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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

5252 De Maisonneuve W. Suite 101,
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,
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)289-9011, (514
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289-9044
Tel.:
)Fax:(514
(514)289-9022,
289-9022, (Toll
)(TollFree
Free)1-866-289-9011
1-866-289-9011
Fax:
1117Ste-Catherine
Ste-CatherineW.,
W.,##511
511 Mtl.Mtl.
QC.QC.
H3B
1H91H9
Peel
1117
H3B
Peel

www.jamshidtorabi.com
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پلوسی :حمله به ایران نیازمند مجوز کنگره است

3

خامنه ای
کنفرانس
خاورمیانه را
حتریم کرد.

نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نماین��دگان آمری��کا از حزب
دموکرات ،بار دیگر تأکید کرده
است که هرگونه اقدام نظامی
کاخ س��فید علیه ایران باید با
اجازه قبلی کنگره آمریکا انجام
شود.
خان��م پلوس��ی  ۱۴اکتبر در
مصاحبه با “ای بی سی” تأکید
ک��رد رئیس جمه��ور آمریکا،
تنها در موردی می تواند بدون
اجازه کنگره دس��ت ب��ه اقدام
نظامی در ایران بزند که آمریکا
اول از طرف ایران مورد حمله
مستقیم قرار گرفته باشد.

در ماه های اخیر گزارش های
متعددی در رسانه های گروهی
آمریکا درباره آماده شدن کاخ
سفید برای حمله به تأسیسات
هسته ای ایران یا مراکز نظامی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
منتشر شده است.
اما خانم پلوس��ی گفت جورج
ب��وش از کنگره آمری��کا برای
دریافت مج��وز حمله به ایران
درخواستی نکرده است.
جورج بوش می گوید درصدد
اس��ت مناقشه هسته ای ایران
را از طری��ق دیپلماتیک حل و
فصل کند ،اما او امکان توسل

به گزینه نظامی
علیه ایران را هم
رد نکرده است.
س��نای آمریکا
هفته گذشته با
تصویبقطعنامه
ای از کاخ س��فید خواس��ت با
“فعالیت های خش��ونت بار و
نفوذ بی ثبات کنن��ده ایران”
در عراق برخورد کند و س��پاه
پاس��داران ایران را در لیس��ت
گروه های تروریس��تی آمریکا
قرار دهد.
ایران هم��واره اتهام دخالت در
ام��ور داخلی ع��راق و حمایت

قیمت نفت برای اولین بار به  84دالر رسید
12

بسیار ُگل
که از ِ
کف
من ُبرده
است باد

صلح نوبل

ژنرال آمریکایی:
عراق کابوسی بی پایان...

وقت خود را هدر ندهید ،پول خود
را هدر ندهید ،کبک را فراموش
کنید و به آلبرتا بیایید! 19

خسارت

300

میلیارد
دالری
جنگ های
آفریقا
6

دفاع از حقوق
 5زندانیان:
“مشارکت در جرم”!

برنده

9

!quitter le quebec

9

کمیته کنگره آمریکا کشتار ارامنه را “نسل کشی” خواند

ال گور

نی��روی ق��دس
سپاه پاس��داران از
دشمنان آمریکا در
ع��راق را رد کرده
است.
رئی��س مجل��س
نمایندگان آمریکا
ک��ه با گس��ترش
جنگ ع��راق به قلم��رو ایران
3
مخالف است ،تأکید دارد آمریکا
باید با ایران در داخل
عراق برخورد کند .چهلمین سالگرد دستگیری و قتل چه گوارا

26
رضاپدرامی

در نیمه اول سال ،86
۱۶هزار نفر در جادهها جان باختند
12

مبارزه جهانی با تروریسم ‘به نفع القاعده اجنامیده است’
زیدآبادی
پرکردن زندان ها

مهرشاد شکروی

خودکشی فجیع،جوان ایرانی جامعه
ایرانیان مونتریال را شوکه کرد...

دکترانصاری
پزشـکی :ص22:

ص5:

Halloween...

یحیی آبادی

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص27 :

ص4 :

در این زمهریر غربت و درد ،این ضایعه
دلخراش را به همه مادران و پدران شهر
می گوییم ....
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باز
بیائید
برغم همه دشواری های
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VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

TORONTO

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

روزگار پس
گردن اینها هم
خواهد زد! ص23:
رستم و سهراب...
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN
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3نوامبر

GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

مجیدکفایی
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Agent Immobilier Affilie
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کلمبیاواحمدینژاد
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca
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بازهم سازش معقول!
ع.ا .شادپور ص19:
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25
سالگی
مسابقات
جهانی
21
مکعب
روبیک هالووین

Tel.: (514) 731-1443
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

›z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²
®xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
Luciene
l'Allier
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Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
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“جایزه نوبل
باید منجر به
عمل شود”
ال گ��ور معاون رییس جمهور س��ابق
آمریکا ،جایزه نوبل صلح را که بخشی از
آن به او تعلق گرفته  ،افتخار و فرصتی
برای افزایش آگاهی بین المللی درباره
تغییرات جوی و خطر گرم ش��دن جو
کره زمین دانست.
آقای ال گور به طور مش��ترک همراه
“گروه پژوهشی سازمان ملل متحد” در

صلح

زمینه تغییرات جایزه نوبل
ها و تغییرات جوی متوجه
انسانهاست.
آب و ه��وا که
آقای گور که  59ساله است به عنوان
دول��ت ه��ای
مختلف جهان عضو آن هس��تند ،تنها فردی ش��ناخته شده که احتماال
بیشترین کار را برای درک بهتر اقدامات
برنده جایزه نوبل شده است.
کمیته نوبل ت�لاش های برندگان الزم برای جلوگیری از تغییرات جوی
نوبل صلح امس��ال ب��رای افزایش انجام داده است.
آگاهیدربارهعواملانسانیتغییرات آق��ای گور گف��ت جایزه خ��ود را که
 750هزار دالر است به گروه پژوهشی
جوی را مورد تقدیر قرار داد.
آقای گور ساعاتی بعد از اعالم این سازمان ملل متحد خواهد بخشید.
جایزه ،در کالیفرنیا گفت ”:تغییرات انتخاب آقای گور به عنوان برنده نوبل
جوی خطرناک ترین چالشی است صلح موجب شده هواداران او بار دیگر
خواس��تار نام��زدی اش در انتخابات
که ما با آن روبروهستیم”.
وی اف��زود ”:من هرچ��ه در توان ریاست جمهوری  2008آمریکا شوند.
داشته باشم انجام می دهم تا بفهمم تا به امروز آقای گور به این درخواست
بهترین راه به کارگیری افتخاری که ها پاسخ منفی داده است.
با این جایزه نصیبم شده در تسریع سخنگوی کاخ سفید گفت جورج بوش
رییس جمهور آمریکا ،که در انتخابات
افزایش آگاهی مردم چیست”.
آقای ال گور ،با گفتن اینکه  ”:من بر آقای گور غلبه کرد ،از به رس��میت
همین االن به س��ر کارم برمی گردم ،شناخته ش��دن و تقدیر پر اهمیت از
کار تازه آغاز شده” از اتاق بیرون رفت آقای گور و گروه پژوهشی سازمان ملل
و س��ئواالت خبرنگاران را بی پاس��خ متحد خوشحال است.
با این حال آنگونه که س��خنگوی کاخ
گذاشت.
کمیته نروژی نوبل گفته با اعطای این سفید گفته آقای بوش موضع خود را
جایزه قصد داشته توجه بیشتری را به در قبال تغییرات جوی تغییر نخواهد
خطر در حال افزایش��ی جلب کند که داد و از رویک��رد آق��ای گ��ور پیروی
با درگیری های خش��ونت بار و جنگ نخواهد کرد.

