamneshast@gmail.com

www.paivand.ca

با این
روش6،

گوناگون...
سالمتی و فصل بهار:

حمله قلبی
نکنید

با آلرژیهای فصلی
چه کنیم

بسیاری از مردم ماهها با بیصبری به انتظار
بهار مینش��ینند ،ولی با فرارسیدنش لذت
آنها از این فصل به علت ابتال به آلرژیهای
فصلی و بروز نشانههایی مانند سرفه ،عطسه،
گرفتگی یا آب ریزش بینی ،آبریزش چشم
و خارش گلو یا س��قف ده��ان کاهش پیدا
میکند.

بس��یاری از آلرژیه��ای به��اری ناش��ی از
گردههای درختان است که برحسب محل
زندگی و نوع درختان هر منطقه ،گردهریزی
میتواند از اس��فند ماه (درصورت گرمشدن
هوا) آغازشود و تا اردیبهشت ماه ادامهیابد.
از این زمان به بعد معموال آلرژی نسبت به
گردههای انواع چمنها و گیاهان خودرو آغاز
میشود که تا مرداد ماه ادامه مییابد.
رعایت برخی توصیهها میتواند به افرادی که
از آلرژی فصلی و نش��انههایش رنج میبرند
ک کند .به ای��ن ترتیب آنها میتوانند
کم 
پیشتر آمادگی الزم را بگیرند ،تا حدودی از
بروز نشانهها پیشگیری کنند و یا شدت آنها
را به حداقل برسانند.

توصیههایی برای مقابله با آلرژی
فصلی

باپزشکمشورتکنید
شما میتوانید با پزشک خود در باره مصرف
داروی آل��رژی پیش از ش��روع گردهریزی
مشورت کنید .مصرف اینگونه داروها بهتر
اس��ت یک یا دو هفته قبل از ش��روع فصل
گردهها باشد .شما با توجه به منطقه زندگی
خود ،چگونگی آبوهوا و تجارب گذش��ته
معموال میتوانید به طور دقیق این زمان را
مشخصکنید.

درها و پنجرههای منزل و اتومبیل را
ببندید
در زم��ان گردهریزی به��اره درختان درها
و پنجرهه��ای منزل و اتومبیل باید بس��ته
نگهداشتهشوند.این امر گاهی میتواند دشوار
باشد اما ارزش آن را دارد که از عوارض آلرژی
جلوگیری کنید .توجه داشتهباشید که توری
پنجرههای خانه نمیتواند مانع ورود ذرات
گرده یا کپک ش��ود .گاهی الزم است که از
کول��ر گازی برای خنک کردن هوای داخل
زودتر از زمان معمول استفاده کرد.

برای خروج از منزل زمان مناسب را
انتخابکنید

پراکندگی گردههای گیاهی هنگام صبح زود
تا نیمههای روز در اوج خود اس��ت .بنابراین
در صورت��ی که برایتان مقدور اس��ت زمان
خ��روج از منزل را بین  10تا  11صبح قرار
دهید .این توصیه بهخصوص برای کودکانی
که دارای آلرژی هستند سودمند است .بهتر
اس��ت اینگونه کودکان پیش از ساعت 11
صبح برای بازی از منزل خارج نشوند.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

نقــد و اقسـاط



آنتیهیستامین،
عینکاستفادهکنید

ماسک و

اگر خ��روج از خان��ه اجتنابناپذیر اس��ت
حداق��ل دو س��اعت قبل از خ��روج از خانه
آنتیهیستامین خود را با نظر پزشک مصرف
کنید .اس��تفاده از ماسک و عینک بزرگ به
خصوص برای افرادی که در فضای باز کار یا
فعالیت میکنند کمک بزرگی است.

دوشبگیرید
اگر دارای حساس��یت زیاد هس��تید هنگام
برگش��ت به خان��ه دوش بگیری��د و همه
لباسهایتان را عوض کنی��د .این امر برای
کودکانی که دارای آلرژی هستند نیز بسیار
حائز اهمیت است .دوش گرفتن باعث از بین
رفتن همه گردههای موجود روی تن و بدن
و مو میشود.

بینیخودرابشویید
بینی خود را دو یا س��ه بار در روز با محلول
نمکی بش��ویید به خصوص وقتی نش��انه
های آلرژی بیش��تر فعال هستند .این ماده
شستوش��و را هم��راه خود داشتهباش��ید.
تحقیقات مختل��ف و تجارب افراد نش��ان
دادهاند که ترشحات سینوسها و گرفتگی
آنها و بینی با یک یا دو بار شس��تن آن با
استفاده از محلول نمکدار به شدت کاهش
مییابد.

لباسهایتان را بیرون از خانه آویزان نکنید

در فصل گردهری��زی ،همه گردهها در فضا
پخشهس��تند و ب��ه مالفهه��ا ،حولهها و
لباسهای دیگر که در خارج از خانه آویزان
هستندمیچسبند.

آلرژیهای دیگر خود را بشناسید و با آنها
مقابلهکنید

اگ��ر ش��ما دارای برخی نش��انههای آلرژی
در فصل زمس��تان هم هس��تید احتماال به
داستمایت (موجودات بسیار ریزی هستند
که روی س��لولهای مرده پوست و در گرد
و غب��ار زندگ��ی میکنند) ی��ا هاگ کپک
حساسیت دارید .کنترل محیط داخلی خانه
از آلرژنها به خصوص در فصل آلرژیهای
بیرونی میتواند به ش��ما در کاهش عوامل
تحری��ک کننده آلرژی ش��ما کمک زیادی
کند.هنگام اوج آلرژیهای بهاری آلرژیهای
خانگ��ی میتواند موجب پیچیدهتر ش��دن
بیماری و شدت نشانههای آن شود.

س��الیانه تعداد زیادی از مردم جهان
در همه کش��ورها دچ��ار حمله قلبی
میشوند و بسیاری نیز بر اثر این حمله
جان خود را از دست میدهند.
قلب ماهیچهای اس��ت ک��ه خون را
با تمام محتویات اساس��یاش یعنی
اکس��یژن و م��واد
غذایی ض��روری
به همه اندامهای
بدن میفرستد.
این عضو ماهیچهای
بدن خود نیز همانند
هم��ه ماهیچههای
بدن نیاز به اکسیژن
دارد تا خ��وب کار
کن��د .اکس��یژن
ض��روری قل��ب از
طریق دو رگ خونی
قوی تامین میشود
که در عمق عضله
قلب قرار دارند .هر
گونه مش��کلی در
این رگها میتواند
ش��رایطی پی��ش
آورد ک��ه زندگ��ی
فرد را جدا به خطر
بیاندازد.
بیشتر مردم معموال
نمیدانن��د چ��ه
عواملی باعث حمله
قلبیمیشوند.
مهمت��ر آنکه آنها
نمیدانند ترکیب این عوامل با یکدیگر
میتواند خطر را به طور فزاینده افزایش
دهد.
اگر مردی  ۵۰ساله هیچیک از عوامل
خطر ابتال به حمله قلبی را نداش��ته
باشد ،احتمال بروز این بیماری تنها ۵
درصد است.
اما اگر این مرد تنها یکی از عوامل
خطر را با خود داش�ته باشد مثال
کلسترول باال شانس او در ابتال به
حمله قلبی به  ۵۰درصد افزایش
مییابد.
برای زنانی که هیچ یک از عوامل خطر
حمله قلبی را ندارند شانس ابتال به این
بیماری تنها  ۸درصد است ،اما با وجود
حتی یک عامل خطر این شانس تا ۳۸
درصد افزایش مییابد.
توجهکردن به عوامل خطر اساس��ی
میتوان��د خطر بروز حمله قلبی را در
هر فردی به شدت کاهش دهد.
توجه ب��ه این نکات ب��رای همه افراد
ضروری است:

 )۱کلسترول خونتان را زیر نظر
داشتهباشید.

مازاد کلسترول در دیوارههای رگهای
خونی رسوب میکند .این دیوارهها با
سلولهای سفید خون دستگاه ایمنی
بدنملتهبمیشوند.سلولهایسفید
مواد شیمیایی آزاد میکنند که موجب

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

اینک در وست آیلند:

2352 Heron

Dorval

)Tel.: (514
996-2725
H9S 1C5

جرم میشود.
میزان طبیعی کلسترول بد خون ۶۰
تا  ۱۳۰است.
اما اگر ش��ما دارای خط��ر باال ابتال به
حمله قلبی هس��تید مث�لا به علت
دیاب��ت ،این میزان باید زیر  ۱۰۰و به
طور ایدهآل حتی زیر  ۷۰باشد.
متخصصان بیماری قلبی بر این باورند
که رژیم غذایی و کاهش وزن بهترین
راهه��ای کنت��رل میزان کلس��ترول
محسوب میشوند .اما در صورتی که
میزان کلسترول همچنان باال ماند الزم
است با نظر پزشک داروی مناسب را
آغ��از کنید تا میزان کلس��ترول بد را
کاهش دهید به حدی که جلوی خطر
حمله قلبی را بگیرد.

 )۲به طور منظم
ورزش کنید

پژوهش��گران قل��ب به
منظور بهداش��ت بهینه
قلب۳۰ ،دقیق��ه ورزش
با ش��دت متوسط مانند
پیادهروی تند را در بیشتر
روزه��ای هفت��ه توصیه
میکنند.
تحرک جسمانی میتواند
ب��ه ش��ما در کاه��ش و
کنت��رل وزن هم کمک
کند .ضمنا هر ورزش��ی
موج��ب پیش��گیری از
تبدی��ل افزای��ش جزئی
قند خون ب��ه دیابت نیز
میشود.


 )۳فشار خون را
کاهش دهید

فشار خون باال میتواند به
دیوارهای رگهای خونی
آسیب برساند و موجب
شود آنها سخت و شوند.
فش��ار خون طبیعی حدود  ۱۲روی
 ۸است .اگر میتوانید این میزان را با
رژیم غذای��ی و ورزش ثابت نگهدارید
وضعتان ای��دهال اس��ت  .درغیر این
صورت ممکن است الزم باشد با نظر
پزشک دارو مصرف کنید.
مطالعات نشان میدهند داروی فشار
خون میتواند خطر حمله قلبی را تا
 ۲۷درصد کاهش دهد.

 )۴وزنتان را کنترل کنید

چاقی احتم��ال افزایش کلس��ترول،
فش��ارخون و قند خون را باال میبرد.
کاه��ش وزن میتواند غالبا به کاهش
هرسه این موارد بیانجامد .اضافه وزن
داش��تن خود بهتنهای��ی خطر حمله
قلب��ی را افزایش میدهد به خصوص
اگر این افزایش وزن در قسمت میانی
بدن باشد.

 )۵سیگار را ترک کنید

براس��اس گزارش انجمن قلب آمریکا
س��یگاریها دو تا س��ه برابر بیشتر از
غیرسیگاریها احتمال دارد از بیماری
قلب��ی جان خود را از دس��ت بدهند.
سیگار کشیدن نه تنها باعث باالبردن
فش��ارخون و پایی��ن آوردن س��طح
کلس��ترول خوب (که باید باال باشد)
میشود بلکه به رگهای خونی آسیب
میرس��اند  .از همین رو خطر ابتال به
حمله قلبی را افزایش میدهد.
حتی اگر شما سالهاست که سیگار
میکشید ترک آن برای قلبتان خیلی
مفید اس��ت .مطالعات نشان میدهد
که خطر حمله قلبی در افراد سیگاری
که یک سال است آن را ترک کردهاند
تقریب��ا به نصف کاه��ش مییابد .در
عرض  ۱۵س��ال پس از ترک سیگار
این خطر در سیگاریهای سابق به حد
افراد غیرسیگاری خواهد رسید.

 )۶قند خونتان را کنترل کنید

قند خون باال میتواند رش��د جرم در
جداره رگهای خونی را شدت بخشد.
میزان قند خون بهتر است در حالت
ناشتا اندازهگیری شود و در صورت باال
بودن با رژیم غذایی مناسب و زیر نظر
پزشک تحت کنترل قرار گیرد .درغیر
این ص��ورت مصرف داروی مناس��ب
ضروری به نظر میرسد.

ن که

برا
یای
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فارسی

شکراست!

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

ما كه خوردیم ،اما نگی یارو خر بود سیرابیت
نپخته بود !
ما كه در جهنم هستیم یك پله پائین تر !
ما كه رسوای جهانیم غم عالم پشمه !
مال است نه جان است كه آسان بتوان داد !
مال بد بیخ ریش صاحبش !
مال به یكجا میره ایمون به هزار جا !
مالت را خوار كن خودت را عزیز كن !
مال خودت را محكم نگهدار همسایه را دزد نكن !
مال خودم مال خودم ،مال مردمم مال خودم !
مال دنیا وبال آخرته !
گـل مناره ،مال مردم زیر تغاره !
مال ما َ
مال مفت صرافی نداره !
پول باد آورده چند و چون نداره !
مال ممسك میراث ظالمه !
مال همه ماله ،مال من بیت الماله !
ماما آورده را مرده شور می بره !
ماما كه دو تا شد سر بچه كج در میاد !
ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون /
او به مطلب ها رسید و ما هنوز آواره ایم
ماه درخشنده چو پنهان شود /
شب پره بازیگر میدان شود !
ما هم تون را می تابیم هم بوق را می زنیم !
ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی مونه !
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است !
ماهی ماهی رو میخوره ،ماهی خوار هر دو را !
ماهی و ماست؟ /
عزرائیل میگه بازم تقصیر ماست ؟
مبارك خوشگل بود ابله هم درآورد !
مثقال نمكه خروار هم نمكه !
مثل سیبی كه از وسط نصف كرده باشند !
مثل كنیز مال باقر !
مرد چهل ساله تازه اول چلچلی شه !
مرد خردمند هنر پیشه را /
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یكی تجربه آموختن /
با دگری تجربه بردن بكار [سعدی]
مرد كه تنبوتش دو تا شد به فكر زن نو میافته !
مرده را رو كه رو بدی به كفن خودش می رینه !
مردی را می بردند پای دار
زنش می گفت  :یه شلیته گلی برای من بیار !
مردی كه نون نداره این همه زبون نداره !
مرغ بی وقت خوان را باید سر برید !
مرغ زیرك كه می رمید از دام /
با همه زیركی بدام افتاد !
مرغ گرسنه ارزن در خواب می بینه !
مرغ ،هم تخم می كهه هم چلغوز!
مرغ همسایه غازه !
مرغی را كه در هواست نباید به سیخ كشید !
مرغ یه پا داره !
مرغی كه انجیر میخوره نوكش كجه !
مرگ برای من ،گالبی برای بیمار !
مرگ به فقیر و غنی نگاه نمی كنه !
مرگ خر عروسی سگه !
مرگ خوبه اما برای همسایه !
مرگ می خواهی برو گیالن !
مرگ یه بار شیون یه بار !
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !
(نابرده رنج گنج میسر نمی شود) [سعدی]

مزد خر سور چرونی خر سواریست !
مزد دست مهتر چس یابوست !
مسجد نساخته گدا درش ایستاده !
مشتری آخر شب خونش پای خودشه !
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زندگی وخانواده...
15درس

زندگی

كه درقوطی
هیچ عطاری
یافت
منیشود!
همگی ما همزمان با تحصیل در
مدارس ،درس های�ی از زندگی
نیز می آموزیم كه مهم اند.
مش��كل اصلی این است كه زندگی
قبل از ما هم جریان داش��ته و ما را
هم مانند دیگران در مسیرش با خود
می برد و این در حالی اس��ت كه ما
ت��ازه در ابتدای یادگیری و كس��ب
معلومات الزم برای زندگی هستیم
و تنها امیدواریم كه روزی به همه ی
جوانب دست پیدا كنیم ،پس بطور
منطقی دانش ما همیشه عقب تر از

زندگی است.
در اینجا به درسهایی از زندگی اشاره
كرده ایم كه براحتی می توانید از آنها
بهره بگیرید :

 )1طبق گفته ی Richard Carlson
"چیزهای بی ارزش را نچشید" ،این
بدان معنی است كه خیلی از مردم
خ��ود را درگیر اس��ترس و به انجام
رساندن كارهای بی ارزش می كنند
كه در نهایت در مقابل اهداف اصلی
زندگی ،هیچ ارزش��ی ندارند وقتی
آنقدر خ��ود را درگیر این مس��ائل
كوچك م��ی كنیم دیگر جایی برای
نیل به آرزوهایمان باقی نگذاشته ایم
و از لحظات خ��ود هیچ لذتی نمی
بریم.

")2زندگی غیر قاب�ل پیش بینی
است" و ممكن است هر لحظه شما
را در نشیب وفراز قرار دهد".
فق��ط بگویید "هرگز" و بعد ببینید
چه اتفاق��ی می افتد .برای مقابله با
گره هایی كه زندگی در مسیر شما
قرار داده است ،تنها با ذهنی باز و
خ��وش بین ،ب��ه آنها خ��وش آمد
بگویید!

 )3خسته كننده ترین واژه در هر
زبان "من" است.
بله تصور این اس��ت ك��ه تكرار این
كلمه اعتماد به نفس را باال می برد.
ولی خوب! بیشتر وقتها همه ی آن

چیزی��ی كه در مورد خود با تكرار "
من " توضی��ح و تعریف می كنید،
واقعیت ندارد! اینكه یك نفر دائما" از
خود و فضایل خود تمجید و تفسیر
كند ،بسیار خسته كننده و یكنواخت
است.
این حالت "خودمحوری" اس��ت نه
"اعتماد به نفس"


 )4انس�انیت مهم ت�ر از مادیات
است.

اهمیت روابط اجتماعی بسیار مهم
ت��ر از درجات مادی اس��ت كه هر
كدام از ما در مس��یر آرزوها به آنها
می رسیم.
ب��دون محبت و عش��ق و حمایت
خان��واده و دوس��تان در زندگ��ی،
موفقیت های م��ادی ،خیلی لذت
بخش نخواهد ب��ود .با ایجاد تعادل
در مالك های برت��ری و ارزش های
خود ،از ثبات زندگی بیشتری بهره
خواهید برد.