ایران خواستار حتریم کنفرانس خاورمیانه شد

آیت الله عل��ی خامنه ای ،رهبر ایران
کش��ورهای مس��لمان را ب��ه تحریم
کنفرانس آتی خاورمیانه تشویق کرده
است.
آی��ت الل��ه خامنه ای ک��ه در خطبه
نماز عی��د فطر در تهران صحبت می
هدف از این
ک��رد ،گف��ت
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کنفرانس تقویت موضع اسرائیل است.
رهب��ر ایران کنفرانس ماه آینده صلح
خاورمیانه را تالش��ی از سوی آمریکا
ب��رای نجات اس��رائیل خواند و گفت
این کنفرانس مورد قبول فلسطینی
ها نیست.
آیت الله خامن��ه ای گفت“ :تاكنون
هر اجتماعی به نام صلح برقرار ش��ده
به ضرر مردم فلسطین بوده است ،به
همین علت ملت فلسطین كنفرانس
پاییزی را نیز رد میكند ،با این وصف
دولتهایدیگ��ر چگونه میتوانند در
كنفرانس��ی ش��ركت كنند كه ملت
فلسطین آن را خدعه میداند”.
محمود عب��اس ،رییس تش��کیالت
خودگردان فلسطینی اظهار امیدواری
ک��رده ک��ه ای��ن کنفران��س آغازگر
گفتگوهای مهم با اس��رائیل در مورد
تشکیل یک کش��ور فلسطینی
باش��د اما حماس که کنترل
نوار غزه را در دست دارد ،با

اینکنفرانسمخالفت
ک��رده و گفته اس��ت
هیچ منفعت��ی برای
فلسطینی ها ندارد.
آی��ت الله خامن��ه ای در خطبه های
نم��از عی��د فطر همچنین ب��ه مردم
ای��ران هش��دار داد ک��ه از اس��راف و
مصرف گرایی بپرهیزند تا از فشارهای
اقتصادی کشورهای غربی کمتر دچار
آسیب شوند.
وی افزود“ :میانه روی برگرفته از ماه
رمض��ان را به ص��ورت فرهنگ ملی
دربیاوریم كه در این صورت تهدیدات
مكرر دشمن درباره تحریم نیز حتی
در صورت اجرا ش��دن بیاثر خواهد
بود”.
ایران همواره بر این نکته تاکید کرده
که تحریم های آمریکا و شورای امنیت
سازمان ملل به اقتصاد این کشور لطمه
نزده است.
آمریکا و چند کشور غربی دیگر ایران
را به دلیل نپذیرفتن قطعنامه شورای
امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم
تحت تحریم قرار داده اند.

مجری مراسم
زیبای عقد ایرانی
حمیرا قاسم نژاد

COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

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

یعقوب اکبری

مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
در وست آیلند و حومه مونتریال

Cell.: (514) 979-8200

در صو
مزای رت اجنام خرید وفروش با من از
ای
زیر بهره ببرید:
 )1خریدوفروش :دو بل
یت
ر
فت
و برگشت به ایران
(و یا معادل آن به وجه نقد)
)2
خریدیافروش %50 :هزینه محضر

514 802 2349

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié
Groupe Sutton - Expert
2869 St-Charles, Kirkland, QC, H9H 3B5
Tel.: 514-426-4545, Fax: 514-426-4546

Susan Goel
Agent immobilier affilié

خشنودی شما راز موفقیت ماست
October 14, 2007 Sunday 2-4 pm

open House

2237-208 Madison Avenue
NDG — $224,900

S_NDG only_Persian_F.indd 1

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

Cosmetic Surgery

Specialized expertise for over 20 years

دکتر فانـوس

با بیش از  20سال پیشینه
برای مشاوره و دریافت دفترچه اطالعات با ما متاس بگیرید.
نتیجه کار را بر روی تصویرپرداز جدید
کامپیوتری مشاهده منائید
The Canadian Institute of Cosmetic Surgery
)Director: Dr. N. Fanous, M.D., F.R.C.S. (C
1 Westmount Square, Suite 1380
Atwater

Agent immobilier affilié

paid 45sep15

10/10/07 12:16:38 PM

514 802 2349

–
–
–
–
–

Susan Goel

HOME IMPROVEMENT

Psychotherapist

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

lovely 4 1/2
2 bedrooms
1 bath
built 2004
elevator

514 476-4726
رضا شیرازی

پوست:

•
•
•
•
•

Ghassemnejad

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

کلی و جزئی

برداشتن چین و چروک ،جوش و آثار زخم
تزریق چربی ،کالوژن و بوتوکس
لیپوساکشن ،رفع چربی شکم
تکنولوژی جدید برای زدودن سلولیت
(نخستین دستگاه در سراسر کانادا)
ترمیم و بزرگ کردن سینه و...

)Homeira (sedighe

Immeubles Groupe Cantor
3901-305, rue Jean-Talon Ouest, Montréal; QC H3R 2G4
T 514 788 1514 F 514 788 1518

صورت:

•
•
•
•
•

514-825-3170

 نگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و زندگی ارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر زیستن وبهبودی از افسردگی ،ترس
 اضطراب مزمن ،استرس ،سردرگمی و مشکالت درروابط
 انگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه -هدایت و تشویق در جهت سالمت روح ،جان و روان

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

ترمیم بینی ،ترمیم پلک
کشیدن پوست صورت
کشیدن پوست گردن
کشیدن موضعی پوست
ترمیم لب ،گونه و چانه

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

روانکاو

مشاوره و درمان

نقاشیساختمان

جراحی پالستیک

لیلیصمیمی

Tel.: (514) 935-9906

www.cosmeticsurgery123.com

FACE:

• Nose Correction
• Eyelid Correction
Face-Lift

• Neck Lift * Forehead Lift
• Lips, Cheeks and
Chin Correction

SKIN:

• Treatments for Wrinkles,

Acne and Scars
• New Laser for Wrinkles
• Injections of Fat, Collagen and Botox
• Liposuction and Tummy Tuck
)• New Technology for Cellulite (First in Canada
• New Laser Technique for Hair Removal
• Breast Correction and Augmentation
...and many other procedures
for the face & body
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مبارزه جهانی با تروریسم ‘به نفع القاعده اجنامیده است’
یک گ��روه تحقیقاتی در بریتانیا ،می حمالت ،رژیم طالبان در افغانس��تان
گوی��د دخالت این کش��ور در جنگ سقوط کرد و دولت جدیدی با حمایت
عراق و افغانس��تان‘ ،یک فاجعه’ بوده جامعه جهان��ی در این کش��ور روی
و مبارزه جهانی با تروریس��م‘ ،به نفع کار آمد .با این وجود ،اخیراً س��ازمان
ملل متحد اعالم کرده است که سال
القاعده’ انجامیده است.
 2007میالدی ،در ش��ش س��الی
رفنت به جنگ با ایران ،وضعیت که از س��قوط طالب��ان می گذرد،
خونین ترین س��ال در افغانستان
را بسیار بدتر خواهد کرد و
بوده است.
خشونت را به سراسر منطقه
اکنون ،گروه پژوهشی آکسفورد نیز،
گسترش خواهد داد
در گزارش خود می گوید که مبارزه
جهانی با تروریسم ،به نفع القاعده
گروه پژوهش��ی آکسفورد که گزارش تمام شده است.
خود را روز دوش��نبه  8اکتبر منتشر
ک��رده ،خواهان تغیی��رات بنیادی در ‘بازبینی’ نگرش به القاعده
سیاست بریتانیا شده و همچنین در این گروه همچنین می گوید سرنگون
مورد تبعات جنگ احتمالی با ایران ،کردن رژیم طالبان در افغانستان ،در
س��ال  ۲۰۰۱و  ۲۰۰۲میالدی ،باعث
هشدار داده است.
این گروه در شش��مین س��الگرد آغاز بازگرداندن امنیت به این کشور نشده
حمل��ه ائتالف تحت رهب��ری آمریکا است .تهیه کنندگان این گزارش تاکید
به طالبان و القاعده در افغانستان می می کنند که ش��به نظامیان طالبان،
گوید “جنگ علیه تروریس��م” ،پس باردیگر نیرو گرفته اند و افغانس��تان،
از ش��ش سال ،در دستیابی به اهداف اکنون به بزرگترین مرکز تولید هروئین
تبدیل شده است.
خود ،ناکام بوده است.
شش سال پیش در هفتم اکتبر سال افزون بر این ،به باور گروه پژوهش��ی
 2001می�لادی ،نیروه��ای ائتالف آکسفورد ،س��رنگون کردن حکومت
جهانی ضد تروریسم به رهبری آمریکا ،طالب��ان ،ش��رایط ارزش��مندی برای
حمالت هوایی خود به طالبان و القاعده القاعده فراهم کرد زیرا در افغانستان،
یک خالء امنیتی ایجاد شد.
را در افغانستان آغاز کردند.
تهیه کنندگان گزارش گروه پژوهشی
آکسفورد ،پیشنهاد کرده اند که آمریکا
گفتگو با پل راجرز،
ح��دود یک م��اه پ��س از آغ��از این و بریتانیا ،به س��رعت فعالیت نظامی
خود را در افغانستان کاهش دهند
و کمک غیرنظامی به این کشور را
افزایش دهند.
گروه آکس��فورد همچنین خواهان
قطع حمالت هوایی در افغانستان
و روی آوردن ب��ه مذاک��ره با گروه
های ش��به نظامی به منظور جلب
آنها به روند سیاس��ی در این کشور
شده اند.

جنگ درعراق خواهد بود.
پل راجرز مدیر اجرایی گروه پژوهشی
آکسفورد می گوید“ :رفتن به جنگ
با ایران ،وضعیت را بسیار بدتر خواهد
ک��رد و

گزارش آکسفورد

هشدار :حمله به ایران،
خطرناکتر از عراق

این گروه می گوید ،ش��روع جنگ
با ایران ،به مرات��ب خطرناک تر از

خشونت را به سراسر منطقه گسترش
خواهد داد”.
آقای راجرز معقتد است هر مشکلی با
ای��ران وجود دارد ،نباید منجر به آغاز
جنگ با این کشور شود.
مدیر اجرایی گروه پژوهشی آکسفورد
می گوید پیامدهای جن��گ با ایران،
دیگر اش��تباه هایی را که تاکنون در
منطقه روی داده ،تحت الش��عاع قرار
خواهد داد و وض��ع را به مراتب بدتر
خواهد کرد.

‘اشتباه’ در عراق

نویس��ندگان این گزارش ،همچنین
سیاس��ت آمریکا و بریتانیا در عراق را
“اشتباهی فاجعه بار” توصیف کرده و
گفته اند که جنگ عراق باعث ایجاد
منطق��ه ای مناس��ب ب��رای آموزش
القاعده شده است.
این گزارش ،بر خروج نیروهای خارجی
از عراق و به موازات آن ،درپیش گرفتن
دیپلماسی منطقه ای برای حل بحران
این کشور ،با ش��رکت ایران و سوریه
تاکید می کند.
مقامات آمریکایی حضور افراد مسلح
وابسته به ش��بکه القاعده در عراق را
تایید کرده اما گفته اند که در صورتی
که این افراد به عراق نمی رفتند ،پس
از اخراج از افغانستان ،در نقاط دیگری
از جهان مستقر می شدند.
“گروه تحقیقاتی آکسفورد” یک بنیاد
خیریه و همچنین موسسه مشاوره ای
است که در سال  1982تاسیس شده
که هم اکنون در لندن مستقر است.
اعض��ای این گروه بانفوذ بریتانیایی را
عمدتا استادان پرس��ابقه دانشگاه ها
تشکیل می دهند.

رستوران هارلی
از هم اکنون افتخار دارد
با خوشمزه ترین پیتزاها
در خدمت شما هموطنان
گرامی باشد

FREE

DELIV
ERY

کوبیده
جوجه
کباب چنجه

با نان
تازه

با کیفیت استثن
ائی و بهای مناسب

(514) 483-6990
7421 Harley
در قلب NDG

Montreal, QC H4B 1L5

wهمه گونه پیتزا
wسووالکی
wانواع همبرگر
wساندویچ
wساب مارین
wمرغ باربکیو
wپوتین
wبال مرغ
wفرنچ فرایز
wانواع ساالد
wدسر و
wنوشیدنی
wو بسیاری
دیگر
با مدیریت
ایرانی

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

شیخ صاحل سیبویه

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

سیروس
یحیی آبادی

بر اس��اس
کاهش نرخ بیکاری در ایران
گ��ز ا ر ش
جدید مرکز
مرکز آمار ای��ران ،گزارش داده
که نرخ بیکاری در این کش��ور آم��ار ای��ران ،نرخ بی��کاری در
در تابس��تان امس��ال ب��ه  9.9تابستان امسال در بین مردان
درص��د کاهش یافت��ه و تک  8.5درصد و در بین زنان 15.3
درصد بوده و میزان بیکاری در
رقمی شده است.
اگر این آمار دقیق باش��د برای ش��هرها تقریبا دو برابر روستا
اولین ب��ار در ی��ک دهه اخیر بوده است.
است که نرخ بیکاری تا این حد اس��تان خراس��ان ش��مالی با
 5.7درصد کمترین و اس��تان
کاهش می یابد.
بر اساس آمارهای رسمی ،نرخ کهگیلویه و بویر احمد با 14.9
بیکاری در ایران بیش��تر از  12درصد بیش��تر تعداد بیکاران
درصد و تع��داد بیکاران حدود را دارن��د .این گزارش در حالی
س��ه و نیم میلیون نفر اس��ت منتش��ر ش��ده که وزارت کار
اما کارشناس��ان ،آمار بیکاران ایران اعالم کرده که برای اینکه
را بیش��تر از چهار میلیون نفر شمار بیکاران افزایش نیابد ،باید
ساالنه یک میلیون و  200هزار
برآورد می کنند.