 )5به غیر از خودتان ،هیچ كس
دیگر نمی تواند شما را راضی كند!
رضای��ت و راحتی ذهن ش��ما تنها
به عهده خودتان اس��ت! بله ،روابط
اجتماعی ،زندگیمان را پر بار تر می
كند ،اما خوب ،ش��اید این روابط به
تنهاییباعث
شادكامی و رضایت شما نشود.

 )6درجه ی كمال و شخصیت

كماالت برای هر ش��خص زیباست.

كالم و اعمال نی��ك ،به دنبال خود،
اعتماد و
اطمینان دوستان را در پی دارد .برای
رسیدن به این درجه ،تالش كنید.

 )7بیاموزید كه خ�ود ،دیگران و
حتی دشمنان خود را ببخشید.

انس��ان جایز الخطاس��ت ،همه ما
اشتباه میكنیم ،ولی با كینه توزی و
یادآوری صدمات گذشته ،تنها این
خودمان هستیم كه از زندگی لذت
نمی بریم نه دیگران!!

" )8خنده" داروی هر "درد" است.

با خوشرویی و تبسم ،دردهای خود
را درمان كنید.

 )9تغذیه خوب ،استراحت ،ورزش
و هوای تازه ،را فراموش نكنید.

سالمتی خود را دست كم نگیرید .با
رعایت این نكات ،از وضعیت جسمی
ایده آل خود ،لذت ببرید.

 )10اراده ای مصمم ،ش��ما را
به هر چیزی ك��ه می خواهید ،می
رساند.
هرگز تس��لیم نش��وید و به دنبال
رس��یدن به آرزوها و اه��داف خود
تالش كنید.

 )11تلویزیون ،ذهن ما را بیشتر از هر
چیزی نابود می كند!

از تلویزی��ون كناره گیری كنید و با
ورزش ،مطالع��ه و یادگیری ،ذهن

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

�
�

�

�
�

�

514-844-4492

 )13از اشتباهات دیگران درس
عبرتبگیرید.

یكی از بودائیات پیر چنین می
گوید  ":یك مرد دانا كسی است
كه از اشتباهات خود درسی نیك
بیاموزد و اما داناتر كسی است كه
از اشتباهات دیگران درس عبرت
بگیرد".


 )14از محبت ب�ه دیگران دریغ
نكنید.

زندگ��ی كوتاه اس��ت و پای��ان آن
نامعلوم .پس س��عی كنید محبت
كنید تا محبت ببینید.

 )15آنچنان زندگی كنید كه گویی
روز آخر عمرتان است!

هم��واره س��عی كنی��د بهترین و
مهربان ترین همسر ،رفیق و حتی
مهربانترین و بهترین رئیس باشید ،تا
زمان وداع با این دنیا به دنیایی زیباتر
دست یابیم.

�

�
�

�
�

خدمات ارزی

هر كسی در زندگی ممكن
است بارها و بارها شكست
بخورد .شكس��ت آموزنده
است به ما یاد می دهد كه
چطور متواضع باشیم و راه
درس��ت تری را برای جبران
آن انتخ��اب كنی��م .توماس
ادیسونباشكستهایمتمادی
توانست به هدف خود برسد،
او می گفت  ":من شكس��ت
نخوردم ،تنها ده ها هزار راه را
امتحان ك��ردم كه برایم مفید
نبود! و به نتیجه نرسید!"


 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�
�

�
�

�

 )12شكست را بپذیرید.

�

�

�

خود را فعال كنید.

�

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز

�
�
�
�

خدماتآرایشی

�

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی....

بیماری قند

www.paivand.ca

زلزلهایازجنسبرابریورهاییدرراهاست!

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

کمپین«بوبکوییکیاپستانلرزه»

l’Université de Kisangani, R.D.C.

خبش خنست :نوع اول

شوند که سیستم دفاعی آمادگی
پیدا کن��د برای دف��اع ،در حالی
که بعض��ی دیگر در اف��رادی که
آمادگی ژنیتی��ک دارند می تواند
باعث تحریک سیستم بشود که به
لوزالمعده حمله کنند.
ب��ه همین دلیل ع��ده ای عقیده
دارند که واکسیناسیون که تولید
نوع��ی عفون��ت م��ی کند می
توان��د باعث بیماری بش��ود و
باید از تلقیح بعضی واکسن ها
خودداری کرد این مسئله هنوز
به طور علمی ثابت نشده است


بیم��اری قن��د ن��وع اول ده در صد
تمام دیابتیک ها را شامل می شود
و در تمام س��نین م��ی تواند دیده
ش��ود ولی اکثراً در کودکی و اوائل
نوجوانی دیده می ش��ود .به همین
دلیل ب��ه آن دیابت جوانان نیز می
گویند .بیماری قند می تواند در بدن
بدون هیچ عالمتی پیش��رفت کند
و بدن بیمار بر اثر حمله گلبولهای
دف��اع کننده به س��لولهای «بتا»ی
) (Betaپانکراس (لوزالمعده) آن ها
را بکلی و یا نس��بتاً از بین ببرند در
نتیجه به مقدار کم و یا اص ً
ال انسولین
ترشح نمی کنند ،در حالی که این
سلولهای «بتا» باید هورمون انسولین
ترشح کنند تا گلوکز موجود در خون
برای سلولهای بدن قند تولید کننده
انرژی بشود.
در این ن��وع بیماری بای��د حتماً و
دائماً انس��ولین تزریق بشود به این
جهت به آن دیابت معتاد به انسولین
می گوین د eDiabete insulinod
 )pendant (DIDدلی��ل ای��ن که
سیس��تم دفاعی بدن به سلولهای
بتا حمله ور می شوند ،هنوز معلوم
نیس��ت ول��ی آمادگ��ی ژنتی��ک و
بعضی عوامل محیط زیست ،بعضی
ویروس ها و مواد س��می عامل این
موضوعهستند.

عالئم

تکرر ادرار
(چندین بار بیدار شدن در شب
برای ادرار کردن)
تشنگی زیاد و گرسنگی
از دست دادن وزن
احساس خستگی و ضعف
زیاد
تار بینی (خوب ندیدن)
تکرار عفونت های پوستی،
لثه ای ،مثانه ای و مجرا و اطراف
آن در آلت مردانه
تاخیر در خوب شدن
زخم ها و خراشیدگی های
پوست
احساس سنگینی و خواب
رفتن در دست ها و پاها
به خاطر داش��ته باشید که بیماری
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درمان و کنترل نشده ،دارای عوارض
بس��یار خطرناک و بازنگشتنی می
باشد
چه کسانی آمادگی دچار
شدن دارند
 اف��رادی ک��ه در فامیل ش��ان
دیابتیک داشته اند (ژنتیک)
س��فید پوس��تان آمریکائ��ی و
اروپائی مخصوصاً اهالی س��ویس و
فنالند بیشتر مبتال می شوند

عواملی که امکان دارد
باعث بیماری بشود:
 حاملگی در سنین باال
مطالعات اخیر نش��ان می دهد که
کودکان��ی که مادران آن ها از چهل
و پنج سالگی به بعد حامله شده اند
امکان بیش��تری برای مبتال شدن
دارند (مطالعات اپیدمیولوژی این را
نشان می دهد ولی هنوز دلیل علمی
آن پیدا نشده).
باال بودن سن پدر مهم نیست.
 شیر گاو
چندین مطالعات اپیدمیولوژیک در
کشور های مختلف نشان می دهد
که کودکانی که با شیر گاو پرورش
یافته اند آمادگی بیشتری برای مبتال
ش��دن دارند ( .مطالعات در کش��ور
فنالند نشان می دهد که دادن پنیر
به کودکان کمتر از س��ه ماه باعث
مبتال شدن بیشتر به دیابت است).
همین طور به بچه هائی که آمادگی
خانوادگی دارند نباید شیر گاو داد.
بعض��ی از دانش��مندان فک��ر می
کنند که کودکانی که به ش��یر گاو
حساسیت دارند آنتی کورهائی تولید
می کنند که به سلولهای بتا حمله ور
می شوند.
پزشکان کانادائی از تجویز شیر گاو
به کودکان ممانعت نمی کنند ،ولی
می گویند اگر در فامیل کسی هست
که مبتال باش��د باید کودک از شیر
مادر تغذیه کند.
 عفونت ها و واکسیناسیون
در کودکی
این مورد مخالف و موافق زیاد دارد.
بعضی عفونت های طبیعی باعث می

جلوگیری از بروز بیماری
هنوز عاملی که بتواند جلوگیری از
بروز بیماری بش��ود پیدا نشده ،حتا
مراجعه به پزشک در اوائل کودکی،
ولی مطالعات زیادی در این باره در
حال انجام است تا شاید بتوان راهی
برای آن پیدا کرد.


مطالعاتی که در حال انجام شدن
است
یکی از راههای پیش��گیری در حال
امتحان ،تزریق مقدار کمی انسولین
به افرادی که آمادگی مبتال ش��دن
دارن��د م��ی باش��د ک��ه در مراحل
اولیه موفقیت آمی��ز بوده ،ولی باید
مطالعات خیلی بیشتری انجام شود
تا این مسئله رد یا قبول شود.
دانشمندان پیشنهاد یک نوع واکسن
کرده اند که از حمله به س��لولهای
تولید کننده انسولین و در نتیجه از
مبتال شدن به دیابت نوع 1جلوگیری
می کند.
مرکز جدیدی در استرالیا افتتاح شده
که در این باره مش��غول تحقیقات
بیشتری است.
مطالعات مختلفی انجام ش��ده که
بعضی نش��ان دهنده این است که
مصرف ویتامین  B3به عنوان مکمل
می تواند از مبتال ش��دن به بیماری
جلوگیری کند و ی��ا آن را به عقب
بیندازد و از نابود ش��دن س��لولهای
تولید کننده انسولین جلوگیری کند
مطالع��ات دیگری نش��ان می دهد
که ویتامین  B3موثر نیس��ت البته
متدولوژی مطالعات با هم فرق دارند


جلوگیری از عوارض بیماری
در مبحث دیگری درباره آن خواهیم
گفت.
درمان های داروئی
بیماران دیابتی م��ی توانند امیدوار
باشند که یک زندگی فعال ،مستفل
و دینامیک داشته باشند به شرطی
که یک دیسیپلین قوی در مقابله با
بیماری به خرج بدهند.
 کنت�رل مرتب قن�د خون
ب�ا کمک وس�ائل آزمایش
دیژیتالی
  رژیم غذائی

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

>>

پ��ر محتوا و علم��ی برای
زلزلهای برای
هشدار به بدحجابان ،از تن
«آیتاهلل»
آیتالله صدیقی در نرفته
ب��ود ،که دخت��ری جوانی
فروغ.ن.تمیمی
به اس��م جن مک کریت
امریکایی در آن سر دنیا به
ب��ا ش��نیدن فرمایش��ات
فکر افتاد تا صحت تئوری
آیتالله صدیقی در خطبه
آیتالل��ه را به ق��ول این
نماز جمع��ه  ۲۷فروردین
فرنگیها تس��ت کند و به
در مورد هش��دار ایشان به
آزمایش گذارد.
زنان به اصطالح بدحجاب،
برای همین بالفاصله یک
مقصر دانستن آنان در رواج
کمپی��ن در فیس بوک به
زنا و فساد و وقوع زلزله در
راهانداخت و اسم آن را هم:
تهران ،برآن شدم تا در مورد
«بوبکوییک یا پستانلرزه»
وقوع حتمی یک زلزله دیگر در سخنان آیتاهلل صدیقی
گذاش��ت .او از زنان خواست
بنویسم.
زلزلهایک��ه عالئم وقوع آن اضطراب و هم خشونت درهم تا هر کجا که هستند در روز
دوشنبه شش��م اردیبهشت
چند سال است که مشاهده
تنیده است.
خط س��ینه خود را نش��ان
و اعالم شده و بدون شک در
دهن��د و هم عکس��ی نیمه
آیندهاینه چندان دور اتفاق
مه�م و تردیدناپذی�ر در تمام عریان در فیس بوک منتشر کنند.
خواهد افتاد.
این همان زلزلهایاست که در پانزده جنبشهای بنیادگرای مذهبی کمپینی که بااس��تقبال زن��ان در
ممالک فرنگ روبرو شد و هنوز چند
سال گذشته با تکانهای نه چندان است.
تند و ویرانگر ،و با پیریزی تدریجی ام��ا آیتالله صدیقی بدونش��ک از س��اعت از اعالم آن نگذشته بود که
بن��ای جامع��هایانس��انی ،ب��دون وقوع آن زلزله دیگر هم میترس��د .چهارده هزار نفر اعالم همبس��تگی
تبعی��ض ،به کار گی��ری روشهای زل��زهایک��ه قرار اس��ت طرحی نو کرده و این تعداد پس از چند روز به
ن دراندازد .زلزلهایاز جنساندیش��ه ،صد و بیست هزار نفر رسید.
مدنی و صلحآمیز مثل به راهانداخت 
همان تجمع بزرگ و مسالمتآمیز از جنس دگرگون��ی ،برابری ،صلح ،جن مک کریت مشتاقانه میخواست
بداند چه اتفاق��ی خواهد افتاد و آیا
زنان در پارک الله ،توانس��ته ارکان آزادی و رهایی.
بنیادگرایانه را در جامعه تکان داده و زلزلهایک��ه او در ورای آگاهی و یا واقع��ا ارتباطی نامریی می��ان زنان
ناخودآگاه��ی اش آن را احس��اس بد حج��اب ایرانی به اضافه زنان بی
و بنیادگرایان را به لرزه بیاندازد.
و هم حتم��ی بودن وق��وع خود را میکند .حسی که خواهی نخواهی حجاب غربی با وقوع زلزله در جهان
وج��ود دارد؟ چه اگر ک��ه آیتالله
اع�لام کند .ای��ن زلزله خوش یمن خشونت را در کالم او میریزد.
و خ��وش عاقبت قرار اس��ت روزی خشونت نهفته در سخن او متوجه صدیقی درست بگوید .آیا نباید برای
تمام مناسبات مبتنی بر تبعیض و زنانی اس��ت که ش��خصا و به اراده این کش��ف بزرگ به او جایزه نوبل
خش��ونت علیه زنان را در جامعه ما خودشان تصمیم به مخالفت گرفته در زمینشناسی و یا فیریک را اهدا
زیر و رو کند! و به قول معروف دیر و و میخواهن��د صف��ت و یا تهمت کرد؟
«بدحجاب» را بر پیشانی شان حک البتهامروزسهشنبههفتماردیبهشت
زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
در سخنان آیتالله صدیقی اضطراب کنن��د .و از داغ و درفش هراس��ی است و هنوز زلزلهایدر هیچ جای
دنیا اتفاق نیفتاده و شاید خانم جن
و هم خشونت درهم تنیده است .او ندارند.
بدونشک نگران یک زلزله ویرانگر این خشونت متوجه زنانی است که مک کریت باز هم باید چند ساعتی
در تهران است ،و بدیهی است که با حقوقبرابرمیخواهند،علیهسنگسار ،و یا چند روزی صبر کند .تا بتواند با
پیروی از سیاست رسمی بنیادگرایی اعدام و همه انواع تبعیضات در ایران ارائه مدارک کافی این تئوری را باطل
دولتی زنان را هم عامل فس��اد ،هم به پا خواستهاند .از تابوییهایی به نام اعالم کرده و آیت الله صدیقی را از
مسئول قهر طبیعت و هم خشم خدا حقوق بشر ،صلح و دموکراسی حرف خر ش��یطان پایین بیاورد تا تئوری
میزنند و روز زن را جشن میگیرند .اش را پس بگیرد .و برای جلوگیری
معرفی کند.
زنستیزی ،تقلیل هستی زنانه در خیابانها امضا جمع میکنند و به از زمین لرزه احتمالی در تهران و هم
به بودن�ی حقیر و تنه�ا برای زندان میروند و به اتهام اقدام علیه قلع و قمع جنبش فمینیستی زنان
ش�هوتانگیزی ،کنت�رل بدن امنیت ملی محاکمه میشوند.
{>> ادامه در صفحه بعد}27 :
زنانه ،او را عامل فساد و تباهی اما هنوز خس��تگی شرکت در نماز
مردان معرفی ک�ردن از اصول جمعه ،و زحمت ارائه تئوریی چنین

  برنامه ورزش
  برنامه برای کنترل استرس
 داروها
بیمار مبتال به دیابت نوع 1باید برای
جبران کم کاری لوزالمعده انسولین
تزریق کند ،انسولین از راه دهان بر
اثر ش��یره گوارش��ی از بین می رود
چون تزریق باید روزانه و گاهی چند
بار در روز انجام ش��ود بیمار باید یاد
بگیرد که چگونه و چقدر تزریق کند
(.امروزه با وجود قلم هائی که مقدار
دارو را تنظی��م می کن��د و ذخیره
داروئی دارند این کار خیلی راحت تر
انجام می شود).
مقدار و نوع انس��ولین بس��تگی به
احتیاج بیمار دارد و باید تحت نظر
جدی پزشک باشد.
قب ً
ال از سه تزریق در روز استفاده می
ش��د ولی اخیراً از پنج بار تزریق در
روز و یا از پمپ انسولین که به طور
مداوم مقدار کمی انسولین در بدن
بیمار وارد می کند تا شباهت کامل
به وضع طبیعی بدن داش��ته باشد،
استفاده می شود.
این پمپ دستگاه کوچکی است که
در  24ساعت شبانه روز کار می کند
و مشکالت و پیچیدگی های ثانویه
بیماری را به مق��دار زیادی کم می
کند


انسولین حیوانی یا انسانی

دو آن ها استفاده می شد ولی اخیراً وضع عمومی بیمار را بهتر و بیماری
کمپان��ی های داروس��ازی یک نوع را کنترل م��ی کند درمان از طریق
انسولین مصنوعی درست کرده اند طب سوزنی و داروهای چینی انجام
که شباهت زیادی به انسولین انسان می شود.
دارد و معم��والً از آن اس��تفاده می

این
کنند حس��ن این نوع انسولین
 )2یوگا
تولید
است که عکس العمل آلرژیک
یوگا به عنوان ورزش های ضداسترس
نمی کند ولی سرعت جذب این دو و بعضی از ح��رکات آن باعث بهتر
انسولین یکسان نیست و بعضی از شدن کار پانکراس می شود.
بیماران انس��ولین مصنوعی را نمی این ح��رکات باعث ماس��اژ ،تخلیه
توانند تحمل کنند .بنابراین هر دو ترشحات و تقویت پانکراس شده و
نوع موجود اس��ت و بیمار می تواند احتیاج به تزریق را کم می کند.
نوع مورد عالقه اش را انتخاب کند .حتا دیده شده که پانکراس به حالت
عادی برگش��ته و بیم��ار احتیاج به

تزریق ندارد.
جراحی

در چند سال اخیر دانشمندان توجه
بیشتری نسبت به پیوند لوزالمعده و  )3داروهای طبیعی
یا جزایر النگرهانس (که س��لولهای بعضی از داروهای طبیعی می توانند
تولید کننده انسولین را در بر دارند) از تولید مشکالت و پیچیدگی های
در بیماران دیابتیک نوع 1پیدا کرده بیماری جلوگیری کنند
اند.
در هر سه حالت باال از متخصصین
پیوند لوزالمعده در بیماران حاد که تحصیل کرده و با تجربه اس��تفاده
بیماری شان توسط تزریق انسولین کنید
کنترل نمی ش��ود و عوارض شدید برای کس��ب اطالعات بیش��تر می
دارد پیش��نهاد می شود .ولی پیوند توانید به س��ایت های زیر مراجعه
جزایر النگرهانس که خرج بس��یار کنید
کمت��ری دارد در ح��ال تجربه می www.diabete.qc.ca
باشد.
www.diabetes.ca
ادامه این مطلب را در شماره آینده
مطالعهبفرمائید
درمان های کامل کننده
همیشه
شاد و همیشه خوش باشید


تا به حال از انس��ولین بدست آمده  )1طب سنتی چینی

از گاو ی��ا خوک و یا مخلوطی از هر

این روش تحت نظر متخصص واقعی
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www.paivand.ca
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>> Email: elahem@sympatico.ca

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

سارا صدیق :مدتها بود که به دنبال
فرصت بودم تا ب��ا او گپی بزنم و از
زندگیش بیش��تر بدانم ،اما همیشه
مشغول کار بود .س��ریع و فررز کار
میکند .بسیار الغر است .چهرهاش
تنها پوس��تی است بر اس��تخوان،
پوستی تیره و پر از لک ،مانند صورت
بسیاری از زنان زحمتکش.
علیرغم مهربانی ذاتیاش زبان تندی
دارد .تحمل بیاعتنایی ،بیاحترامی
و از باال نگریستن شدن را ندارد ،حتا
از جانب مدیر مدرسه که به هرحال
باالدستش است و باید دستوراتش
را اج��را کند .چندی پیش به خاطر
بیاعتنای��ی مدی��ر ،به تن��دی با او
صحبت کرده بود .میگفت:
 خ��ودش دارد .نمیتواند درک
کند .کلی قس��ط دارم .آش��نایی با
ریی��س بان��ک صحبت ک��رده که
جریمههای دیرک��رد وامم را از من
نگی��رد .باید حتما ام��روز میرفتم.
اما بهم مرخصی نداد .من هم مثل
خودش باهاش برخ��ورد کردم .من
نمیتوانم ای��ن رفتاره��ا را تحمل
کنم...
و این رفتار برایش مس��اله ساز شد.
تبعیدش کردند به قسمت دیگری
از مجتمع آموزشی .شانس آورد که
اخراج نشد.
م��ی گوید اه��ل اصفهان اس��ت و
سالهاس��ت ک��ه در ته��ران زندگی
میکند .سه دختر دارد .دو دخترش
را س��ال قبل ش��وهر داده اس��ت.
میگوید هر دو هم به س��رعت بچه
دار شدند .هنوز از قسطهای جهیزیه
شان خالص نشدهام که باید برایشان
سیسمونی درست کنم.
>> ب��ا این گران��ی چطور این کار
را کردی؟ دادن دو تا جهیزیه خیلی
س��خت اس��ت چه برس��د به دو تا
سیسمونینوزاد!
 وام گرفت��م .قس��طی جنس
خریدم .س��ه ماه اس��ت ب��ه خاطر
قس��طهایی که میدهم نتوانستهام
اجاره خان��هام را بدهم .صاحبخانه
گفته که تکلیف را روشن کنید .تازه

بروم.

باید دنبال خانه هم

>> چقدر س��خت میگیری؟ این
ق��در خودت رو اذی��ت میکنی که
این رسم و رس��ومات را اجرا کنی؟
خوب میگفتی خودتان وسایل بچه
را تهیه کنید.
 نمیش��ود .دخترهام��و توی
خونوادهی شوهراش��ون سرافکنده
کنم؟ نه .اصال نمیشه!
باید زنی از تبار او باشی که بفهمی
چه میگوید .نمیخواهد دخترانش
س��رافکنده ش��وند .زن باش��ی ،در
جامعهای سرمایهساالر و مردساالر
زندگی کنی ،کار هم نکنی و خانهدار
باشی ،همسرت هم کارگری باشد با
حقوق کم و ...خودت حس��رتها و
نداشتنها را چشیده باشی و همیشه
در ح��ال کار باش��ی ،آن وقت آروز
میکنی دخترانت دیگر زندگی تو را
نداشتهباشند:
 عی��ب ندارد .خودم س��ختی
میکشم .بزار دخترام راحت باشند.
بتونن سرشون رو باال بگیرند.
>> همسرت چه میکند؟
 بیکار است .مریض است.
>> قبال چه کاره بود؟
 س��رایدار یک ساختمان بود.
اوضاع بد نبود .اما  4سال قبل محل
زندگی م��ا را مغازه کردن��د واجاره
دادند .گفتند سرایدار الزم ندارند .از
آن موقع که بیکار شد وضع روانیاش
به هم ریخت .کل��ی دارو میخورد.
نمیتوان��د کار کند .از آن موقع من
سر کار رفتم .سه سال است که اینجا
کار میکنم.
>> چقدر حقوق میگیری؟
 امس��ال ح��دود  280ه��زار
تومان(منظور سال تحصیلی 89-88
است)
>> بیمه هم هستی؟
 امسال تازه منو بیمه کردند.
>> چقدر اجاره میدهی؟

سپاس و قدردانی

من هم به سهم خود و دوستانم از تالش
اجنمن دوستاران زرتشت
برای برگزاری نشست های شاهنامه خوانی در دانشگاه کنکوردیا تقدیر
می کنم و ایشان را در راه ارزشمندی که در راه ارتقاء میراث گرانقدر ادب
فارسی در مهاجرت در پیش گرفته اند ،تشویق و ترغیب می کنم ،باشد
که بیمی از دش��واری ها به دل راه ندهند و در کارشان همانند همیشه
استوار و مقاوم پیش بروند.
از فرصت س��ود جسته ،صمیمانه ترین سپاس ها و شادباش خود را نثار
جناب دکتر نقیب نقوی می نمایم ،حقیقتا حضور در نشست های شاهنامه
خوانی ایش��ان در میان ایراندوس��تان تجربه ای است بس بیادماندنی و
با آرزوی بهروزی و تداوم
ذیقیمت.

محمد فاضل (اجنمن ادبی مونتریال)

بوب کوئیک...

پول

دو میلی��ون
پیش و ماهی  200هزار تومان.
خونهم��ون خوب��ه .ی��ک آپارتمان
 80متری( .در یک��ی از محلههای
حاش��یهای غ��رب ته��ران) از
بیرون که نگاه میکنی به نظر
قدیمی وخرابه میآید .اما
توش تمیزه و
مرتب��ه .اگه
بخواهیم از
اینجا برویم
فکر نمیکنم
دیگ��ر بتوانیم
پیدا کنیم.
همچو خانهای
>> خوب از حقوقت که چیزی باقی
نمیماند؟ پس چط��وری غذا تهیه
میکنی؟
 هر چه باش��ه میخوریم .خدا
رو ش��کر بچههام قانع هستند و هر
چی جلوشان بزارم شکایتی ندارند.
مهمان هم که نداریم .غذای ظهرم را
هم میبرم خونه.
>> پس خودت چی؟ با این همه کار
غذا نمیخوری؟
بغض گلویش را میگیرد و نمیتواند
دیگر حرف بزند .دو قطره اش��ک از
گوشهی چشمانش به روی گونهاش
میغلطد .هیچ نمیگوید و تند و تند
بش��قابهای کثیف غذای بچهها را
میشوید.
وای چ��ه کردم؟ غ��رورش را نادیده
گرفتم! چه سوال مسخرهای .الغری
مفرطش نش��ان میده��د که چه
میخورد .شرمنده بغلش میکنم و
میگویم ببخشید که ناراحتت کردم.
قصد بدی نداشتم.
یادم آمد وقتی بح��ث دادن نقدی
یارانه ها پیش آم��ده بود ،از دفتردار
مدرس��ه خواس��ته بود که از طریق
سایت نگاه کند ببیند که به او یارانه
تعلق می گیرد یا نه؟
ن��ه فقط به او ،بلک��ه به هیچ یک از
خدمتکاران و س��رایداران مدرس��ه
یارانه نقدی تعلق نمی گرفت همه ی
آنها در خوشهبندی سوم بودند و از
نگاه دولتیان آنقدر دارا ،که نیازی به
یارانهی نقدی نداشتند.
موضوع صحبت را عوض میکنم:
>> چند س��ال اس��ت که توی این

سخنرانی
فرهاد
بشارت

زمان :شنبه  8ماه می 2010
ساعت  6بعدازظهر
کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60ایران مونتریال

و در انتها این دو خاطر نشان کردند
که:
«بیایی��د یک کمپین «مغ��ز لرزه»
راه بیندازی��م و رزومهه��اCV ،ه��ا،
افتخارات ،جوایز ،و دستاوردهایمان
را (به همراه عکس) نش��ان بدهیم،
چ��ون حجتاالس�لام صدیق��ی و
جمهوری اس�لامی ایران از توانایی
زنان برای تغییر ،و از مبارزه با وجود
آپارتاید جنسی هراس دارد (راستی،
میدانستید  %۶۴دانشجویان شاغل
بهتحصیلدرایران،خانمهاهستند؟)
بیایید از دس��تاوردهای آنان تقدیر
کنیم ،و تواناییهایمان ،خالقیتمان،
ابتکاراتمان ،و هوش��مندیمان را در
وبالگها ،ویکیپدیا ،توئیتر ،یوتیوب،

زنان زمحتکش چگونه کار میکنند؟
چگونه زندگی میکنند؟
محل
زندگی
میکنید؟
پان��زده
ده
س��ا ل

اینج��ا.
اس��ت که آمدهایم
ولی قربون محله سابقمون .همه با
معرفتند .هنوز هم دلم هوای آنجا را
میکند .بعد از این همه سال وقتی
میرم اونجا هنوز هم همسایهها و
دوس��تان به فکرمان هستند .فکر
میکنی چطوری تونستم جهیزیه
و سیس��مونی بگیرم .هم��ه رو از
مغازهه��ای اونجا قس��طی گرفتم.
بع��د از این همه س��ال هنوز پیش
مغازهدارهای اونجا اعتبار داریم.
>> قبال کجا مینشستید؟
 ش��وش و مول��وی .اینجا اگه
بمیری کسی به دادت نمیرسه.
چند ماه قبل یک روز مادرش��وهر
دخترم سرزده اومد خونمون .دخترم
زن��گ زد .گفتم نگ��ران نباش .باید
آب��روداری میکردم .س��ریع رفتم
وب��رای نهار خرید ک��ردم .پولم کم
اومد .میخواستم ماست هم بخرم.
مغازهدار حاضر نشد ماست را بدهد
که فردا پولش را بدهم .مجبور شدم
انگشترم را برای هزار تومان پیشش
گرو بگذارم.
>> دخترات درس نخواندند؟
 چرا هر دو تاشون دیپلم دارند.
یکیشان دانشگاه هم قبول شد .اما
خوب آمدند خواستگاریش و شوهر
کرد .این کوچیکه هم امسال دانشگاه
قبول شد .رشته حسابداری.
>> نمی خواهی او را شوهر بدهی؟
 اتفاق��ا خواس��تگار دارد .ام��ا
میگوید میخواه��د درس بخواند.
بهش میگویم بیا ش��وهر کن .من
نمیتوانم خرج دانشگاهت را بدهم.

اما وقتی میآی��د و خودش را برایم
لوس میکند و میخواند:
"من که دختر کوچولوتم ،من که
بوست میکنم ،من که همدمتم،
من که نازت میکنم .. .نمیخوای
بزاری درس بخونم؟" دلم طاقت
نمیآورد .با خودم میگویم هر جور
شده باید خرج تحصیلش را بدهم.
حرف حق هم میزند.
میگوی��د ":اگه ش��وهر کنم ،مگه
نمیخواهی بهم جهیزیه بدهی؟ پول
جهیزیه را بده خرج دانشگاهم".
اما به خ��دا دیگه نمیتون��م .برای
اینکه قسطها را بدهم از اینجا میرم
خونهها هم کار میکنم.
>> ساعت چند از مدرسه میری؟
 س��اعت  .4تا  9شب هم توی
خونهها کار میکنم .البته خونههای
آشناها .هر بار ده پانزده هزار تومان
هم میگیرم...
میخواس��تم ازش
بپرس��م فکر میکند
چرا شرایط زندگیاش
این گونه است و چرا
بای��د این هم��ه کار
کند ،اما ظرفها تمام
شد .صدایش کردند:
"دستش��ویی گرفته

بچهها دس��تمال کاغذی را توی آن
انداختهاند .بیا دستش��ویی را تمیز
کن".
با عجله به سمت دستشویی رفت.
نگاهش میکنم .از خود میپرسم به
راستی خواستههای اصلی این گونه
زنان چیست؟
چگونه میت��وان از حقوق این زنان
دفاع کرد؟
زنانی چنین توانا ،اگر امکانات مناسب
داشته باشند ،اگر آگاهی کافی داشته
باش��ند به راحتی از حق خود دفاع
خواهند کرد .اما فشار زندگی ،تورم و
گرانی سرسامآور ،حقوق و دستمزد
ناکاف��ی ،نداش��تن امنیت ش��غلی
حتا لحظهای فرص��ت برای او باقی
نمیگذارد که اس��تراحت کند چه
برسد به اینکه بتواند دمی به خود و
شرایط زندگیاش بیاندیشد و مقصر
اصلی را بیابد...
منبع :وبالگ کانون مدافعان حقوق کارگر

جلسه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه  9ماه می

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

اول ماه مه روز جهانی کارگر

بدین مناسبت در اول ماه مه به دعوت سندیکاهای کارگری کبک با شعار برای یک کبک در سایه برابری و
عدالت اجتماعی و راههای حقیقی برای مبارزه با فقر گرد هم میائیم:

زمان :روز شنبه اول ماه مه
انجمن زنان ایرانی در مونترآل

در ساعت  12ظهر در محل:
Metro Lionel Groulx

نقاشی های نازنین افشار ،آتوسا پورفرد و پونه صابر در

Musée des maîtres et
artisans du Québec:

CE FUT UN JOUR
CHEZ NOUS,

Exposition

>> ادامه از صفحه پیش26 :

ایرانی چاره دیگری بیاندیشد.
اما واکنش دو زن جوان ایرانی یعنی
نگار متحده و گلبرگ باش��ی هم به
پیشنهاد خانم جن مک کریت این
بود که به جای کمپین بوب کوییک،
کمپین «برینکوییک یا مغزلرزه» را
به راه بیاندارند .این دو در صفحهی
فیس بوک خود نوشتند:
«در سراسر دنیا ،آگاهی و حساسیت
جنسی زنان و دختران جوان ،حتی
کودکان پیش دبس��تانی مش��کلی
حقیقی اس��ت و خود م��ا بهعنوان
مادر ،فمینیس��ت ،و زنان جوان باور
داریم االن وقت این است که ذهنیت
«همهش رو بریز بیرون» رو به کنار
بگذاریم».
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فلیک��ر ،و سرتاس��ر فیسب��وک به
نمایشبگذاریم.
یادتان باشد برای تبلیغ این کمپین
در توئیتر ،از برچسب brianquake#
استفادهکنید».
این دو خانم فرهیخته به همراه مقاله
خودشان یک عکس زیبا از سه زن
ایرانی معاصر یعنی شیرین عبادی،
سیمین بهبهانی و مهرانگیز کار را در
حالی که دست در دست یکدیگر و
بدون حجاب راه میروند روی فیس
بوک گذاشتند.
س��ه زن با مغ��ز و نمون��هایاز آن
هزاران زن ایرانی که خواب و آرامش
را از آیتالل��ه صدیقی و همکارانش
ربودهاند.

du 29 avril
au 23 mai 2010

Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec, en collaboration avec la Fédération d’Aide aux
Victimes de séismes et de conflits (FAVIC) et l’Institut de Recherche et de Formation en Communication et Gestion de la Diversité (IFCGD) sont heureux de vous présenter l’exposition
»…«Ce Fut Un Jour Chez Nous
Arrivés des quatre coins du monde, de l’Iran et de l’Inde, du Congo et d’Haïti, du Chili et de la
France, dix artistes – vitrailliste, peintre, sculpteur – vous invitent à découvrir leur Univers de
couleurs et de vie, leurs chants d’amour et de partage. Ils viennent en effet partager avec nous,
par leur art, leurs vécus et leurs visions de l’avenir.
Les artistes sont : Nazanin Afshar, Kens Cassagnol, Rebert D’Amour, Gregory Delbouys,
Bernadette Francis-Joseph, Paul Henry Kiese Molongi, Gonzalo Meza, Atousa Pourfard, Denis
Rousseau, Pouneh Saber Sheikh.