شغل ایجاد شود.
محمد جهرمی وزیر کار ایران
چن��دی پیش گفته بود که در
دو س��ال گذش��ته دولت فقط
توانسته نرخ بیکاری را کنترل
کند تا افزایش نیابد.
دول��ت محمود احم��دی نژاد
گزارش ه��ای متفاوتی در باره
تعداد ش��غل هایی که در این
دو س��ال ایجاد ش��ده ،منتشر
کرده اس��ت اما باالترین آمارها
نیز نش��ان نمی دهد که دولت
توانسته باش��د برای بیشتر از
یک میلیون نفر ش��غل ایجاد
کند .مهمترین تحول دو سال
گذش��ته ،اختصاص بخشی از
منابع بانکی برای ایجاد شغل
بوده اس��ت .بر اساس گزارش

های وزارت کار ایران در س��ال
گذشته ده هزار میلیارد تومان
از منابع بانکی ب��ه بنگاه های
زود بازده اختصاص داده شده
و در سال جاری نیز سی هزار
میلیارد تومان تسهیالت بانکی
برای ایجاد ش��غل و راه اندازی
بنگاه ه��ای تولیدی اختصاص
یافته است.
به عقیده کارشناسان ،بخشd
از آمارهای دولت آقای احمدی
نژاد مربوط به طرح هایی است
که از این وام ها استفاده کرده و
بخش عمده ای از آنها هنوز به
بهره برداری نرسیده است.

پارسوماش
رستوران

شنبه شب ها
شام در پارسوماش
همراه با موزیک شاد ...
رقص و پایکوبی و...

اسپشیالپائیز

انواع غذاهای ایرانی

انواع چلوکباب های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...
only for take out

خورش های سنتی

5

.99

only for
take out

اسپشیال های هفته:

دوشنبه :قورمه سبزی
سه شنبه :ماهیچه
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنج شنبه :قورمه سبزی
جمعه :قیمه بادمجان
___________________
همراه با سوپ یا ساالد

کباب کوبیده
ساندوی
چ کوبیده:
0
 4.5دالر
ساندو
یچ کتلت:
 4دالر

7

.99

همه روزه

315-9858

4

51

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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به نام آفریدگار عشق

بازداشت باقی:

در حالی ک��ه در ماههای اخیر تعداد
فعاالن سیاس��ی آزاد ش��ده از
زندان شروعی برای پر
بیش از تعداد فعاالن سیاسی بازداشت
شده در جمهوری اسالمی بوده
است ،کردن زندان ها؟
صدور قرار بازداشت برای عمادالدین

باقی رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع
از حقوق زندانیان از سوی شعبه شش
دادگاه انقالب می تواند شروع تازه ای
از بی توجهی برخی محافل جمهوری
اسالمی به تعداد زندانیان عقیدتی و
سیاسی در ایران تلقی شود.
از نظر سازمان های بین المللی مدافع
حقوق بش��ر ،یکی از معیارهای اصلی
میزان پایبندی حکومت ها به رعایت
حقوق بشر ،تعداد زندانیان عقیدتی و
سیاسی در آن کشور است؛ مساله ای
که در واقع جنجال برانگیزترین بخش
حقوق بش��ر در عرصه بین المللی به
شمار می رود.
رفتار جمهوری اس�لامی در ماههای
گذشته نش��ان داد که اگر چه برخی
محافل قضای��ی و امنیتی از پر کردن
زندان ها از نیروهای منتقد و معترض
نظام سیاس��ی ابای��ی ندارند و حتی
ترجی��ح می دهند که رق��م زندانیان
سیاس��ی را باالتر ببرن��د ،اما برخی از
محافل دیگر استفاده از ابزارهایی غیر
از زندان را برای محدود کردن فعالیت
نیروهای منتقد حکومت ترجیح می
دهند.
در حقیقت ،وجود زندانی سیاس��ی و



عقیدتی در ایران به نحوی
“پاشنه آشیل” دولت محمود احمدی
نژاد رئیس جمهور ایران در مواجهه با
نظام های غربی محس��وب می شود،
چرا که آقای احم��دی نژاد عالقمند
است جمهوری اسالمی را نه آنگونه که
برخی سازمان های حامی حقوق بشر
به عن��وان “بزرگترین زندان” فعاالن
سیاسی و مدنی در خاورمیانه معرفی
می کنند ،بلکه به عنوان “آزادترین”
کش��ور دنیا اعالم کن��د و در عوض،
دمکراسی های غربی را به عنوان ناقض
حقوق بشر معرفی کند.
مسلما وجود زندانی سیاسی و عقیدتی
در ای��ران ،آقای احمدی نژاد و س��ایر
مقام های جمهوری اسالمی را همواره
در معرض پرس��ش های آزار دهنده
خبرنگاران داخلی و خارجی قرار می
ده��د و ادعای آنها مبن��ی بر رعایت
حقوق بش��ر در ای��ران را به صورتی
صریح و قاطع بی اعتبار می کند.
بر همین اساس به نظر می رسد بخشی
از دس��تگاههای حاک��م بر جمهوری
اس�لامی ترجیح می دهن��د به جای
پر کردن زندان ها از فعاالن سیاس��ی
و مدن��ی ،ابزار و زمین��ه های هر نوع
فعالیت را از منتقدان مسالمت
جوی نظ��ام بگیرن��د و بدین
وسیله از حجم زندانیان سیاسی
بکاهند ،چرا ک��ه جلوگیری از
فعالیت منتقدان و مخالفان به
عنوان مصداقی از نقض حقوق
بش��ر در برخی محافل امکان
توجیه پیدا می کند اما به زندان
انداختن منتقدان مسالمت جو،
در هیچ ش��رایطی قابل توجیه
نیست.

دفاع از حقوق
زندانیان:
“مشارکت در جرم”

نهادهای مدنی و سیاسی که دارای
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
پروانه فعالیت از وزارت کشور هستند
و زندگی را با مهر
و نیز غیر قانونی دانستن سایر
نهادهایی که با مشی مسالمت
آمیز فعالیت می کنند ،یکی از
مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
…:Ú ® Í±ˆ £
راههای محدود و ممنوع کردن
•v£` fd fêd 45 Øº
فعالیت های نیروهای منتقد ،چه
کالس های£› ä… Zf dÂ‹ çœ£²œ
لیلیصمیمی
در حوزه سیاسی و چه در حوزه
„ :¬ÅÀ˜ Ô¼• £ z á`` Å¿ Z
رسمی از ایالت کبک)
(با مجوز
@PAYVAND
مدنی طی س��ال های اخیر بوده
Mar
VIDEOTRON.CA
است.
Fax: (514) 422-8996
Sir
یک��ی از نهادهای��ی ک��ه برخ��ی از
pg. 2
گرامـر
محـاوره،
514-825-3170
دستگاههای امنیتی و قضایی نسبت به
NOV.18
فعالیت آن بسیار حساسیت نشان می
دهند ،انجمن دفاع از حقوق زندانیان
NOV.
24
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اس��ت که ریاست هیئت مدیره آن به
pg. 17
عهده عماد الدین باقی است.
pg. 25
انجمن دفاع از حق��وق زندانیان یک
