___________________
Sainte-Croix, (Saint-Laurent) Métro Du Collège
www.mmaq.qc.ca

615, avenue
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ازنامههایرسیده

هرچه
می خواهد
دل
تنگت بگو!

تد حاجی آقا (مونتریال)

من گرسنه و
تنهابودم!

حقوق بشر قالبی
غربی ها و دیگر
خاطره:تقدیرازیککوششگرایرانیمونرتیال
قضایای رجن
خواهم نوشت).
هر چه فکر کردم ،بنظرم راهی
جناب رحیمیان عزیز،
بهتر غربت...
سالم! مدتیست که میخواهم برایتان به همین علت ،فک��ر کردم برایتان از آن نرسید که برای شما بنویسم و
بنویسم و از ش��ما برای نوآوری تان
در تقدیر از ایرانیان فعال در جامعه
مونترال تشکر کنم.
متاسفانه ،ما ایرانی ها ،زیاد فرهنگ
تقدیر از یکدیگ��ر را نداریم و فقط
زمانی به یاد خدمتهای هموطنانمان
میافتیم که عزیزمان رخت از دنیا بر
بسته باشد!
به خص��وص اگر آن عزی��ز ،بخاطر
تواضع ،زیاد ش��ناخته شده نباشد
(نام های بس��یاری به ذهنم میرسد
که حتما در فرصتهای بعدی برایتان

بنویسم و از دوس��ت خوبم ،سرکار
خانم خاطره رستمی تقدیر کنم.
این موجود نازنین ،بیش از دو سال
اس��ت ک��ه در خانه ای��ران فعالیت
میکند و به هر ص��ورت که برایش
ام��کان داش��ته ،در خدمت جامعه
ایرانی مونترال بوده است.
اخیرا هم پس از دو س��ال پیگیری،
موفق ب��ه دع��وت از دکتر فرهنگ
هالکوی��ی ش��د ک��ه ،ب��رای من و
خیلی های دیگر ،مایه خوش��وقتی
بسیار شد.

حاجی آقا ،کورش
جنگ طلب نبود!

بزرگ ،جنگ طلب ،لشکرکش بوده
و قت��ل عام کرده اس��ت؟ در کجا و
چگونه و چه تعداد آدم؟؟
بفرم��وده خود حاجی آقا ،که ایرانی
راس��تگو نیس��تند ،و می فرمایند
مسلمان ها آدم های بسیار خونگرم،
مهربان و صبوری هس��تند ،چرا در
تاریخ نخوانده اند که هر چهار خلیفه
مس��لمانان بخاطر ظلم و کشتار و
تجاوزشان توس��ط ایرانیان ،بانتقام
کشته شده اند.
و حاجی آقا گویی از مهرورزی های

سردبیر محترم روزنامه پیوند
در صف��ه  28ش��ماره  950پیون��د
مطلبی بی پایه ،کذب و افترا نش��ر
شده بود ،که واقعا نوشتن و چاپش
حتا تحت عنوان آزادی بیان ،نه تنها
مایه غرور نیست ،بلکه ننگ است!!
آقا یا خانم تد حاجی آقا ،با اس��تناد
به کدام م��دارک تاریخی ،کوروش

صمیمانه از این دوست خوب و این
ایرانی متعهد و مهربان ،خانم خاطره
رستمی تشکر کنم.
امی��دوارم که این عزی��ز همواره در
تالشش برای خدمت موفق باشد و
ما هم یادمان نرود از انسانیت و نیکی
هموطنانمانممنونباشیم.
با احترام،

کتایونشیبانی

(مونتریال)

اسالم ناب بیشتر آگاه هستند و باید
در آب اندازی به پاس��ارگاد و مقبره
کوروش بزرگ عجله کرد و درعوض
بیش��تر در دبی و دیگر کشورهای
حوزه (با اجازه ایشان خلیج فارس)
صبور و مهربان تر بود ...زهی بی...

توران نژاد

(مونتریال)  29آوریل 2010

از خامن عبادی بیش از این انتظاری نیست!

......
ش��یرین عب��ادی در پاس��خ به
پرسش
"شایع است که دولت کانادا در
صدد افزودن نام سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی ب�ه لیس�ت
تروریست هاست؛ ش�ما با این
مس�ئله مخالفید ،لطفا توضیح
دهید ".با تحکم و در پش��تیبانی
از سپاه پاسداران ،باخشم پاسخ می
دهد:

هفته ،نامه دکتر
شریف و برخورد
نادرست...

پس از درج نامه دکتر شریف نائینی
(من با «هفته» همکاری نمی کنم،
پیوند شماره  15ماه آویل) ایمیلی از
طرف یک نویسنده نشریه هفته در

"من موافق نیس��تم سپاه پاسداران
به عنوان یه نهاد تروریستی شناخته
بشه!"
و در ادامه اضافه میکند:
"ایران با عراق  8سال جنگ خونینی
داش��ت و تعدادی از این س��پاهیان
بخوبی از ای��ران دفاع کردند؛ و اآلن
این عادالنه نیس��ت که بگوییم که
هرکس در سپاه هست تروریسته.
اما میش��ود برخی از فرماندهان را با
توجه به عملکرد و طرز تفکرش��ان

یعنوان تروریست معرفی کرد".
ایشان بنا به دالیلی فراموش میکنند
که این همان س��پاه پاسداران است
که در سی سال گذش��ته بویژه در
دهه  60همواره در سرکوبها "بخوبی
از [جمهوری اس�لامی] ایران دفاع"
کرده اند.
از خان�م عب�ادی بی�ش از این
انتظارینیست.
رکسانا

سطح گسترده ای دست به دست
ش��د که در آن آمده ب��ود ،واغیرتا،
«شاه الهی ها و سلطنت طلب ها»،
افتاده اند به جان خسرو شمیرانی
و هفت��ه ...این س��وال در ذهن من
خواننده جرقه زد که چطور شد؟
تا دیروز که دکتر ش��ریف و دکتر
ش��ریف ها در خفا به ش��ما کمک
می کردن��د ،فرهنگدوس��ت و

س��خاوتمند و ..بودند ،اما حاال که
به هر دلیلی تصمیم می گیرند که
دیگر میل ندارند با ش��ما همکاری
کنند ،ناگهان شاه الهی می شوند.
واقعا که این یک بام دو هوایی شما
شرم آور است.
امضاءمحفوظ

هوووم م م!؟...


زمانی که پیتر جی .دانیل در کالس
چهارم درس م��ی خواند ،معلمش
خانم فیلیپس -مدام به او می گفت" :پیتر! تو اصال خوب نیستی ،تو یک
سیب زمینی گندیده ای که هرگز به
جایی نخواهی رسید".
پیتر تا س��ن  26س��الگی کامال بی
س��واد ماند .یکی از دوستانش تمام
شب پیش او می ماند و برایش کتاب
می خواند.
او ح��اال مالک کل خیابانی اس��ت
ک��ه زمانی در آنجا می جنگید و در
آنجا بود ک��ه آخرین کتاب خود به
نام "خانم فیلیپس شما اشتباه می
کردید!" را به چاپ رساند.

لوئیزا می آلکوت ،نویسنده ی کتاب
"زنان کوچ��ک" از ط��رف خانواده
اش تشویق می ش��د که به عنوان
پیش��خدمت یا خیاط کاری برای
خود دست و پا کند.


بتهوون ویولن را به طرز ناشیانه ای
حم��ل می کرد و به ج��ای اصالح
تکنیک خود ترجیح می داد که به
نواختن ساخته های خود بپردازد.
استادش او را یک آهنگساز مایوس
می نامید.

والدین انریکو کاروسو ،خواننده ی
مش��هور اپ��را ،از او می
خواس��تند که مهندس
ش��ود .اس��تاد او اعتقاد
داشت که او اصال صدای
خوبی ندارد و قادر به آواز
خواندن نیست.

چارل��ز داروین ،پ��در نظریه
ی تکامل ،حرفه ی پزشکی
را ره��ا کرد .پدرش اظهار نمود" :تو
به هیچ چیز جز تیراندازی و گرفتن
سگ ها و گربه ها عالقه نداری".
داروی��ن در زندگینام��ه ی خ��ود
نوشته:
"همه ی اس��تادان و پ��درم بر این
عقیده بودند که من از نظر هوش��ی

yes, yo
u

!can't

ی��ک
پسر کامال عادی و
زیر استانداردهای معمولی هستم".

ویراس��تار روزنامه ای ،والت دیسنی
را به خاطر نداش��تن فکر و اندیشه
اخراج کرده بود .والت دیسنی قبل
از اح��داث دیزنی لن��د چندین بار
ورشکست شده بود.


من مجروح ش��یمیائی جنگ عراق بر علیه
ایران هستم.
فق��ط می خواس��تم گوش��ه کوچک��ی از
سرگذشت تلخ و باور نکردنی محبوب ترین
کاریکاتوریست گل آقا را اینجا در والیت آزاد
و انساندوست کانادا برایتان بنویسم .خوب
این هم یکجور زندگی هموطن تان اس��ت
در این کشور.
من عادت ندارم بنویسم چون رشته من مثل
شما عزیزان ادبیات نبوده .استعداد هنری که
بیشتر مایه زحمت من شد تا خدمت.
 ...من به س��و د هیچ گروه و حکومتی تا به
حال تبلیغ نکردم  .به عنوان یک هنر مند
آزاد تمرین دمکراسی می کنم .نه اینکه من
اولین کاریکاتوریست تاریخ ایران هستم که
روحانیون را بدون ترس کشیدم .گهی زین
به پشت و گهی پشت به زین .عیبش گفتی

ACT OF
!GOD

.........آتشفشانآیسلند

س��تایش خداوندی را که با کوچکترین
آیات��ش یعن��ی آتشفش��ان volcano
شرکتهای غول پیکر حمل و نقل هوائی
جهان را به حیرت و حسرت نشانید.
با سالم و صلوات بر ابوالقاسم محمد
مصطف�ی (ص) و درود ب�ی پایان بر
پیروان اهلش
آتشفشان آیسلند ( )ICELANDیکی از
دومین و بزرگترین فرودگاه های جهان
(هیترو) لندن و دیگر فرودگاه های اروپا
و سراس��ر جهان را به ش��وک فرو برد و
بار دیگر چرخهای اقتص��اد جهان را به
گل نشاند و بزرگان ثروت و قدرت را به
خاکستر سیاه نشانید.
میگوین��د:
ک��ه
اینجاس��ت
نیس��ت هیچ قدرت��ی جز الل��ه عظیم،
«والح��ول وال ق��وه اال بال��ه العل��ی
العظیم»آفری��ن و صده��ا آفرین بر الله
العظیم!
حمله ای که از اعماق زمین بر سرزمین
ایسلند صادر ش��د ،یکی از کوچکترین
آیات الهی می بود که دیدیم .بعد از این
دولت های خون آشام آیاتی هول انگیز
و حیرت آور ،بسیار خواهند دید .خداوند
سبحان در حق هیچ دولت و ملتی ستم
نکرد ،بلکه خ��ود (در حق خودش��ان)
س��تمکاری پیش��ه کردند و مردم را به
ستمکار بودن دعوت نمودند.

هنرش را هم بگو.
داشتم فکر می کردم داستان زندگی من که
بسیار غم انگیز است ...مهربان تر و دلسوز تر
از من به بشریت حتما خود خدا است.
پ��ول و ش��هرت و
قدرت ب��رای من
بی ارزش اس��ت.
دروغ گفت��ن و
تحقی��ر دیگران
زشت کاری من را
عصبانی می کند
و از سرمایه دارها
نفرت دارم .چون
انس��انیت خود را
با پول از دست می
دهند .قصد منبر رفتن هم ندارم.
روزی در ش��هر «نانایم��و» (ونک��ور ایلند
ویکتوریا) با سنگ زدم یک مرغابی را زخمی
ک��ردم آوردم من��زل اجاره ای و خواس��تم
مرغابی را بکشم.
دول��ت ولفر به من کمک نکرده بود و 350
دالر داشتم دادم اجاره آپارتمان.
رفتم «سلویشین آرمی».
 گفتن��د  2دالر صبحانه و  5دالر ش��ام ونهار می شود.
 چرا مجانی نیست؟ برو نان بردار آنجا است مجانی ...ه��ر روز نان خالی می خورد م و س��ر درد
بدی گرفته بودم .یک بی خانمان کانادائی
گفت در کلیسای فالن محله هر روز صبحانه
مجانی میدهند و من نجات پیدا کردم( .گویا
دولت محلی حسادت می کند و آن کلیسا را
بعد ها می بندد).

برای پیدا کردن کار و گرفتن کمک و نشان
دادن کارهای هنری خودم زیاد مس��افرت
کرده ام.
در ادمونتون هم بی خانمان بودم و هر روز
در شلتر می خوابیدم.
 ....در تورنت��و هم بی خانمان بودم و زنگ
زدم شهروند محلم نگذاشتند .یک کارمند
سیاه پوس��ت وابسته به ولفر برای من اتاق
ارزان س��ازمانی می گیرد و من را از ش��لتر
نجات میدهد.
چن��د ایرانی دیگر هم بودند آنجا .با پس��ر
بس��یار با سواد و با ادبی که در طبقه پائین
همین منزل است آشنا می شوم که هندی
است.
ی��ک روز به من گفت م��ن میدانم زندگی
تو س��خت است .من همین هفته می روم
ت��ا خون خود را بفروش��م  300دالر در ماه
میدهند!
ترس��یدم فروش خون در کانادا! رفتم یک
کلینیک وابس��ته به دولت ب��ود که خون
مختصری را از آدم مانند یک استکان برای
هر هفته چهار دفعه می گرفتند  .چهار دفعه
سوزن وحشتناک آنها بدن این بیچاره ها را
پاره می کرد .با دختر منشی گرم گرفتم .
گفتم چقدر این جا شلوغ است.
دخت��ره گفت :ده هزار نفر به این مرکز می
آیند!
چون من الغر بودم و خیلی ضعیف گفتند
اگر از من خون بگیرند ممکن است من غش
کنم.
راست گفتند چون بعد ها در تورنتو رفتم و
خون رایگان دادم و س��اعت ها سر گیجه و
سر درد بدی داشتم....

دولتمندان فریبکار اروپا و انگلستان به
مردم��ی که تقاضای کمک و خس��ارت
مالی خورده بودند ،اینگونه پاسخ دادند،
ما به حمل��ه های غیبی خ��دا (GOD
 )ACTخسارت مالی پرداخت نخواهیم
کرد.
اینجا که به سودش��ان نبود از نام باری
تعالی سوء اس��تفاده کرده و مردم زبان
بسته اروپا و آمریکا را به فریب بردند.
اینجا بود که شرکت های غول پیکر حمل
و نقل هوائی خصوصی و دولتی ،خود را
در برابر کوچکتری��ن  ACTخالق عالم
ذلیل و زبون دیدند .اگر تمامی تروریست
های جهان با پیش رفته ترین صالح به
فرودگاه (هیترو) لندن حمله میکردند،
قادر به انجام گوشه ای از چنین عملیاتی
تخریبی عظیم نبودند.
بع��د از جنگ دوم جهان��ی ،این یکی از
بزرگترین ضربه های اقتصادی به جهان
بود .موالنا می گوی:
نردبان این جهان پیوسته نیست
عاقبت زین نردبان افتادنی ست
(هر ک��ه گول دولتها خ��ورد باالتر رود،
ش��ک نیست ابله تر است  /چون بیافتد
استخوانهایش بدتر خواهد شکست )
قدرتهای پوشالی غرب و شرق به کمک
دولت های س��تم کار جه��ان ،با برده و
«بره» کردند ملته��ا ،ثروتهای این کره
خاکی را به غارت می برند ،و مردم را به
طرف آتشی هولناک می کشانند ،و چون
بر بندگان مکر می کنند (خالق هستی)
نیز مکرشان را با آیاتی خوف انگیز پاسخ
میدهد ،که او مکارترین تنهاس��ت ،او از
مکر و فریبکاری همه جنایتکاران و ستم
پیشگان بخوبی آگاه است.
ثروتمندان و قدرت طلبان خون آش��ام

جهان ،زندگی طبیعی که خداوند رحمان
«حق» هر بنده ای قرار داده اس��ت را بر
مردمان دشوار و طاقت فرسا نموده اند،
و خون انس��ان ها را در شیش��ه فرو می
ریزند.
زندگ��ی بر عده ای ،از مرگ س��خت تر
شده؛ جنایت کردن و «خونخواره گی»
در این جهان ،مثل آب خوردن شده.
دولت فخیمه انگلس��تان و دولت های
اروپائی ،از این ضربه الهی سخت آشفته و
وحشت زده شده اند و هیچ را گریزی از
عذاب پروردگار با برخود نمی بیند.
اوس��ت که می شکافد دیوار دفاعی ضد
موشکی را ،اوست که می شکافد قلبهای
مشرکان را ،اوست که نابود می کند کاخ
های ظالم��ان را .ای مومنان بدانید که،
تنگ ترین زمان سختی نزدیکترین زمان
گشایش است ،انشاءا...
یا حق خیرت قبول و الغیر.
الها:
چو بر تو نگرم شاهم و تاج بر سر،
چو بر خود نگرم خاکم و از خاک پست
تر...

علی اصغر محمدی

و جمعی از مس��لمانان و طرف��داران راه
حق
21/4/2010

حق نگهدارتان
برای تماس با علی اصغر:
@aliashgharmohamadi
hotmail.com
Tel.: 514-891-7029

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
آموزگاران توماس ادیسون اظهار می
داشتند که او به قدری کودن است
که ق��ادر به یادگیری نیس��ت .وی
مبتال به دیسلکسی بود.

 انیشتین اولین کلمات خود را با 3سال تاخیر در سن  4سالگی بیان
کرد.
آموزگارانش در مورد او می گفتند :
"کند ذهن  ،غیراجتماعی و کسی
که هم��واره دس��تخوش رویاهای
احمقانه است".
از مدرس��ه اخراج شد و مدرسه ی
پلی تکنیک زوریخ نیز از نام نویسی
او امتناع ورزید.

لوئیس پاس��تور قبل از تحصیالت
دانشگاهی یک دانش آموز متوسط
بود و در درس شیمی بین  22نفر،
پانزدهمین نفر بود.

اسحاق نیوتن در مدرسه ی ابتدایی
شاگرد بسیار ضعیفی بود.


پدر رو َدن مجس��مه ساز در مورد او
گفته بود:
"من به جای یک پس��ر ،یک احمق
دارم".
رودیبدترینشاگردمدرسهشناخته
ش��ده بود و مدرسه ی هنرهای زیبا
نیز س��ه بار از ثبت نام وی اجتناب
ک��رده بود .عموی��ش او را غیر قابل
آموزش تصور می کرد.

لئو تولس��توی ،نویس��نده ی رمان
مشهور "جنگ و صلح" در امتحانات
دانش��گاه مردود شد .او را بی میل و
ناتوان در یادگی��ری توصیف کرده
بودند.

کارفرمایان اف.دبلیو .وولورث ،تاجر
مشهور آمریکایی ،اظهار داشته اند
که او به قدری گیج و کودن بود که
حتی قادر به انجام امور پیشخدمتی
هم نبود.

مورخین ورزش دنیا بر این عقیده اند
که «بی��ب روث» بزرگترین قهرمان

بیسبال دنیا است .او نه تنها رکورد
توپ زنی به هدف ،بلکه رکورد توپ
نزنی به هدف را هم شکسته است !٬

وینس�تون چرچی�ل در کالس
ششم مردود شد .او پس از پشت سر
گذاشتن عمری از شکست ها زمانی
به نخست وزیری انگلستان رسید که
 62سال سن داشت.

 18ناش��ر از چاپ داستان 10000
کلمه ای ریچارد باخ به نام "جاناتان،
مرغ دریایی" که درباره ی یک مرغ
دریایی بلند پرواز است ،امتناع کردند
تا این که س��رانجام در سال 1970
توسط انتشارات مک میالن به چاپ
رسید.
از این کتاب تا سال  1975بیش از
 7میلیون نسخه تنها در آمریکا به
فروش رسید.
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نگاهی دیگر به دوروبر...

ناپلئونی فکر می کنیم! چه
در کشکول پیر ...بسیار نوش��ته های ما که
به دلیل مغایرت با بعضی
شناس��نامه ها یا تکه پاره
شد و یا اص ً
ال چاپ نشد!؟ و
مدت هاست که در بایگانی
محقرمان خاک می خورد
تا آنجا که به دلیل همین پافشاری
لگنالکترونیکی
ه��ا یمان مدت ها ه��م ابتدا قلیل ا
محمد رضا نقدی رئیس س��ازمان لقلم و سپس ممنوع القلم شدیم! تا
بسیج مس��تضعفین گفت :ناوهای این که یکی دو هفته قبل هفته نامه
هواپیما بر آمریکا لگنی بیش نیست!؟ معروف کانادائی «مک لینز» پرده ها
و از مردم جهان خواس��ت در مقابل را ب��اال زد و در مطلبی تحت عنوان
تهدیداتاتمیآمریکاعلیهجمهوری (چه کس��ی پش��ت مرکز مطالعات
اسالمی سکوت نکنند؟ به حضرت ایران است؟) نوشت:مرکز مطالعات
س��ردار نقدی توصیه می کنیم که ایران کانادا ،سازمانی که خود را یک
به مش��خصات یکی از این لگن ها ،مرکز غیر سیاسی و غیر دولتی برای
اعم از طول و عرض و ارتفاع و تعداد فرهنگ و مطالعه ایران نامیده است،
پرسنل و هواپیما ها و هلیکوپتر ها با سرمایه سفارت جمهوری اسالمی
و موش��ک ها و س��ایر تسلیحات و ایران و توسط یک دیپلمات ایرانی با
قدرت آتش آن ها نگاهی انداخته و نفوذ تاسیس شده است!؟ به همه آن
آن را با مجموع قدرت ارتش و سپاه دوستان مهربانمان سربسته عرض
پاسداران دولت اسالم ناب مقایسه م��ی کنیم که برای شناس��ائی این
فرموده و محاسبه بفرمایند که اگر اراذل و اوباش به هیچ مدرک و سند
روزی باالخره حوصله شیطان بزرگ محضری نیاز نیست توجه با دقت به
سر برود و بخواهد این پشه مزاحم را عملکرد وگفتار و نوشتار خود آن ها
با ضربتی از روی دماغ خودش بپراند بهترین راه است برای شناسائی این
چه بر سر بارگاه خالفت متبوع ایشان دشمنان واقعی ملت شریف ایران!؟
و ایادی و عوامل��ش خواهد آمد؟ از والسالم.
آنچه بر مردم مظلوم و بی پناه
ایران عکسمستهجن
خواهد رفت هم سخنی به میان نمی
آوری��م چون نیک می دانیم که این در ام الق��را اس�لام ن��اب والیتی –
مقوله در نزد افرادی مانند ایشان و فقاهتی مقوله معروفی رایج اس��ت
هم پالکی هایش��ان محلی از اعراب به ن��ام عکس مس��تهجن و از نظر
ندارد!
این آقایان پدیده زیبائی مثل عکس
«جنیفر لوپز» هنرپیش��ه زیباروی
این هم سندی که می خواستید
آمریکائی بخصوص اگر اندکی برهنه
م��ا ایرانیها معموالً می نش��ینیم و بوده و زیبائی ه��ای بدن این خانم
دس��ت روی دس��ت می گذاریم و را نش��ان بدهد ،عکس مس��تهجن
منتظر می مانیم تا دیگران بیایند و است!؟ ما از شما سوال می کنیم آیا
کاری برایمان انجام بدهند! کما اینکه این عکس مستهجن است یا تمثال
تحقیق درباره تاریخ قدیم و بسیاری مبارک آیت الله خاتمی امام جمعه
از کاوش های باستان شناسی مان را موقت ته��ران؟ منظورم��ان همان
هم ابتدا همین غربی ها برایمان به خاتمی است که شباهت فراوانی به
سامان رسانده اند سالها فریاد زدیم و خوک و گوریل دارد! ( با عذر خواهی
از نفوذ این مارهای خوش خط و خال از خ��وک و گوری��ل ب��ه خاطر این
یعنی عوامل رژیم در میان ایرانیان تشبیه از سر ناچاری!)
خارج کشورگفتیم کسی به حرفمان
گوش نکرد؟ تا زبان باز کردیم از ما دزدی نوظهور
سند و مدرک مطالبه کردند و متهم در خبر ها آمده بود :مجسمه شهریار
م��ان کردند به این ک��ه دائی جان ش��اعر معاصر و همچنین تندیس

پیر خراسانی

www.paivand.ca

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

س��تار خان و باقر خان در تهران به
سرقت رفته اس��ت! ما که به سهم
خودم��ان اص ً
ال این موارد را نه تنها
سرقت نمی دانیم ،بلکه معتقدیم که
کاری خداپسندانه و عملی در جهت
حفظ ش��عائر مذهبی بوده اس��ت
چون همانط��ور که می دانید اصوالً
مجسمه سازی در اسالم حرام است!
بنابرای��ن احتماالً ع��ده ای از ذوب
ش��دگان در والیت فق��ط به خاطر
حفظ بیضه اسالم عزیز این مجسمه
ه��ا را از جا کنده و ب��رده اند تا اوالً
برای امت اس�لام بد آموزی نداشته
باش��د و ثانیاً آن ها را که معموالً از
جنس برنز هس��تند آب کنند و با
اندکی طال ممزوج نموده و سکه بهار
آزادی ضرب کرده و به امت همیشه
حیران قالب کنند تا بازار کاذب داغ
س��که طال را هم به حالت تعادل در
بیاورند!؟ خدا خیرشان بدهد!!

حق مسلم ماست

سلس��و آموریم وزیر ام��ور خارجه
برزیل از ایران خواس��ت تا تضمین
دهد که برنامه هسته ای را با اهداف
صلح آمیز دنبال می کند و در فکر
برنامه اتمی نظامی نیس��ت! ما فکر
می کنیم این آقای وزیر امور خارجه
کشور دوست و برادر برزیل به قول
معروف توی باغ نیست! آخر چند بار
باید سران ام القرای اسالم ناب تکرار
کنند که در صدد انجام اعمال خالف
نیستند بلکه فقط به دنبال تهیه یکی
دو بمب اتمی صلح آمیز هس��تند و
بس!

دین و قانون

نماینده رهبر معظ��م و امام جمعه
یکی از شهرها ،برگزاری نماز جمعه
و جماعت را برای مردم اهل س��نت
ممنوع کرده و به آن ها گفته :شما
باید پشت سر ما نماز بخوانید!؟ در
واکنش به این موضوع «عبدالحمید
اس��ماعیل زهی» بزرگترین مرجع
اهل س��نت در ای��ران و امام جمعه
مس��جد مک��ی در زاه��دان و از
بزرگترین مس��اجد اهل س��نت در
ایران این (عملکرد منفی) را محکوم
نموده واین س��وال را طرح کرده که
بر اس��اس چه دی��ن و قانونی اقامه
نماز های جماعت و جمعه برای اهل

سرگی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
گفته اس��ت در صورتی که ایران با گروه
 ۵+۱در م��ورد پرون��ده هس��ته ای خود
همکاری نکند ،احتماال وضع تحریم های
جدید علیه ای��ران اجتناب ناپذیر خواهد
بود.
آق��ای الوروف ام��روز پنجش��نبه ،نه��م
اردیبهشت ماه  ۱۳۸۹در جریان اجالس
پارلمانی شورای اروپا ،ضمن ابراز تاسف از
"عدم تعامل س��ازنده" ایران با گروه ۵+۱
اف��زود" :ما همچنان در م��ورد گام های
بعدی ش��ورای امنیت سازمان ملل برای
تشویق ایران به همکاری تالش می کنیم.
اما در صورتی که چنین همکاری از سوی
ایران مشاهده نش��ود ،وضع تحریم های
جدید علیه این کشور غیر قابل اجتناب
خواهد بود".
وزیر خارجه روس��یه معتقد است که سه
دوره تحریم های سازمان ملل علیه ایران

Après 1 mois de vérification et
après avoir dépensé tout près
de 4,1 millions de $$, une commission d'enquête spéciale a
présenté le rapport suivant:
1. le timbre est en parfaite
condition
2. il n'y a rien d'anormal avec

la colle
3. le problème vient du fait que les
gens crachent sur
le mauvais côté du timbre

از عواقب فاجعه آمیز چنین حمله ای برای
منطقه آگاه باش��ند .موج تاثیرات منفی
حمله به ایران تا اروپا احساس خواهد شد،
چه برسد به خاورمیانه ،آسیای مرکزی و
منطقهقفقاز".
وزیر امور خارجه روسیه همچنان معتقد
است که پیگیری سیاست "مسیر دوگانه"
(اس��تفاده همزمان از مش��وق ها و اهرم
فشار) در رسیدگی به پرونده اتمی ایران،
بهترین راه برای حل این مناقشه است.
آقای الوروف در این مورد اهمیت استفاده
از دیپلماسی در مورد پرونده اتمی ایران
گفت" :باید با ایران گفتگو کرد .دیپلماسی
به منظور گفتگو و تش��ویق کسانی که با
شما مخالفند به وجود آمده است".
روسیه و چین هر دو معتقدند در صورت
وضع تحریم ه��ای جدید علیه ایران این
تحریم ها باید به گونه ای باشد که متوجه
مردم عادی در این کشور نشود.

س��نت ممنوع است؟ ما به نیابت از
طرف حض��رت رهبر معظم و نایب
ش��ان در جواب ش��یخ عبدالحمید
عرض می کنیم :بنا به دین وحشت
و قانون جنگل!!

یک طرح عاقالنه دیگر!

رئی��س جمهوری چه��ل میلیونی
منتخب حضرت رهبر معظم اعالم
فرم��وده اند که :برای هر نوزادی که
در سال  89بدنیا بیاید یک میلیون
تومان می پ��ردازد!؟ ما تعجب می
کنیم! یعنی در همه دستگاه خالفت
اسالم ناب والیتی – فقاهتی حتا یک
آدم با عقل و شعور و اهل حساب و
کتاب پیدا نمی شود؟ که این جناب
دکت��ر رئیس جمهور را ش��یر فهم
کند که به جای این کار ابلهانه ،این
بودجه عظیم را خرج بچه های ایرانی
معصومی که هم اکنون در خیابان ها
به گدائی و آدامس فروش��ی آن هم
فقط به خاطر تامین معاش خانواده
هایشان مشغولند بنماید و به زندگی
آن ها سر و سامانی بدهد؟!

شهـرت

در دنیای متمدن ،امروزه هر کشور
و مردمش ب��ه خاطر کاری ،هنری،
صنعتی و یا فرآورده ای در س��طح
جهان مع��روف و مش��هوراند مث ً
ال
فرانسه به تولید ش��راب های ناب،
آلمان به داشتن دانشمندان بزرگ،
ایتالیا در کار موس��یقی و آمریکا در
صنایع فضائی و غیره .ایران کش��ور
م��ا هم به خصوص پ��س از انقالب
باشکوهمند اس�لامی در این رابطه
حرفی برای گفتن دارد و به صفتی
مش��هور خاص و عام است و آن هم
داش��تن س��ردمداران ابله و مخبط
و متعلق به دوران پارینه س��نگی! و
صدور احکام قرون وسطائی و مسخره

و عجیب و غریب آن هم در سالهای
اوائ��ل قرن بیس��ت و یکم میالدی
اس��ت!؟ پس از ش��اهکارها و اعمال
و گفتار ام��ام راحل و حضرت رهبر
معظم فعلی و حس��نی امام جمعه
ارومیه و سایر علمای اعالم و حجج
اسالم ،اخیراً دایناس��ور دیگری در
سطوح باالی رژیم ظهور کرده است
به نام (حجت االسالم کاظم صدیقی)
که سرآمد همه این موجودات است!
این حضرت اخی��راً در یکی از نماز
جمعه های دش��من شکن! فرموده
است :علت اصلی حرکت گسل های
زیر زمی��ن و وقوع زلزله بی حجابی
و یا بد حجابی و لرزش س��ینه زنان
در انظار مردان نامحرم است! و این
قضیه باعث خنده و تفریح مردم در
سراسر جهان و اظهار نظر های طنز
آمیز آن ها شده است! بخصوص طنز
پردازان آمریکائی که به ویژه پس از
اتمام دوره ریاست جمهوری «جرج
بوش» از این بابت دستشان خیلی
خالی شده بود ،اخیراً سوژه جدیدی
پیدا کرده اند که با آن کلی مردم دنیا
را می خندانند و به اصطالح به آن ها
حال می دهند!؟

یک سوال؟

از بانوان و آقایان ایرانی به خصوص
آن گ��روه از دکتر ها و مهندس��ین
و س��ایر تحصی��ل کردگان��ی که از
نظر مالی هم مش��کلی ندارند و در
خارج کش��ور از زندگی مرفهی هم
برخوردارن��د و به ج��ای خدمت به
مردم بی پن��اه و مظلوم ای��ران در
خدمت رژیم بوده و در انجمن ها و
سازمان های ساخته دست این آدم
خواران مثل همین (مرکز مطالعات
ایران در کانادا) به فعالیت مش��غول
و در حقیق��ت به خیانت به میهن و
مردم شان مشغولند سوال می کنیم
که وجوه حاصله از این بیزینس خون
آل��ود را چگونه م��ی توانند بخورند
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! Eh Ben

Poste Canada a créé un
timbre avec la photo
du premier ministre
Jean Charest.
Le timbre ne colle pas aux enveloppes.
Ceci a particulièrement choqué le premier
ministre qui a
immédiatement demandé une investigation complète.

اختالط
می کنیم!

ویا به همس��ر
و فرزن��دان و
س��ایر عزیزانشان
بخورانن��د؟ پول��ی
که ب��ه خون ندا ها و سهراب ها
و هزاران مانند آن ها آلوده است!؟

تره ُخرد کرده موجود
است!؟

چندی قبل پرزیدنت چهل میلیونی
منتخب حضرت رهبر معظم فرموده
اند :خارجی ها باید از منطقه بروند!
برابر گزارش های بسیار موثق پس از
نطق ایشان شیطان بزرگ و اذنابش
به فوریت دس��ت و پایشان را جمع
ک��رده و از منطقه یعنی پاکس��تان
و افغانس��تان و عراق و کش��ورهای
حاشیه جنوب خلیج فارس و بعضی
از جمهوری های ش��وروی س��ابق
گریختهاندبطوریکهدرتمامیمنطقه
حتا یک نفر خارجی برای گذاشتن
روی دمل هم پیدا نمی شود! فقط
مشکلی که در این میان پیش آمده
این اس��ت که میلیون ه��ا تُن تره
ُخرد کرده توس��ط این استکباریون
در ش��هر ها و دهات سراسر منطقه
روی دست دوات های مربوطه مانده
است که رفته گران زحمت کش این
کشور ها مشغول جمع آوری آن ها و
پاکسازی این اماکن می باشند!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ پنجشنبه  29آوریل الحرام
سال  2010ولفری دربدری

ب��ی س��وادان قرن  21کس��انی
نیستند که نمی توانند بخوانند و
بنویسند بلکه کسانی هستند که
نمی توانند آموخته های کهنه را
دور بریزند ودوباره بیاموزند.
"الوین تافلر"

وست آیلند

وزیر امور خارجه روسیه :حترمی ایران
اجتناب ناپذیر است
برای منصرف کردن این کش��ور از ادامه
تعلیق غنی س��ازی اورانی��وم موثر نبوده
است.
او از تصمیم گیری شورای امنیت در این
مورد در آینده نزدیک خبر داد.
با وجود مخالفت های گذش��ته روس��یه
و چی��ن ،به عنوان دو عضو دائم ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل ،با وضع دور چهارم
تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران ،در
هفت��ه های اخیر و ب��ا اوج گرفتن تالش
های آمریکا و متحدانش ،مواضع چین و
روسیه مالیم تر از گذشته شده است.
ب��ا وجود این اظه��ارات وزیر امور خارجه
روس��یه ،او از هر گونه ت�لاش برای اقدام
نظامی علیه برنامه هسته ای ایران انتقاد
ک��رده و آن را "غیرقابل قبول" دانس��ته
است.
س��رگی الوروف در م��ورد تبعات حمله
احتمالی نظامی به ایران گفت" :همه باید
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بازار امالک...