نهاد غیر سیاس��ی اس��ت که دفاع از 
çÀÅœzdf£…Â¥ffd DJH2 z¯ Â…¬…£… d£Ž ÌŽ ß NOV.11




















حقوق کلیه زندانیان را با هر نوع جرم
و اتهامی در اساسنامه خود گنجانده
6162 Sherbrooke W. Tel.: 514-223-3336
است.
بنا ب��ه گزارش های س��االنه و بولتن
Montreal
رسمی انجمن دفاع از حقوق زندانیان،
Tel.: (514) 488-6523
این نهاد مدنی در طول عمر کوتاه خود
1834 Ste-Catherine W., Suite 301
توانس��ته اس��ت برای آزادی برخی از
(514) 586-2398
Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
زندانیان و بازداشت شدگان وثیقه تهیه
 ` ` ` ``„ X çœdã
کند ،امکان ارائ��ه و دریافت خدمات
Tel.: 514 281-6565
tz®…®Ž çÀÅœzd f£… xZfÂ¥f
پزشکی را برای بعضی از خانواده های
زندانیان بی بضاعت فراهم کند ،و در
مجموع نهادی برای مراجعه خانواده
های زندانی در سراس��ر ایران باش��د؛
بخصوص زندانیانی که امکان گرفتن
وکیل ندارند ی��ا در گذر ایام فراموش
شده اند و یا اینکه حقوق قانونی آنها به
وضع مشهودی نقض شده است.
با تعاملی که انجم��ن دفاع از حقوق
زندانیان با قوه قضائیه ایران و نهادهای
تحت فرمان آن برق��رار کرده بود ،به
نظر می رس��ید که دس��تگاه قضایی
u are eliایران نه فقط اقدامات انجمن را مخل
yo
if
t
ou
d
fin
to
***Call me
to $7,500 from the
وظایف خود نمی داند ،بلکه آن را برای
up
e
eiv
rec
to
le
gib
***!eam house
کاهش مسئولیت های سنگین خود
city to buy your dr
در برابر مشکالت زندانیان مفید تلقی
- L’ile Perrot: BANK REPO, best location,3+2 Bedrooms in 7200 sf land, one bedroom apt in basement
می کند.
with separate entrance, new pool, pond, huge deck, new windows, new roof, new heat-pump....
$ 181,000
چنین تصوری گرچه در بین برخی از
- D.D.O: Excellent location, close to all, 4 Bedroom split level, 1&1/2 bath, ground floor family room, finished
مسئوالن دستگاه قضایی ایران وجود
basement, huge laundry room, garage,new roof,new heat pump,very low taxes ...
$ 279,000
داشت ،اما مجموعه نهادهای امنیتی و
)- Pierrfonds: Mint condition,very bright 1987 Split level with 3 bedrooms,2 full bath,finished basement(raised
قضایی تحلیل متفاوتی از انجمن دفاع
2 garage, 2 laundry room,2 entries, close to schools, Parks,...
SOLD
$269,000
از حقوق زندانیان داشتند.

ˆZf ¬œÂÅ
› t®¥²انگلیسی،
فرانسه ،تافل
:¬ ÂŽ
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GUY

Fax : 514-937-6621

1841-C Ste-Catherine West

Montreal, QC H3H 1M2 Tel.: 514-937-5192
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1406 Boul. St-Laurent
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Tel.: (514) 849-4242 
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$275 .00
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7370 Cote-Ste-Luc,# 118







Montreal, QC H4W 1P9


292-8844

)(514

Tel.:

$75 .00

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil

+ car for exam

Villa-Maria 
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پان
زده سال جنگ...

آفــریقا....

خسارت  300میلیارد دالری جنگ های آفریقا

بر اساس یک گزارش منتشر شده طی
پانزده س��ال گذشته کشمکش های
نظامی در آفریق��ا  300میلیارد دالر
هزینه در بر داشته است.
گزارش یاد ش��ده توس��ط تعدادی از
س��ازمانهای غیردولتی نظیر آکسفام
انجام شده است.
این گ��زارش می افزای��د هزینه این
کشمکش ها برابر با کل کمک هایی
بوده که کش��ورهای آفریقایی در این
مدت دریافت کرده اند.

این نخستین بار است که تحلیلگران
هزین��ه تنش های نظام��ی در آفریقا
و تاثیرات آن بر توس��عه ای��ن قاره را
محاسبه کرده اند.
بین سالهای  1990و  2005بیست و
سه کشور آفریقایی درگیر خشونتهای
نظامی بوده اند.
این درگیری ها ساالنه بطور متوسط
 18میلیارد دالر ب��رای آفریقا هزینه
داشته است.
بهگفتهپژوهشگرانگرچهتعداددرگیری

ه��ای در
آفریق��ا رو
به کاهش
است باید تالش بیشتری برای استقرار
صلح و ثبات در این قاره بخصوص در
سودان و سومالی انجام شود.
نویس��ندگان گزارش یاد ش��ده می
گویند تاثیرات خصومتهای نظامی در
آفریقا سالها پس از پایان درگیری ها
همچنان ادامه دارد.
کشورهای آس��یب دیده سالها باید با
مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم
کنند.
بودجه نظامی اغلب این کشورها نیز
افزایش یافته است.
الن جانسون سیرلیف رئیس جمهور
لیبری��ا در مقدم��ه این گ��زارش می
نویس��د“ :این پولی اس��ت که آفریقا
میتواند از دست ندهد ... .با این مبلغ
هزاران بیمارستان ،مدرسه و جاده می
توانست ساخته شود”.
در خاتمه این گزارش آمده است دولت
ه��ای آفریقایی گام ه��ای مثبتی در
جلوگیری از قاچاق اسلحه برداشته اند
اما آنچه مورد نیاز است یک پیمان بین
المللی الزم االجرا در این زمینه است.
پیتر بایلز (بی بی سی)

کاجل زبان

ابوعلی سینا
انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی

بودجه یک ساله
بنزین ،شش ماهه
متام شد

وزارت نفت ایران اعالم کرده است که
بودجه دو و نیم میلیارد دالری واردات
بنزین به پایان رسیده و در حال حاضر
بودجه بنزی��ن وارداتی از محل منابع
داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین
می شود.
محم��د رضا نعم��ت زاده معاون وزیر
نفت ایران به خبرگزاری نیمه رسمی
فارس گفته اس��ت که بودجه واردات
بنزین تمام شده و غالمحسین نوذری
سرپرس��ت وزارت نفت ایران مجوزی
صادر کرده اس��ت تا به صورت موقت
بنزین مورد نیاز وارداتی کشور تامین
شود.
به گفته آقای نعمت زاده ،با این مجوز،
روزانه ح��دود  14تا  15میلیون لیتر
بنزین از خارج خری��داری و وارد می
شود.
ایران بخش��ی از بنزین مصرفی خود
را از خ��ارج وارد می کند ولی به دلیل

گزارش های وزارت نفت ایران نش��ان
می دهد که مص��رف روزانه بنزین به
طور متوس��ط به ح��دود  61میلیون
لیتر رسیده است که نسبت به میزان
مصرف بنزین پیش از سهمیه بندی
دست کم بین  13تا  15میلیون لیتر
کاهش نشان می دهد.
ایران روزانه ح��دود  43میلیون لیتر
بنزین تولید می کند و بقیه نیاز خود را
از طریق واردات تامین می کند.