خرید خانه بدون پیش پرداخت؟!
امیرسام

ی ک��ه
در حال�� 
دول��ت ف��درال
ی
مشغول طراح 
قوانین س��خت
تری برای تهیه
وام مس��کن
میباش��د ،بنابر
تحقیقات انجام
شدهتوسطروزنامه
الپرس ،تهیه وام مسکن بدون پیش
پرداخت هنوز امکان پذیر میباشد!
در م��اه اکتب��ر س��ال  ۲۰۰۸برای
ی بازار امالک کانادا،
تقویت و پشتیبان 
حداقل پیش پرداخت خرید مسکن
که توسط  CMHCبیمه می شد از
صفر به  %۵افزایش یافت.
با این وجود تحقیقات انجام گرفته
توسط روزنامه الپرس نشان میدهد
ک��ه حداقل  ۵بانک مه��م کانادا به
شرطی که اعتبار و درآمد متقاضی
خوب باش��د به نوعی از این قوانین
سر باز می زنند.
بنا بر این گ��زارش ،کارمندان امور
تج��اری روزنامه الپرس ب��ا بانکها
تماس گرفتند و خ��ود را متقاضی
وام مس��کن ب��ا در آمد عال��ی ،اما
ی نمودند؛
بدون پیشپرداخت معرف 
بانکهای دژاردن ،اسکوشیا،CIBC ،
ناس��یونال و لورانسین راه حل هایی
به این متقاضیان پیشنهاد نمودند،
که علیرغم عدم وجود پیشپرداخت
بتوانند وام مسکن را تهیه کنند.
ی از کارمن��دان امور وامی این
بعض 
بانکها وام هایی با شرایط باز گرداندن
پیشپرداخت به مقدار  %۵از ارزش
وام ( (Cash Backدر ازای به��ره
یدیگر
باالترپیشنهادمیکنندوبعض 
گش��ایش خطوط اعتباری ،اعطای
ی و یا وامهای خرید
وام های شخص 

امیرسام

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

 RRSPرا

پیشنهاد مینمایند تا %۵
ح��د اقل پیش پرداخ��ت از این
منابع تامین شود.
ی
ای�ن قبی�ل کارها غی�ر قانون 
نیستند ،اما مضر میباشند.
مهم تر از آن ،ب��ا برنامههای دولت
ی از بازار امالک
فدرال برای پشتیبان 
(حبابی)
کاذب
و اجتناب از افزایش
ُ
ارزش امالک همسو نیستند.
دولت فدرال از طریق
CMHC Canada
Mortgage and Housing Corporation

اکثر وامهای مس��کن را که کمتر از
 %۲۰پی��ش پرداخت اولیه داش��ته
باش��ند ،بیمه مینماید و تا به حال
مبلغ  ۲۳۴بیلیون دالر برای این کار
پرداخت کرده است.
این موسس��ه تا ماه اکتب��ر ۲۰۰۸
 CMHCحتی وامهای بدون پیش
پرداخت را نیز بیمه میکرد ،اما بعد از
این تاریخ حد اقل این پیش پرداخت
ی
به  %۵افزایش یافت؛ ولی چگونگ 
تهیه این  %۵مشخص نشده است.
بنابر این بانکها با اعطای وام شخصی،
گش��ایش خط��وط اعتب��اری و یا
برگرداندن پیش پرداخت به صورت
وام ( )cash backنوعی قانون را دور
میزنند.
موسسات مالی وام دهنده همیشه
راه چاره برای ب��از پرداخت این %۵
بنا بر اس��تانداردهای خودشان پیدا
میکنند ،فقط مهم این اس��ت که
طب��ق قوانی��ن  ، CMHCمخارج

ماهیان��ه مل��ک ( وام و مالیات و
گرمایش مل��ک) از  % ۳۲در آمد
متقاضی و تمام بدهیهای وی(
اع��م از مخارج ماهیان��ه ملک و
وامهای متفرقه و شخصی) از %۴۰
در آمد فراتر نرود.
هم چنی��ن قان��ون CMHCبرای
خریداران��ی ک��ه قادر ب��ه پرداخت
بیش��تر از  %۵نیستند این است که
رتبه ی امتی��از اعتباری آنها باید از
ی که اگر
 ۶۵۰بیشتر باشد در صورت 
پیش پرداخت از  % ۲۰بیشتر باشد
امتیاز اعتباری  ۶۰۰هم قابل قبول
میباشد.
در حالی که بان��ک ها در این مورد
از CMHCس��ختگیر تر هستند و
به جای امتیاز  ،۶۵۰امتیاز اعتباری
 ۶۸۰برای آنها قابل قبول میباشد.
سخنگوی بانک دژاردن در این باره
میگوید اولویت بانک ما متقاضیان با
حداقل  %۵پیش پرداخت میباشند،
ی اگر درآمد شخص متقاضی باال
ول 
و مایل به پرداخت بهره بیشتر باشد،
ما پیشنهاد وام با شرط باز گرداندن
 %۵پول پیش پرداخت cash back
مینمائیم.
اماسخنگویبانکناسیونالمیگوید
ی
که این بانک به هیچ وجه به کس 
وام مس��کن با کمت��ر از  % ۵پیش
پرداخت اعطا نمیکند.
بانک  CIBCبر این عقیده است که
خرید مسکن بدون پیش پرداخت
س��رمایه گذاری مناسبی نیست و
سیاست بانک آنها این است که از این
امر دوری کنند .آنها بر این عقیده اند
که همگامی و سازگاری با تغییراتی
که دولت فدرال در خصوص اعطای
وام مسکن مینماید به بهبود و ثبات
بازار امالک کمک میکند.
ترجمه و تلخیص از روزنامه الپرس تاریخ
 ۲۷مارس ۲۰۱۰

Cell.: 514-702-2309

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

کبک:افزایشتعدادامال کمصادرهشده
امیر سام
علیرغم نشانههای آشکار بهبود
وضعیت اقتصادی ،درصد امالک
مصادره ش�ده توس�ط بانک در
استان کبک رو به افزایش است!
ب��ا وجود اینکه ش��رایط ب��ه بدی
وضعیت آمریکا نمیباش��د ،امالک
مصادره شده توس��ط بانک در این
اس��تان در س��ه ماهه اول امس��ال
۴۴درصد نسبت به س��ه ماهه اول
س��ال  ۲۰۰۹که در رکود اقتصادی
کامل به سر میبردیم افزایش داشته
است.
از اول ژانوی��ه تا  ۳۱مارس امس��ال،
تعداد  ۷۴ملک مصادره شده توسط
بان��ک در  Terrenonneو  ۶۸عدد
در  L`assomptionگزارش ش��د در
حالیکه این عدد برای جزیره مونترال
 ۵۹بود که تع��داد جمعیت آن ۱۰
برابر بیش��تر از مناطق ذکر ش��ده
میباشد.
ی زوج های
و دلیل آن نیز عدم توانای 
ج��وان از پرداخت وام مس��کن در
حومه شهرها میباشد.
ٔ
پایی�ن ب�ودن به�ره وام باعث
رونق بازار مس�کن شده است و
همین امر باعث باال رفتن قیمتها
ی از خریداران نیز
ش�ده و بعض 
حساب نش�ده به این بازار وارد
ی
میشوند که بعدها عدم توانای 
در بازپرداخت اقساط وام باعث
مصادره ملکش�ان توسط بانک
میشود.
بنا ب��ه نظر آق��ای دانی��ال النگلوا
 Daniel langloisرئی��سGDL
)*(credit resource Quebec
علیرغم افزایش امالک مصادره شده
توسط بانک ،تنها ۲درصد از امالک
مسکونی در استان کبک در معرض
مصادره قرار دارن��د و این مقدار در
مقایسه با ایالت متحده آمریکا ،که
در سال  ۲۰۰۸این رقم به ۴۰درصد
رسیده بود ناچیز است.
آقای النگلوا همچنین اضافه میکند
که تع��داد  ۹۰۶فقره ملک مصادره

ش��ده در س��ه ماه اول امسال نشان
دهنده باالترین میزان از زمان ثبت
کامپیوتری اس��ناد ام�لاک Land
 –registry recordsدر  ۷۳دفت��ر
محلی در ّ
کل اس��تان کبک از سال
 ۲۰۰۴میباشد.
بیشترین س��هم در این  ۹۰۶ملک
منطقه الوال
مصادره شده مربوط به
ٔ
لورانس��ین  laval-laurentiansباتعداد  ۲۰۶فقره میباشد و بعد از آن
 South shore/Monteregieبا ۱۵۷
و جزیره مونترال با  ۵۹فقره.
تعداد کم این نوع امالک در جزیره
مونترال با توجه به جمعییت بیشتر
آن ش��اید تعجب آور باشد ،اما این
نکته را نباید فراموش کرد که نسبت
جمیعت��ی از این جزی��ره که تمام
یا بخش اعظم وام مس��کن خود را
پرداخته اند نیز کم نیست.
نسل گذشته که Baby-Boomers
نامیده شده بود مردم مجبور بودند
که با وام مسکن با بهره گاهی باالتر
از  %۲۰نیز کن��ار بیایند ،اما قیمت
ام�لاک در آن زم��ان خیلی پایین
ت��ر بودند و ب��ه این صورت رش��د
نداشتند.
اما امروزه وضعیت فرق کرده است،
بچههای همان نس��ل گذشته که
حاال قصد خرید ملک دارند علیرغم
بهره پایی��ن وام مس��کن ،افزایش
قیمت امالک ( به دلیل همین بهره
ی آنها را در باز پرداخت
پایین) ،توانای 
وام مختل میسازد.

در هفتهه�ای اخی�ر رون�ق
ب�ازار امالک به ح�دی بوده که
فروش�ندگان ج�دی املاک
ی
توانسته اند در مدت زمان خیل 
کوتاه مل�ک خ�ود را به قیمت
معقول به فروش برسانند.
تعداد معامالت امالک در ماه گذشته
نوبه
در کالن ش��هر مونترال نیز به ٔ
خود نوعی رکورد بر جای گذش��ته
است و بنا به آمار سازمان مشاورین
امالک مونترال بزرگ ،قیمت امالک
در این کالن شهر در مقایسه با سه
ماه اول س��ال گذش��ته حدود %۹
افزایش داشته اس��ت و خریدارانی
که برای اولین بار قصد خرید ملک
دارند حد اکثر تالش خود را به کار
میگیرند تا قبل از افزایش بهره وام
مسکن( که بنا به شواهدی قرار است
در اواخر س��ال جاری اتفاق بیفتد)
این کار را انجام دهند.
____________
 *GDLاطالعات مربوط به امالک مصادره
شده و در حال مصادره را جمع آوری کرده
و در اختیار موسسات مالی و دیگر مشتریان
خود قرار میدهد ک��ه خود  GDLنیز این
ی دولت کبک
اطالع��ات را از بانک اطالعات 
خریداری میکند
)ترجم��ه و خالصه ش��ده از روزنامه گازت
مونترال  ۲۰آوریل (.۲۰۱۰

همدردی

دوست ارجمند جناب سیروس خان شمس آبادی

ضایعه درگذشت پدر نازنینتان جناب سرهنگ سید حسین شمس آبادی
در تهران را خدمت شما و همه عزیزانتان تسلیت عرض نموده،
سالمتی و شادکامی و طول عمر همگی تان را آرزومندیم.

زهرا نیک نژاد  -عباس کرباسفروشان

حقوق اسالمی زنان :سراجنام فیل موش زائید!
باالخره و بعد از مدتها بحث و جدل،
با رانندگی زنان در عربستان موافقت
شد.
به گزارش «فردا» و به نقل از القبس،
مجلس ش��ورای عربستان با رعایت
شرایط خاصی به زنان عربستانی این
اجازه را داده اس��ت که این شرایط
عبارتند از:
الف :شرائط عمومی
 .1زن راننده حداقل  30س��ال سن
داشته باشد
 .2ول��ی زن(ش��وهر ی��ا پدرش)با
رانندگی او رسما موافقت کنند
 .3گرفتن گواهینامه از مرکز آموزش
رانندگی مخصوص زنان
 .4لب��اس زن رانن��ده بای��د بدون
هیچگونه زینت باشد
 .5اجازه رانندگی زنان فقط ش��امل
نواحی داخل شهر است و در بیرون
شهر و حتی روستا ها و حومه شهر
اعتبار ندارد مگر اینکه یکی از محارم
همراه او باشد
 .6زنان تنها از روز شنبه تا چهارشنبه،
و از س��اعت  7صبح تا  8شب اجازه
رانندگی دارند .روزهای پنج شنبه و
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شرایط عجیب
اخذ گواهینامه
رانندگی زنان
در عربستان

جمعه از ساعت 12
ظهر تا  8شب
 .7زن راننده حتما
بای��د هم��راه خود
تلفن داشته باشد تا
در مواق��ع ضروری
استفاده کند
 .8تم��اس با مرکز
رانندگی زنان هنگام
بروز هرگونه مشکل
مزاحمت یا خرابی
اتومبیل
 .9پرداخت مبلغ مشخصی به مرکز
رانندگی زنان جهت هزینه نعمیرات
و گواهینامه
ب:دستورالعملهایاجرایی
مسوالن
 .1ایجاد بخش راهنمایی و رانندگی
زنان ویژه رس��یدگی به مزاحمتها و
تع��دی به رانندگان زن و پاس��خ به
تماس ها
 .2ایجاد یک خط تلفن رایگان برای
تماسهایمربوط
 .3ایجاد مراکزی در داخل هر شهر
برای بخش رانندگی زنان و با نظارت

مقامات دینی
 .4تاس��یس
ش��ر کتها ی
متخصص ب��رای خدم��ات مربوط
وفرهنگ سازی برای زنان راننده
 .5تمدید س��االنه گواهینامه زنان و
اخذ مبلغ معین برای هر سال
 .6مام��وران راهنمای��ی و رانندگی
مطلقا حق صحبت با رانندگان زن
را ندارند و در صورت بروز تخلف باید
با مرکز رانندگی زنان تماس بگیرند
تا آنها با راننده زن صحبت و احیانا
برخورد کنند
 .7برخورد ش��دید و تعقیب قانونی
کس��انی که ای��ن قوانی��ن را جدی
نگیرند.چرا که تمسخر این قوانین

سرکوب بهائیان...

>> ادامه از صفحه35 :

ی��ا این همه ب��ه نظر میرس��د که
فرهیخته تری��ن نمایندگان جامعه
روشنفکری ایران ،از جمله آنان که
«روشنفکران دینی» نام گرفته اند،
بیش از بی��ش به دفاع از هموطنان
بهایی خود بر می خیزند .مهم ترین
عامل این دگرگون��ی بزرگ ،رویداد
های سی س��ال گذشته ایران است
که جامعه مدنی را در این کشور به
گونه ای جهشی پیش برد .ایرانیان
به روش��نی دریافتند که احترام به
حقوق بشر تقس��یم پذیر نیست و
خشونت حد و مرز نمی شناسد .بی

سبب نیست که حفظ مطلق حقوق
اقلیت ها در همه زمینه ها (سیاسی،
مذهبی ،سکسی وغیره) مهم ترین
نشانه یک جامعه متمدن قرن بیست
و یکمی است.
خشونتی که طی سی سال گذشته
جامعه ای��ران را در بر گرفت ،دنباله
منطقی خشونتی است که در یکصد
و شصت سال گذشته جامعه بهائیان
ای��ران را به خاک و خون کش��ید.
«لعنت آباد» هایی که برای مردگان
بهایی بر پا شد ،بعد ها اجساد مثله
شده جوانان ش��یعه را در خود فرو

شوخی با امنیت نظام وهتک حرمت
نوامیس است.

رانندگ��ی از قبیل خ��ارج کردن از
ج��اده و ..نمایند ب��ه حبس حداقل
 12ماه همراه با جریمه مالی محکوم
خواهند شد.
 .3کس��ی که راه را بر رانندگان زن
ببند به حبس به مدت یک روز همراه
با چریمه مالی محکوم خواهند شد.
ب:جرائم راننده:
در ص��ورت انج��ام هرگون��ه عمل
مخالف با آداب وس��نن و ش��رع از

ج:جرائممتخلفان

الف:عمومی:
 .1کسانیکه به هر دلیل با راننده زن
صحبت کنند به حبس حداقل یک
ماه همراه ب��ا جریمه مالی محکوم
خواهند شد
 .2کسانی که سعی در تحریک زنان
راننده و اذیت کردن آنها در هنگام

کش��یدند .زندان کهریزک و رویداد
های خونین آنرا پیش از این بهائیان
بویر احمدی در سال  ۱۳۵۷تجربه
کرده بودند .در جامعه ای که سنگ
مزار بهائیان شکسته میشود ،سنگ
مزار پدر حجت االسالم خاتمی نیز
از تعرض مصون نمی ماند.
ایران بر پای��ه نورم های قرن حاضر
به جامعه ای «عادی» بدل نخواهد
ش��د ،مگر آنک��ه روزی در آن آیین
بهای��ی به پدی��ده ای «عادی» بدل
ش��ود .این یکی از مهم ترین مالک
ها برای س��نجش درجه پیش��روی
جامعه ایرانی در راس��تای تمدن و
مردمساالری است.