افزای��ش مصرف و ناتوان��ی در تامین
نیازهای مصرفی ،از ششم تیرماه امسال
بنزین را سهمیه بندی کرده است.
با وجود سهمیه بندی بنزین ،باز دولت
ایران ناچار اس��ت تا مقادیری بنزین
وارد کند و برای واردات بنزین در سال
جاری دو و نیم میلیارد دالر بودجه در
نظر گرفته ش��ده بود که در شش ماه
اول تمام شده است.
سال گذشته ایران بیشتر از پنج میلیارد
دالر ص��رف واردات بنزی��ن کرد
و دولت امی��دوار بود که با اجرای
سهمیه بندی مصرف کنترل شده
و با نیمی از این رقم بتواند بنزین
مورد نیاز وارداتی را تامین کند.
اما شواهد نشان می دهد که بودجه
پیش بینی شده در نیمه اول سال
تمام شده و دولت باید برای تامین
جمعه  19اکتبر:
بودجه مورد نیاز واردات بنزین در
نیمه دوم سال الیحه جدیدی به
آقای خراسانی
مجلسبفرستد.
اپیدمی تلویزیون های ماهواره ای 24
می��زان بودج��ه مورد نی��از برای
ساعته فارسی زبان خارج کشور
واردات بنزین در نیمه دوم س��ال
مش��خص نیست ولی پیش بینی
5206 DECARIE #3
می شود که این رقم بیشتر از یک
Tel. : 514 485 - 3652
میلیارد دالر باشد.

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

ختف
ی
ف
و
ی
ژه
برا
ی
ف
ص
ل
پائیز

 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI

آموزش زبان فارسی
برای بزرگساالن
غیرایرانی
با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی

Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

937.1777

Tel. : 514 .

1801 maisonneuve O., suite 740

پیوند را مشترک شـــوید:
514-996-9692
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ایـــران...

Sharif Exchange














در نیمه اول سال 86
۱۶هزار نفر در
جادهها جان باختند
رییس پلیس راهنمای��ی و رانندگی
ای��ران اعالم کرد تلفات ج��ادهای در
نیمه نخست امسال با کاهش دو هزار
نفری نسبت به شش ماه نخست سال
گذشته ،به  ۱۶هزار نفر رسید.
سردار محمد رویانیان روز پنجشنبه
به خبرگزاری ایرنا گفت“ :مرگ و میر
ناش��ی از تصادفات جادهای در شش
ماه نخست امسال در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته۱۲ ،درصد کاهش
داشت”.
به گفت��ه رویانیان “امس��ال ش��مار
مجروحین جادهای ۱۲هزار نفر کمتر

همکاری مطلوب هالل احمر” از جمله
مولفه هایی است که به گفته رییس
پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش
تلفات جادهای نقش داشته است.

از شش ماه نخست سال قبل
ب��ود و تصادف��ات جرحی و
فوتی نیز ۷۰هزار فقره کاهش
داشت”.
به گفته رویانیان در مقایسه با
پارسال تصادفات خسارتی
نیز ۱۸درصد کاهش داشته
است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
میانگین کاهش تصادفات در جهان
را س��االنه ۵/۱درصد اع�لام کرد و
گفت“ :کاهش چشمگیر تصادفات
ج��ادهای در ایران یک پدیده جدید
و اتفاق به شمار میآید”.
رویانیان افزود“ :وضعیت رانندگی و
رفتار انسانی رانندگان در مقایسه با
دو سال قبل ۳۰درصد بهبود یافته
است”.
“کاهش سفر به دلیل سهمیهبندی
بنزی��ن ،تقویت و ایج��اد تحول در
پلی��س و اورژانسه��ای کش��ور و













































www.sharifexchange.com
































)Mitra (Persia
Changizi, BA. Sc.

Agent Immobilier Affilié

Agent Immobilier Affilié
Office Phone: (514) 426-4545
Office Fax: (514) 426-4646













 Office Phone: (514) 421-7888
(514) 421-7887

Office Fax:

cel.: (514) 998-9147

cel.: (514) 814-1844

ماهی فروشی ایرانی
در قلب وست آیلند :داخل بازار 440

با مدیریت سیروس

گوش��ت تازه و مرغوب انواع ماهی های
تازه
باب طبع ایرانیان مشکل پسند
ماهی سفید تازه ،ماهی آزاد تازه ،هامور
تازه ،سرخو
انواع میگو،

Marche

Siros

Poissonnerie

Fresh and Frozen Sea Products



















DDO. Qc. H9B 2K4

)(inside Marche 440
)Tel.: (514) 421-3474 (FISH
Fax: (514) 421-3474
www.marchersiros.com

9






















































;)Choose your main dish for only $9.99, (Soltani: $14.99; Barg: $12.99

Combinations plate will be additional charge.

Valid only MON. TO THUR.

LUNCH & DINNER

Guy

ساندویچ مرغ $4.00 ......................................................
ساندویچ زبان $5.00 ......................................................
ساندویچ مغز $5.00 .......................................................
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 .......................................
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 ............................
ساندویچ مارتادال $4.00 ...............................................
ساندویچ ترکی $4.00 ...................................................
ساندویچ الویه $4.00 .....................................................
ساندویچ کتلت $4.00 ..................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................
فیله کباب $6.00 ............................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..............................................
شله زرد $2.00 .................................................................
آرش رشته $4.00 ...........................................................
سوپ جو $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 ........................................................

ش هــر
نبه و ی
صبحان کشنبه
با پا ه :کل
ه
پ
ا
چ
چه گوسفن ه
د
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده
برای
take out

رانه:
عصیرابی
س






$4

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072

انواع سوسیس آلمانی منقلی B. Com
نوشابه های الکلی وغیرالکلی filié
fice Phone: (514) 421-7888
چای قهوه
Res:قلب NDG
 (514) 684-9147 Cell.: (514) 953-2031در
درچندقدمی

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

رقص عربی :هرشنبه شب




















Montreal Qc H3H 1M2

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

3781 boul. Des Sources
















SuperSpecial

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

روبروی ویدئوتران



























Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer

انواع ساندویچ های سرد و گرم

تپش و اخوان






99 


















Cote vertu
Bus 121


















)Naimeh (Naomi
Changizi, B. Com

H4N 1C8

St-laurent, Qc.,

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 223-6409

کلبهعموجمال

آبجوی
تگری













259B Cote-Vertu

1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475

تیراژگسترده
گرافیکعالی

در خدمت ارتقاء بیزنس شما

Advertise with us
514.

996.9692
LA
& REGULAR PRICE

تدریس خصوصی زبان فرانسه
ALUE FOR

Si vous voulez réussir aux examens de l’office québécois
de la langue française pour avoir votre permis de pratique,
(Pour tous les ordres professionnels: médecin, infirmier, in)génieur, technicien, comptable, dentiste, etc.
!N’hésitez pas à m’appeler
- Le teste d’évaluation et de placement gratuit.
)- 25 heures de cours. (Taux de réussite 85%
- 8 dimanches chacun de 3 heures (de 9 heures à 12 heures).
- Frais des cours et matériel inclus est de 475$.
---------------------Docteur Bahman Sadighi

514-272-9384
?Oct15,Nov01
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Groupe Sutton - Sur L’ Île Inc.
Courtier immobilier agréé
38 Place du Commerce
Île Des Soeurs H3E 1T8
Tél.: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
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Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592
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Maison de Voyages
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Farnaz Motamedi

ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1

نامه شخصیتهای مسلمان به رهبران مسیحی

جمعی از رهبران مس��لمانان در نامه ای
به رهبران مسیحیان خواستار تالش برای
تفاهم پیروان اسالم و مسیحیت شده اند.
این نامه به امضای بیش از یکصد و سی
تن از محققان و روحانیون مسلمان برای
پاپ بندیکت ش��انزدهم ،رهبر کلیسای
کاتولیک ،دکتر روان ویلیامز ،سراس��قف
کانتربری و ارش��دترین مقام کلیس��ای
انگلیک��ن ،و رهبران س��ایر کلیس��اهای

مسیحی ارسال شده است.
نویسندگان نامه گفته اند که صلح جهانی
و بقای بش��ریت ممکن اس��ت به بهبود
روابط بین مسلمانان و مسیحیان بستگی
داشته باشد.
به گزارش خبرنگار بی بی س��ی در امور
مذهبی ،سالهاست که رهبران مسیحیان
و مس��لمانان بر ارزش ها و س��نت های
مشترک پیروان این دو دین تاکید داشته
اند.
با اینهمه ،ارسال نامه ای با امضای برخی
از سرشناس ترین پژوهشگران و متفکران
مسلمان برای رهبران مسیحی را می توان
اقدامی قابل توجه توصیف کرد.
نویسندگان نامه به مقایسه قرآن و انجیل
پرداخته اند تا تش��ابه در اصول اعتقادی
این دو دین را برشمارند و مورد تاکید قرار
دهند.
به عنوان مثال ،در این نامه به یکتاپرستی
به عنوان اساس��ی ترین جنبه اعتقادی
مشترک بین مس��یحیت و اسالم و الزام
مسلمانان و مسیحیان به محبت و رعایت

دینی اشاره شده است.

نگرانی از ضعف ایران در
مقابله ایران با پولشویی

یک س��ازمان بین المللی مبارزه با
پولش��ویی در مورد ضع��ف تدابیر
نظارتی در ای��ران ابراز نگرانی کرده
است.
گروه اقدام علیه پولشویی در بیانیه
ای اعالم کرده نس��بت ب��ه فقدان
ترتیبات جامع در جمهوری اسالمی
ایران برای جلوگیری از پولش��ویی
نگران است زیرا این امکان وجود دارد
که گروه های تروریستی از این نقاط
ضعف برای تامین مالی عملیات خود
بهره برداری کنند.
در این بیانیه به کشورهای عضو گروه
توصیه شده است تا به نهادهای مالی
خود توصیه کنند نسبت به خطرات
ناش��ی از کمبودهای تش��کیالتی و
نظارت��ی ایران در این زمینه هش��یار
باشند و آن را در معامالت خود با این
کشور منظور دارند.
ب��ه گفته گروه اقدام علیه پولش��ویی
ضعف نظارتی تشکیالت مالی ایران در
زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب
پذیری نظام مالی بین المللی ش��ده
است.
گ��روه اقدام علیه پولش��ویی در عین
حال به جمهوری اس�لامی پیشنهاد
کرده است برای اصالح نظام مقابله با
پولشویی در این کشور اقدامات الزم را
به عمل آورد.

حال همسایگان
به عن��وان یک
ارزش مشترک

تالش برای بهبود روابط
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نویس��ندگان نامه اظهار م��ی دارند که
مسیحیان و مس��لمانان خدای واحدی
را پرس��تش می کنند و حقیقتی که بر
پیغمبر اس�لام وحی ش��د همان بود که
پیشتر به پیامبران یهودی و مسیحی ،از
جمله عیسی مسیح نیز ابالغ شده بود.
واکنش مسلمانان نسبت به برخی وقایع
بر دیدگاه غ��رب از آنان تاثیر گذاش��ته
است
از نکات دیگری که در این نامه به چشم می
خورد نقل آیاتی از قرآن با این محتواست
که برخورد مس��لمانان با مس��یحیان و
یهودی��ان و پیروان س��ایر پیامبران باید
دوستانه و محبت آمیز باشد.
این نامه در حالی ارس��ال شده است که
در سال های اخیر وقایعی مانند حمالت
و عملیات انتحاری اس�لامگرایان تندرو
از جمله در چند کش��ور غربی ناگزیر بر
نگرش عمومی غرب نسبت به مسلمانان

اق��دام علی��ه پولش��ویی Financial
Action Task Force on Money
 Laundering FATFدر سال 1989
بر اس��اس تصمیم کش��ورهای عضو
گروه ( 7که بعدا با عضویت روسیه به
گروه  8تغییر نام یافت) ایجاد شد.

گروه مقابله با پولشویی

Contract of Min. 1 year

هدف این گروه مقابله با پولش��ویی
و جلوگی��ری از تامین نیازهای مالی
سازمان های تروریستی از طریق نقل
و انتقال پول اس��ت و دبیرخانه آن در
مقر س��ازمان توسعه و همكاریهای
اقتصادی در پاریس قرار دارد.
در حال حاضر ،س��ی و چهار کش��ور
جهان عضو این گروه هستند که عالوه
بر کشورهای پیشرفته غربی ،می توان
از روس��یه ،چین ،آفریق��ای جنوبی،
آرژانتی��ن ،برزیل و ترکی��ه به عنوان
اعضای مهم این گروه نام برد.

پیش��نهادهای ویژه در زمینه تامین
مالی گروههای تروریس��تی است که
در م��اه اکتبر س��ال  2001و پس از
حمالت انتحاری یازدهم سپتامبر در
آمریکا منتشر شد.
تا کنون تعدادی از کشورهای جهان
به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف
قانونی در زمینه مبارزه با پولش��ویی
م��ورد انتقاد این گروه ب��وده اند و به
اصطالح ،در “لیست سیاه” قرار گرفته
اند.
گرچ��ه گزارش ه��ای این گ��روه در
حقوق بین الملل به رسمیت شناخته
نمی ش��ود و قابلیت اجرایی ندارد ،اما
انتقاد آن از یک کشور خاص معموال
باعث می شود نهادهای مالی خارجی
در م��ورد ارتباط با چنین کش��وری
محتاطانه تر عمل کنند.

ax included) / year

no. for 1st payment

ایران عضو این گروه نیست.