سوی رانندگان زن
.1ب��ار اول گواهینامه به مدت  6ماه
توقیف می شود و جریمه بین 500
تا  1000ری��ال محکوم می گردد.و
همچنین تعهدی مبنی بر عدم تکرار
از او اخذ خواهد شد
.2اطالع رسمی به ولی زن از طریق
هیات امر به معروف و نهی از منکر
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تسلیت

سرکار خامن و جناب آقای رستم پور ،سحر گرامی
درگذشت غم انگیز فرزند دلبند و برادر جوان تان

مرحوم فریاد رستم پور

را به شما و دیگر بستگان و سوگواران صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم.

مدیریت ،کارمندان و کارکنان سوپراخوان

همدردی
بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

سپاسگزاری
بدین وسیله از تمامی اقوام ،یاران ،همکاران ،دوستان و
آشنایانی که در ایام محنت ،سوگواری و اندوه سهمگین از
دست دادن خواهری مهربان و عزیزی یگانه،
که در ایران به هستی ابدی پیوست ،با اظهار تسلیت ،ارسال
گل ،درج پیام های تسلیت در روزنامه،
با حضور گرم خود ما را همراهی نمودند،
کمال تشکر را داریم.
اگر فرصت تشکر حضوری میسر نشد ،بر ما ببخشائید.
بقای عمر و تندرستی برای شما دوستان و سروران عزیز از
خداوند خواستاریم.

مهدی رفعت پناه و خانواده

خانواده گرامی رستم پور

بانو و جناب آقای رستم پور ،سحر عزیز

در اندوه عمیق از دست رفتن فرزند و برادر برومند و جوان تان

زنده یاد آقای فریاد رستم پور

در ایران با شما و سایر وابستگان سوگوار خود را شریک می دانیم
و برای فردفرد شما عزیزان از درگاه خداوند
صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

خسرو،شهال و داریوش خلخالی ،نازلی و سهیل

تسلیت و همدردی
به نام خداوند بخشنده مهربان
رفتی و همچنان بخیالم اندری گویی كه در برابر چشمم مصوری

دوست عزیز و برادر ارجمند جناب آقای احمد مصطفی لو
درگذشت پدر بزرگوارتان ،زنده یاد جناب تقی مصطفی لو را
به شما و خاندان بزرگوار مصطفی لو تسلیت می گویم،
خود را در غم و اندوه شما شریك میدانم
و از ایزد منان برای آن بزرگوار طلب رحمت و مغفرت را دارم.

شیخ صاحل سیبویه (مركز اسالمی ایرانیان)
-----------------------------------------------------------------

به نام یگانه خالق هستی هو الباقی

جناب آقای احمد مصطفی لو مصیبت بسیار بزرگ از دست دادن پدر نازنینتان مرحوم مغفور
جناب آقای تقی مصطفی لو را به شما تسلیت گفته و از خداوند منان برای شما و كلیه وابستگان
صبر جزیل را تمنا داریم .ما نیز همانند شما اندوهگینیم.

همدردی :زنده یاد مریم امینی
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران

خانواده های گرامی امینی ،هراتی
سام و بهزاد نازنین

درگذشت غم انگیز مادر و مادربزرگ عزیزتان ،زنده یاد بانو مریم امینی را
به شما و دیگر بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گوییم و برایتان آرزوی
تندرستی و شکیبایی داریم.

اقدس مرتضوی ،محمد رحیمیان و خانواده،
و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

هیئت امنای مركز اسالمی ایرانیان

همدردی

آقایان مصطفی لو و وابستگان ارجمند

درگذشت شادروان جناب آقای مصطفی لو ،بزرگ خاندان شما را
تسلیت گفته ،خود را در اندوه شما سهیم می دانیم.

خانواده ها ی شریف نائینی و اسدیان

32

 سال  16شماره  11  952اردیبهشت 1389

www.paivand.ca

شرکتساختمانی

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:toendofFeb2011>P

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

جزئی و کلی

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

سیا صابری

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

داروخانه

لوئیزداداش زاده

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

شوروشیرین DELTA MOVING
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

House

Keeping FH
خانه تکانی!
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی

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

استخدام

به یک نفر باری کار در
خانه نیازمندیم :انجام
کارهای کاری ها خانه و
نگهداری از بچه نوجوان.
شاملغذاومحلزندگی
 حقوق 1100 :دالر درماه

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

استخدام

به تعدادی کارگر زن برای
تمیزکردن منازل و محل
کارنیازمندیم:

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

کلیه امور حمل و نقل
با بهترین سرویس
نازل ترین قیمت
بین شهری
در خدمت هموطنان
Tel.: 514-622-8686
UPحبیب از 1می

استخدام

به چند کارگر برای کار
در کمپانی حمل و نقل
نیازمندیم.
Tel.: 514-622-8686
UPحبیب از 1می

طراحیوبسایت

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

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

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

استخدام

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

Dry cleaning

PRO ALCO

های
نیازمندی

حمـلونقل

استخدام

ساختمان

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

CATERING
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به یک نفر خانم
برای کار در
خشکشویی در ناحیه
مترو:
Honoré-Beaugrand
نیازمندیم.
تلفنتماس:
از ساعت 6تا 9شب:

تکمیلزیرزمین،حمام
و آشپزخانه  لوله کشی،
برقکاری نصب دروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک ،نصب
سرامیک ،نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)
Tel.: (514) 245-5500

استخدام

514-670-9896
daoust 5143516615

 UPاز1مه تا1اوت

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

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

فعالیتشغلی
در خانه
Working from home

بخش پژوشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت

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

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

نوشین:تامی2010پرداخت شد

)(514

514-575-7080

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

www.virgotrading.
com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

ازسپتامبرNikpour:

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

The Shield of Athena

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
تلفن اطالعات و نامنویسی
■ ترجمه کلیه اسناد و
(خامن کریاکی)
مدارک با تضمین تائید ادارات
(514) 274 8117
و سازمان های ایالتی و فدرال

و ورق
توسط شادی
678-6451

 ma.shoeili@yahoo.comفقط می1

Apr15may01

خدماتکامپیوتر

)(514

جویای همخانه

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

به یک بانوی  40سال به باال
(ترجیحا زوج)
شرکتی و شخصی
برای همخانگی و
 افزایش سرعت سیستم
همصحبتی خانم سالمند  آموزش و نصب نرم
نیازمندیم.
افزارهای دخلواه شما
 استفاده از تمام
www.systemexpert.ca
امکانات رایگان است.
514-294-8242

(514) 836-8354

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

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

Auto
Glass

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

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

خدمات

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

بفروش می رسد

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.

33

www.paivand.ca

 سال  16شماره  11  952اردیبهشت 1389

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

514-585-6178

آموزش دف
و ردیف نوازی

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف
مرتضیبابایی

استخدام

WAITRESS

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

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

تعمیـرات
ساختمانی

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309
acadianreno@hotmail.com Nov01UP

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

از1می

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

Free to Air
TV channels

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

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

سوپرخوراک

رستوران

6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

یــاس

استخدام

باغذاهای
خوشمزه
5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

آپارتمان 3خوابه بزرگ،
با  3اتاق خواب بزرگ و
مجزا واقع در بولوار سن
لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو؛ با اجاره
ماهانه 860 :دالر
شهبازاز 1می

استخدام

AKHAVAN
FOOD

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

ARIANA

آموزش سنتور

MOVING

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

رستوران

شیراز
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

و عود

میرحسین موس��وی در سخنان
خود از اسالمی حرف می زند که
معلوم نیس��ت آنرا در کجا س��راغ
کرده است« :اسالم کسی را نمی
زند ،کس��ی را نمی گیرد ،تهمت
نمی زند ،کس��ی را در زندان نگه
نمی دارد و محدودیت ایجاد نمی
کند ...حداقل بگوییم اسالمی که
می شناسیم این نیست ،اسالمی
که می شناسیم رحمت دارد ،رئوف
است ،سعه صدر دارد ،همه را می
پذیرد ،بازبان استدالل با افراد روبرو
می شود»!
این سخنان اگر برزبان کسی جاری
می ش��د که خود  8سال نخست
وزیر آن امام نبود ،در زندان هایش
هزاران نفر شکنجه و کشتار نشده
بودند ،دخترکان  16 – 15س��اله
به خاطر فروش یک نشریه پس از
توسط پاسداران غیور
ازاله بکارت ّ
اسالم رئوف آقای موسوی – برای
جلوگیری از رفتن به بهش��ت –
اعدام نشده بودند و تنها در تابستان

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

خواننده
بتهــوون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

سینابطحایی
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

بهای باورنکردنی

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
آیا این اسالم...

خدمات
ساختمانی

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

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

mai-??09

جزئی و کلی

اجاره آپارمتان

Tel.: 514-737-7483

خانم ایرانی،

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

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

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

به یک پیتزامیکر آشپز
باتجربهنیازمندیم.
داوود
Tel.: 514-560-4534

پرستاررمسی

RENOVATION

رستوران شیراز

PIZZA MAKER

azfev01

azjan15unpaid

مترجمرمسی

استخدام

Tel:(514)485-0739

tilMar'10P
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تلفن اطالعات:
514-483-3196

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

جزئی و کلی

سیا صابری
514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

PARTICIPATE
in ou
r

COMMUNITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!



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

 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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

لبخندبزنید!

چهار چیز که ح ّوا نمی توونست به آدم بگه :
 - 1آدمت می کنم!
 - 2از شوهرای دیگه یاد بگیر!
 - 3قبل از تو صدتا خواستگار داشتم!
 - 4میرم خونه ی مامانم!
در یک کالج از دانشجویان خواسته شد تا با حداقل کلمات ممکن داستان
کوتاهی بنویسند این داستان باید حول سه موضوع زیر می چرخید:
 )1مذهب  )2سکس  )3راز
داستان کوتاه زیر در کل کالس نمره ی A+مثبت گرفت:
" خدای خوبم ،من حامله ام؛ یعنی کار کیه؟"

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

مسلمان ارمنی!

>> ادامه از صفحه5 :
سال  ،1367چند هزار نفر را یکجا
اعدام و در گورهای دسته جمعی
دفن نکرده بودند ،باز می ش��د به
نحوی آنرا توجیه کرد و به حساب
بی اطالعی و ناآگاهی گوینده اش
گذاشت!
میرحسین موس��وی به حق می
س��یدعلی
توان��د از ناجوانمردی ّ
خامن��ه ای و کلکی ک��ه به او زده
رنجیده خاطر باشد ،ا ّما در ابراز این
رنجیدگی نمی تواند واقعیت های
مثل روز روشن و زنده در حافظه
تاریخی مردم را انکار کند یا وارونه
جلوه دهد .ای��ن واقعیت که 20
سال از مرگ آیت الله خمینی می
گذرد ،به این معنی نیست که می
توان یک جنایتکار را به عنوان یک
قدیس به مردم قالب کرد یا چیزی
خالف آنچه را او به عنوان "اسالم"
می ش��ناخت به خورد مردم داد و
مدعی شد که اسالم واقعی همین
ّ
است.
اس�لام ،دس��ت ک��م در روای��ت

حکومتی  31س��ال گذشته اش،
همان است که خمینی با صراحت
گفته است«:ایران دنبال یک برنامه
ای هس��ت که آن برنامه اس�لام
است .همان اسالمی که می گوید
اگر کسی با چپ یا راست مراوده
داشته باش��د ،این کس محارب با
خدا اس��ت ،قصد محاربه با خدا را
دارد و مجازات او مجازات محارب
اس��ت» (در دیدار ب��ا مربّیان امور
تربیتی ،جم��اران 28 ،ش��هریور
.)1361
فزون براینها ،میرحسین موسوی از
چه زمان و چگونه در اسالم شناسی
به درجه اجتهاد و مرجعیت رسیده
که بتواند ب��ا صراحت و قاطعیت
بگوید چه چیز اسالم هست و چه
چیز نیست .آیا نمی بیند که بخش
بزرکی از آیات عظام و مراجع تقلید
متولّی اس�لام ،با سکوت سنگین
خود عمال" بررفتار حکومت والیت
مطلقه فقیه مهر تأیید می زنند؟!
رس��تاخیز مردم ایران ،برای رقم

زدن سرنوشت آینده ایران و ایران
آین��ده ،با گام های بلند از جدل و
مناقشه برسراین که چه چیز اسالم
اس��ت و چه چیز نیس��ت فاصله
گرفته است .میرحسین موسوی
نیز برای این که با این رس��تاخیز
همراه و همگام شود ،بدنیست که
پوس��تهء تو ّهمات را بشکافد و از
خود بپرسد :آیا واقعا" «این اسالم
نیست»؟! 

شریف

ارز

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

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ دانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت ،هم کلید زندگیست
گفت زین معیار اندر ش�هرما
یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

مشاور امالک

سحر کریمیان

514-880-7171
پیوند را مشترک شوید:
514-996-9692

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

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
bagherinov-janUPak
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On April 21, 2010, Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister, Jason
Kenney announced that the Government of
Canada is making special accommodations
for foreign nationals, whose Canadian immigration status may be at risk, because of
the recent delays in air travel.
“Temporary residents, whose status in
Canada expired on or after April 15, but
who have been unable to leave because of
the interruptions to air travel over the Atlantic, will have their status automatically
extended up to 30 days at no charge,” said
Minister Kenney.
Temporary residents outside of Canada,
who were unable to complete their firm
travel plans, and whose purpose of travel
remains valid, will be able to obtain a temporary replacement document at no charge
upon application.
Immigrants, who were unable to move to
Canada before their permanent resident
visa expired will also be given a reprieve
upon application, subject to certain conditions.
For example, if their medical certificate
has expired, a new medical assessment
will be required. A medical Certificate is
valid for 12 months.
In all cases, new extensions will cease to
be granted once regular travel resumes on
a sustained basis, and all extensions will
expire on June 30 at the latest.


Federal Skilled
worker:

Improvements to proof of language rules
will increase fairness, reduce delays, says
Immigration Minister
Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney announced
the government of Canada is streamlining
the process for assessing the language
skills of applicants to the Federal Skilled
Worker and Canadian Experience classes.
“The language requirements themselves
have not changed,” said Minister Kenney.
“But beginning April 10, 2010, prospective immigrants will be required to prove
their English and French language abilities
at the time they apply. This requirement
supports our commitment to fast, fair and
efficient application processing.”

Previously, to prove language ability in
French or English, applicants could either
submit an independent, third-party test
or a written submission to a visa officer.
The written submission was intended for
people whose first language is either English or French. However, many applicants
whose first language was not English or
French were taking advantage of the written submission. The submission wouldn’t
adequately prove their ability and they
would have to provide further evidence,
leading to processing delays that could
take months.
“We expect that applicants will have the
language skills they claim on their application. Now, applicants in these categories
will have only one opportunity to prove
their language ability,” said Minister
Kenney. “They can still make a written
submission to a visa officer if they wish,
but only once.”
For faster, fairer processing, all applicants
are encouraged to submit independent,
third-party language test results. The
language test gives applicants a clear indication of their ability before they apply.
When submitting written proof, applicants
don’t know what their results will be until
their application is assessed by the visa
officer, after a formal application and fees
are lodged with Citizenship and Immigration Canada.
“We strongly encourage applicants, whose
first language isn’t English or French
to take a language test,” said Minister Kenney.
“We don’t want immigrants to be surprised
if their written submission doesn’t match
their reported ability, and they don’t get
the desired assessment.”
An immigrant’s English or French language ability is one of the strongest predictors of their success in the job market. Canadian Experience Class applicants must
meet minimum language requirements
based on the job they do. On a selection
grid worth 100 points in total, Federal
Skilled Workers can be awarded up to 24
points for their official language ability.


Happy Mothers Day!

I leave you with one of my favourite
Proverb:
God could not be everywhere so he created Mothers! Happy Mothers Day to
All
In the meantime stay healthy, keep safe
and make sure laughter is in your everyday
life.
________________

Maria Cottone

Certified Canadian
Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com

خان��واده ه��ای بازداش��ت ش��دگان
،چهارش��نبه ب��ا هی�لاری کلینتون
.وزیرخارجه آمریکا دیدار کردند
مقام ه��ای ایرانی پیش تر این س��ه
ج��وان را به ارتباط با س��ازمان های
امنیتی آمریکا متهم کرده بودند ولی
وکال و خان��واده های آنها این اتهام را
رد می کنند و می گویند آنها هنگام
 راه خود را،گردش در منطق��ه مرزی
.گم کردند و وارد ایران شدند
آمری��کا از ایران خواس��ته اس��ت به
خانواده های این سه نفر اجازه دهد به
این کشور سفر و با فرزندانشان مالقات
.کنند
 برنده جایزه صلح نوبل،دزمون��د توتو
و اس��قف اعظم س��ابق کیپ تاون در
آفریقای جنوبی نیز با "بی رحمانه و

Dariush Zandi
MBA, CSC

IN

the previous
issue we took a look
at the advantages of
incorporating your
small business, however like everything
else in business there
are advantages and
disadvantages that need
to be considered before
a decision is made. On this
issue we will take a look at
some of the disadvantages.
The main disadvantages of
incorporating, I think, are
the increases in paperwork
and cost, which can be
substantial compared to
a sole proprietorship or
partnership.



1. Another Tax Return

When you incorporate
your small business, you'll
have to file two tax returns
each year, one for your
personal income, and
one for the corporation.
This, of course, will mean
increased accounting fees.
Unlike a sole proprietorship or partnership,
corporate losses can't be
deducted from the personal
income of the owner.



2. Increased Paperwork

There is a lot more
paperwork involved in
maintaining a corporation
than a sole proprietorship
or partnership. Corporations, for example, must
maintain a minute book,
containing the corporate
bylaws and minutes from
corporate meetings. Other
corporate documents, that
must be kept up to date at
all times, include the register of directors, the share
register, and the transfer
register.



3. No Personal Tax
Credits

 احمدی نژاد فرزندامنان را برگرداند:مادران سه جوان آمریکایی
غیرانسانی" خواندن بازداشت این سه
 خواس��تار آزادی فوری آنها شده،نفر
.است
خانواده های سه آمریکایی بازداشت
شده به نقل از یک دیپلمات سوئیسی
که با آنه��ا در زندان اوین دیدار کرده
 می گوین��د وضع س�لامت،اس��ت
.فرزندانشان نگران کننده است
آق��ای احمدی ن��ژاد قرار اس��ت در
اجالس بازنگری پیمان منع گسترش
س�لاح های هس��ته ای در نیویورک
.شرکت کند
وزارت امورخارجه آمریکا ضمن تایید
خبر درخواس��ت ایران برای دریافت
روادید برای سفر محمود احمدی نژاد
 از بررس��ی آن خبر داده،به نیویورک
.است

Should you be
incorporating your business?

مادرانسهکوهنوردآمریکاییبازداشت
شده در ایران از محمود احمدی نژاد
خواس��ته اند فرزندانشان را با خود به
.نیویورک بیاورد
رئیس جمهوری ایران قرار است هفته
آینده برای شرکت در یک گردهمایی
.بین المللی به نیویورک سفر کند
 جاشوا فتال و سارا،مادران شین باور
شورد که تابستان گذشته در منطقه
مرزی کردستان عراق با ایران بازداشت
 در نامه ای خط��اب به آقای،ش��دند
احمدی نژاد خواستند با نشان دادن
"رحم و بخش��ندگی" فرزندانشان را
.آزاد و با خود به آمریکا بازگرداند
آنها پیش تر نیز در نامه ای به محمود
احمدی خواستار دریافت روادید برای
.سفر به ایران شده بودند

Another disadvantage of
incorporating is that being
incorporated may actually
be a tax disadvantage for
your business. Corporations are not eligible for
personal tax credits. Every
dollar a corporation earned
is taxed. As a sole proprietor, you may be able to
claim tax credits a corporation could not.



4. Less Tax Flexibility

A corporation doesn't have
the same flexibility in handling business losses as a

sole proprietorship or a partnership. As a
sole proprietor,
if your business
experiences operating losses,
you could use
these to reduce
other types of
personal income
in the year the
losses occur. In
a corporation, however,
these losses can only be
carried forward or back to
reduce the corporation's
income from other years.



5. Liability May Not
Be As Limited As
You Think

The prime advantage of
incorporating, limited
liability, may be undercut
by personal guarantees
and/or credit agreements.
The corporation's much
vaunted limited liability
is irrelevant if no one will
give the corporation credit.
When a corporation has
what lending institutions
consider to be insufficient assets to secure a
loan, they often insist on
personal guarantees from
the business owner(s). So
although technically the
corporation has limited
liability, the owner still
ends up being personally
liable if the corporation
can't meet its repayment
obligations.



6. Registering A

Corporation is Expensive
A further
disadvantage
of incorporating is that
corporations
are more
expensive
to set up. A
corporation
is a more
complex
legal structure than a
sole proprietorship or
partnership,
so it's logical
that creating
one would
be more
complicated
and costly.
Fees for
incorporating
a small business either
provincially
or federally
range in the
hundreds of
dollars - and
that's just

for the set up. I've already
mentioned the increased
maintenance and related
fees, such as increased accounting costs.

Should you incorporate your small
business?

I believe that now that
you have taken a look at
the good and the bad of
incorporating, you are
in a far better position
to make a decision then
before. However before
making the final decision,
I strongly recommend that
you discuss your personal
situation with your accountant and/or lawyer
before taking that final
decision. He or she will be
able to give you a much
more exact picture of how
incorporation could benefit
your business.
___________
Hozhabr Dariush Zandi,
MBA, CSC, CCP, CGA
(Candidate)

Accounting and Financial
advisor
Darius.Zandi@Zandconsulting .com

ستــون

RENOVATION
جزئی و کلی

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

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
P? bobymoradian2011تافوریه

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
:ساعــات کار
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
18  لغایت13 از ساعت
.به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرمایند
هماهنگی،جهت انجام اموردر روزهای دیگر
.قبلی الزم میباشد

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

 سنت ژاک غربی210
90  اتوبوس:مترو واندوم
به مست غرب

"Temporary residents"
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کتاب :سرکوب بهائیان

آچنه بر بهاییان ایران گذشت

«یکصد و شصت
سال مبارزه با
آیین بهایی» به
قلم فریدون
وهمن

فریدون خاوند
«یکصد و شصت سال مبارزه با
آیین بهایی» به قلم فریدون وهمن،
که در  ۷۷۸صفحه از سوی «عصر
جدید» انتشار یافته ،کتابی است که
مطالعه آن خواننده را در احساسی
مرموز ،که شاید آمیزه ای از تلخی و
شرم باشد ،فرو می برد.
دکتر وهمن ،اس��تاد ایرانشناس��ی
دانشگاه کپنهاگ در رشته زبان ها
و ادبیات باس��تانی ایران ،و رییس
انجمن فرهنگ��ی ایران و دانمارک،
در این کتاب به «گوشه ای از تاریخ
س��وخته و پایمال شده ایران» ،که
شرح سرکوب و کشتار شمار زیادی
از ایرانیان به جرم بهایی بودن آنها
است ،می پردازد.
موضوع کت��اب ،که روایت س��تم
پیروان یکی از مذاهب مس��لط بر
یکی از مذاهب اقلیتی است ،قدمتی
کم و بیش به ان��دازه تاریخ جهان
دارد .معتق��دان ادیانی که امروز در
سراسر س��یاره زمین پراکنده اند،
از جمله مس��یحیت و اس�لام ،در
آغاز برای ایمان خود بهایی سخت
خونین پرداختند .بعد ها در درون
هر ی��ک از این ادیان ،ن��و آوران و
بدعت گ��ذاران با خش��م و نفرت
پاس��داران دگم های نخستین رو
به رو ش��دند و چه ج��ان ها که در
این هنگامه ها به تاراج رفت .کشتار
پروتس��تان ها به دس��ت کاتولیک
های فرانسه در سال  ،۱۵۷۲که در
روز «س��ن بارتلمی» آغاز شد ،رود
س��ن را از اجساد قربانیان انباشت.
ش��یعیان در تاریخ طوالنی خود به
گناه «اقلیتی بودن» از سوی سنیان
آزار ها کشیدند ،از جمله با این اتهام
که آیین آنها را یهودیان به منظور
شکاف انداختن در میان مسلمین
سر هم بندی کرده اند.
در این کشمکش خونین ،که بخش
بزرگی از تاریخ جوامع انسانی را در بر
گرفته ،چه بسا که دژخیم و قربانی
جا عوض کرده اند .اقلیت دیروز ،به
محض تبدیل شدن به اکثریت ،رنج
ه��ای کهن را از یاد برده و تا جایی
که توانسته ،بر رقیبان اقلیتی خود
آزار ها روا داشته است.
ای��ران نیز در تاریخ دراز خود بار ها
در کام این کش��مکش فرو رفت و
شمار زیادی از اعضای اقلیت های
مذهب��ی اش ،از جمل��ه مانویان و
مزدکیان و اس��ماعیلیان ،به دست
پیروان مذهب حاکم نابود ش��دند.
کتاب فریدون وهمن شرحی است
بر تازه ترین برگ این تراژدی بزرگ
که قربان��ی آن پیروان آیین بهایی
بوده و هستند ،آیینی که در نیمه
قرن نوزدهم میالدی در ایران س��ر
بر کشید و بعد ها نفوذ آن به کشور
های دیگر گسترش یافت.
نویسنده کتاب خود در زمره پیروان
آیی��ن بهایی اس��ت ،و ن��گاه او به
سرگذشت اندوهناک بهائیان طبعا
با آنچ��ه در یک اثر صرفا تحقیقی
متکی ب��ر تحلیل های س��رد می
توان یافت ،تفاوت دارد .ولی آیا می
توان قربانیان را از حق دفاع محروم
کرد و نوش��ته هایش��ان را ،تنها به
بهانه تعلق داش��تن آنها به اردوی
منکوبان ،جدی نگرفت؟ در مبارزه
با ستمی که بر بهائیان رفته ،آیا حق
و ،مهم تر از آن ،وظیفه آنها نیست
که روایت خود را ،دستکم در مقام
یک شاهد ،برای آگاه کردن دیگران
و ثب��ت در تاریخ بر جای بگذارند؟

آیا بهاییان ایران با انجام این وظیفه
(که شاید آنگونه که باید و شاید به
آن نپرداخته اند) به کاهش خشونت
و تحکیم حقوق بش��ر در سرزمین
شان کمک نخواهند کرد؟
فریدون وهمن در بررس��ی گوشه
های ناشناخته تاریخ ایران در یک
ق��رن و نیم گذش��ته ،بر اس��ناد و
مدارک فراوان تکیه میکند .داوری
او در باره این یا آن رویداد طبعا باید
از صافی نق��ادان و خبرگان عرصه
تاریخ شناسی بگذرد .گفته های او
درباره آیین بهایی نیز ،در «بازار آزاد
مذاهب» ،در رقابت با پیروان دیگر
آیین ها قرار میگیرد.
ولی در ورای این بدیهیات ،موضوع
اصلی کتاب که «تاریخ س��رکوب
و آزار بیرحمان��ه گ��روه بزرگی از
هم میهنان ما به جرم بهایی بودن
اس��ت» ،بیداد بزرگی را به نمایش
میگذارد که شمار زیادی از ایرانیان
سعی در نادیدن آن داشتند.

«بابی کشی» برای
برخورداری از ثواب
«بابی کش��ی» های دوران قاجار و
شرکت مردمان متعصب در شکنجه
و کش��تار بابیان برای برخورداری
از صواب ،با کش��تار «توتسی»ها از
سوی «هوتو»ها در کشور آفریقایی
روآندا در س��ال  ۱۹۹۴بی شباهت
نیست.
گزارش��ی که پس از کش��تار سال
 ۱۸۵۲بابیان از س��وی یک افس��ر
اتریش��ی مقیم ایران تهیه ش��ده،
ابعاد این خونریزی بزرگ را نش��ان
میدهد:
«ب�دن محکوم�ان (باب�ی) را با
میله های س�رخ داغ میکنند،
چشم های آنها را با مته سوراخ
میکنند ،سرشان را با پتک خرد
میکنند ،در بدنش�ان س�وراخ
های متعدد ایج�اد کرده در آن
ش�مع میگذارند ،پوس�ت کف
پای ایشان را کنده پایشان را در
روغن مذاب می گذارند و بعد به
آن نعل میکوبند و مجبورشان
می س�ازند که با همان حال در
ب�ازار ها راه برون�د »...بعد از فرو
ریزی قاجار کش��تارهایی مش��ابه
در ش��هر های گوناگون ایران (یزد،
کاش��ان ،تربت حیدریه ،شاهرود،
شیراز )...جریان یافت.
البته سرکوب بهائیان ،طی این صد
و شصت سال ،از فراز و نشیب های
فراوان گذش��ت .در دوران پهلوی،
نس��بت به دوره ه��ای فرمانروایی
دودمان قاجار و جمهوری اسالمی،
بهائیانازمصونیتبیشتریبرخوردار
شدند ،گو این که در زمان رضا شاه
و محمدرضا شاه نیز دستگاه بهایی
ستیزی روحانیت هرگز از حرکت باز
نایستاد و حتی وسوسه استفاده از
بهایی ستیزی در خدمت دستیابی
به هدف های سیاسی قدرت حاکم،
از میان نرفت.
ب��ا به ق��درت رس��یدن جمهوری
اس�لامی و تحکیم پای��ه های آن،
عمده ترین و پیگیر ترین سازمان
دهندگان سرکوب بهائیان ،و به ویژه
اعضای گروه معروف به «حجتیه»،
اهرم های قدرت را دست گرفتند و
در به کار انداختن این اهرم ها علیه
اقلیتبهایی،لحظهایتردیدنکردند

« :بیش��تر رهبران انقالب از
اعضای حجتیه بودند و شغل
های کلی��دی ( )...در اختیار
ایش��ان بود .اطالعات کافی از
کما کیف جامع��ه بهایی در
دست داشتند و از همه مهم
تر با جامعه ای روبرو بودند ()...
که چیزی برای پنهان کردن
نداشت و نخستین بار بود که
پس از زمان ناصرالدین ش��اه
قاجار با چنین یورش وحشیانه
ای روبرو میگردید».
در کت��اب فریدون وهمن اس��امی
دویست و بیست و یک بهایی که در
دوران جمهوری اسالمی یا با احکام
شرعی اعدام شدند و یا به جرم کافر
بودن به قتل رسیدند ،دیده میشود.
شاید ش��مار این قربانیان ،در کنار
هزاران قربانی نظام سیاسی ایران،
«ناچیز» به نظر برسد.
در این مقایسه شوم و مخوف یک
نکته فراموش میشود و آن این که
بهائیان (و یا دستکم شمار زیادی از
آنها) تنها به دلیل بهایی بودن نابود
شدند و نه به اتهام اقدامی مشخص
علیه نظام سیاسی کشور.
دیگر اعض��ای جامعه بهائیان ایران
نیز تنها به نفس پیروی از این آیین
از ابتدایی ترین حقوق ش��هروندی
محروم شدند .حقوق بازنشستگی
پیران آنها را قط��ع کردند ،جوانان
شان را از دانشگاه ها بیرون راندند،
کسب و کار آنها را در هم ریختند،
بیمارستانوحتیگورستانهایشان
را مصادره کردند و سنگ قبر های
مردگانشان را شکستند.
تفاوت بهائیان ایران با هموطنان غیر
بهایی و به ویژه شیعه آنها در آنجا
اس��ت که اینان اگر به نبرد آشکار
با جمهوری اس�لامی بر نخیزند و
یا به هواداری از گروه های مخالف
نظام منسوب نشوند ،جان و مالشان
مصون میمان��د .در عوض بهائیان
تنها ب��ه صرف بهایی ب��ودن مورد
تعرض قرار میگیرند ،همانگونه که
در آلمان زیر سلطه نازی ها ،نفس
یه��ودی بودن خطرن��اک بود .این
تفاوتی است بسیار بزرگ که توجه
نکردن به آن به معنای نفهمیدن و
نادیده گرفتن بنیاد های حقوق بشر
است.
بر کت��اب  778صفحه ای فریدون
وهمن یک پرسش بزرگ ،که برای
خوانندگان غیر بهایی آن سخت آزار
دهنده است ،سنگینی می کند:
چرا در طول این همه س��ال ،و به
ویژه از ش��هریور  ۱۳۲۰به این سو،
جریان های گوناگون روشنفکری در
ایران بر هزار و یک فاجعه در سراسر
جهان گریستند ،به نام مقابله با ظلم
و دفاع از آزادی منظومه ها سرودند
و در دفاع از آرمان های درس��ت و
نادرس��ت قرن بیس��تم فریاد ها بر
آوردند ،اما به قربانیان بیگناه یکی از
خونین ترین اشکال سرکوب های
مذهبی ،نیم نگاهی نینداختند؟

«سکوت سنگین و
مرگبارروشنفکران»
فریدون وهمن بار ها بر «س��کوت
سنگین و مرگبار روشنفکران» در
براب��ر بهای��ی آزاری تاکید میکند،
گوی��ی آنها نیز با س��کوت خود با
قشری ترین و سنگدل ترین بخش
روحانیت ش��یعه همراه شدند .این
امر ،به گفت��ه او« ،زایی��ده عوامل
اجتماعی متعددی است که جامعه
بهایی ایران نیز به علل تاریخی در
آن بی سهم نیست و باید روزی در
زمینه جامعه شناس��ی دینی ایران
م��ورد پژوهش اهل تحقی��ق قرار
بگیرد».
{>> ادامه در صفحه}30 :

------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------

SOLD

Cote St-Luc: $599,000. Gorgeous 3 bdrm
det. split-level. Totally renovated in 2006,
design eat-in kitchen, corner lot, a/c,
2 renovated bathrooms.

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

Town of Mount Royal: $899,000. 5
bdrm split-level, 3+1 baths, 2 fireplaces,
garage, a/c, cathedral ceiling.

Cote des Neiges: Place Decelles. $149,000.
Big 3 ½ corner unit, 3rd floor, near hospitals
and University of Montreal and HEC.

Nun’s Island: Asking price $428,000.
3bdrm townhouse, 1+1 baths, private
garden & terrace, wood fireplace, garage

Downtown: $718,000. Les Cours MontRoyal. 8th fl. condo entirely renovated from
A to Z. High end materials and today's taste
renovation. 1600 s.f., 2 bdrms, 2 baths. Valet,
indoor pool, sauna, doorman 24h., garage.

Piedmont: $538,000. Spacious bungalow
w/outstanding panoramic view of the
mountains, ski hills. Open concept layout,
3 bdrms, 3 baths, 2 gas fireplaces.
Independent apartment w/good income

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

SOLD

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
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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½
½
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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.
½انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...
ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

شاهنامه خوانی

زمان :یکشنبه  9و  23می
ساعت  2پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
جـلدهای 5 ، 4 ، 3،2 ،1

مبلغ  120دالرچک یا 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
و یا ایمیل زیر تماس بگیرید
514-313-5656 & 514-323-2174

جواد ایراخنواه

 Mailing Address: 3-5206 DÉCARIE BLVD

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

عینک فرهت

www.paivand.ca

MONTRÉAL QC H3X 2H9

Tel.: 514-996-9692

H4A 1W6

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

>>

ارزیابی رایگان

دکتر ریموند رضایی

تهیه وام مسکن

Parvaneh ZANDI

7روز
هفته

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

Ramier Realty

پروانه زندی

NDG,

Tel.: 514-481-0671

Email: Paivand@videotron.ca

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: 514-683-8686

www.circumcisionmontreal.com

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی در مونتریال :شنبه  15ما ه می 2010
با 18سال سابقه درخشان

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

پارستورز

&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
انواععرقیجات
طوبی رسید.
حراجآبلیموی

یک و یک

>> West Island:

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

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

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

وجهسب

ز رسید

گ

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

چاغ
ن اله بادام
وب
هار رسید

بادام تلخ و گل سرشور

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک
انواع کباب و جوجه،
منقل ،بادبزن و..

خرمای زاهدی رسید

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