اقدام علیه پولشویی عالوه بر گزارش
سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با
پولشویی در جهان ،بیانیه های موردی
نیز در مورد نحوه مقابله کش��ورهای
مختلف منتشر می کند.
از جمل��ه گ��زارش ه��ای مه��م این
گروه هش��ت گزارش تح��ت عنوان

تاثیر گذاشته است.
واکنش تند برخی گروه ها و کشورهای
مس��لمان در برابر اتفاقاتی مانند انتشار
کاریکاتورهای پیغمبر اس�لام و اظهارات
پاپ در مورد اسالم به نقل قول از یکی از
متون قدیمی مسیحی نیز در این زمینه
موثر بوده است.
در ای��ن موارد ،غربیان ب��ه دلیل دیدگاه
خ��اص فرهنگی خود ،چنین اقداماتی را
نشانه تعصب و گرایش به خشونت تلقی
کرده اند.
بنابراین ،ارس��ال نامه ای حاوی تش��ابه
اعتقادی و لزوم محبت بین مسلمانان و
مسیحیان را می توان اقدامی در راستای
بهبود وجهه مسلمانان در غرب و حمایت
از مداراگری در میان مسلمانان توصیف
کرد.
در عین حال ،ب��ه گفته خبرنگار بی بی
س��ی در امور مذهبی ،جامعه مسلمانان،
برخالف بسیاری از فرقه های مسیحیت،
دارای رهبری واحد و منس��جم نیست و
تضمینی وجود ندارد که همه مسلمانان
در تمام نقاط جهان از نظرات این گروه از
محققان مسلمان ،با وجود اعتبار و شهرت
آنان ،به طور کامل تبعیت کنند.

Epicerie Nouveau Main

قابل توجه ایرانیان مقیم شرق مونتریال

قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

ا
حل
د
ا
د
سابق

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 7روز هفته

انواع برنج ،حبوبات ،ترشیجات،
مرباجات میوه جات ،خشکبار،
آجیل و..

861-5681

بسیــاری دیگر ...

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

اکنون د رخدمت شما هموطنان گرامی
با مدیریت ایرانی :مصطفی

همین امروز از مغازه ما دیدن کنید....



1188 St-Laurent boul.
Montreal, QC H1A 1A1

St-Laurent

Tel.: (514) 861-5682
Fax: (514) 861-7018
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جهان...

انتظار داشتند در تازه ترین آمار ارائه
شده از سوی منابع دولتی آمریکا،
شاهد افزایش ذخایر باشند ،وزارت
ان��رژی آمری��کا اعالم
کرد ذخایر نفت خام
این کشور حدود یک
میلی��ون و  700هزار
بش��که کاهش یافته
است.
در شرایطی که هوا رو به سردتر شدن
م��ی رود و تقاضا ب��رای نفت افزایش
می یابد ،گزارش وزارت انرژی آمریکا،
میزان ذخایر نف��ت را در پایین ترین
حد خود از آغاز س��ال جاری میالدی
نشان می دهد.
کش��ور های عض��و اوپک ،س��ازمان
کش��ورهای ص��ادر کننده نف��ت ،در
جلس��ه ماه س��پتامبر خود موافقت
کردند تا تولید را از آغاز ماه نوامبر به
میزان پانصد هزار بشکه در روز افزایش
دهند.
با این ح��ال بحث و گفتگوی فراوانی
درباره کافی ب��ودن این میزان جهت
تامی��ن نیاز ماه های زمس��تان ایجاد
شده است.
این بحث ها در هفت روز گذشته باعث
ش��د قیمت نفت در بازارهای لندن و
آمریکا بیش از دو دالر در هر بش��که
هم کاهش پیدا کند اما این کاهش با
افزایشی بیشتر همراه بوده است.

قیمت نفت برای اولین بار به  84دالر رسید
قیم��ت نفت ب��ار دیگر
افزایش یافت و برای اولین
بار از مرز  84دالر در
هر بشکه گذشت.

در بازار نیویورک قیمت نفت شیرین
س��بک خام آمریکا حدود  97سنت
افزایش یافت و تا  84دالر و پنج سنت
رس��ید ،گرچه قیمت این کاال به 83
دالر و  69سنت مجددا کاهش یافت.
کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و آینده
نامعلوم تولید نفت عراق کارشناسان
و سیاس��تمداران را نگران ساخته که
میزان حامل های انرژی انبار شده به
مرز بحرانی کاهش پیدا کند.
نفت خام برنت لندن هم  40س��نت
افزایش قیمت داش��ت و به  80دالر و
 55سنت رسید.
یک��ی از دالیل ایجاد تن��ش در بازار،

افزای��ش احتمال اش��غال
نواحی شمال عراق از سوی
ترکیه اس��ت ،که می تواند
با ه��دف مقابله با نیروهای
پ.کا.کا ،.ح��زب کارگ��ران
کردستان ترکیه انجام شود.
احتمال این حمالت از آنرو
بیشتر ش��ده اس��ت که از
روز یکشنبه هفته گذشته،
حمالت این نیروهای کرد ،به کش��ته
ش��دن  15س��رباز ترکیه منجر شده
است.
با این وجود تحلیلگ��ران تردید دارند
ک��ه ورود نیروهای ترکی��ه (با تایید
پارلمان این کشور برای به دام انداختن
شورش��یان) به خاک عراق ،بر میزان
تولید نفت عراق تاثیر بگذارد.
آنها معتقدند افزایش تنش در منطقه
است که واسطه ها را ترغیب به افزایش
قیمت می کند.

کاهش عرضه؟

علی رغم آنکه تحلیلگران عرصه انرژی،

افراد بس��یار ناراحت کننده
گمبری برخورد با معترضین
بوده است .وی گفت
در برمه را محکوم کرد
که این گونه رفتار از
سوی مقامات برمه
ابراهیم گمبری ،فرستاده سازمان ملل
مخالف مراودات دو
متحد در ام��ور برم��ه ،در واکنش به
طرفه میان سازمان ملل و
بازداشت شماری از رهبران اعتراضات
حکومت برمه است.
دموکراسی خواهی اخیر در این کشور
در جری��ان س��رکوب اعتراض��ات
از دولت نظامی برمه به ش��دت انتقاد
دموکراسی خواهی در برمه هزاران نفر
کرده است.
از جمله صدها راهب بازداشت و شمار
آق��ای گمبری که در ح��ال حاضر در
نامعلومی کشته شده اند.
تایلند بس��ر می برد ،گفت گزارشهای
س��ازمان عفو بین الملل نگران است
رسیده از بازداشت ،بازجویی و آزار این

برمه

انتخابات انتاریو تاریخ ساخت!
نتایج کلی انتخابات
انتاریو

حزب  -تعداد کرسی % -رای
71
لیبرال
42/19
محافظه کار 26
31/67
10
NDP
16/79
8/01
0
سبز
1/34
0
سایر

رضا مریدی

خنستین ایرانی
در پارملان انتاریو
دکتر رضا مریدی روز  10اکتبر 2007
در انتخاب��ات انتاریو ،ب��ه عنوان اولین
ایرانی تبار ،رقی��ب محافظه کار خود،
الکس یان را شکست داد و وارد مجلس
انتاریو شد.
رضا مریدی متولد ارومیه ،تحصیالت
دانش��گاهی خود را در دانشگاه تهران
انجام داده و سپس دکترای خود را در
رشته فیزیک از دانشگاه برانل انگلستان
دریافت کرد.
او مدتی در دانشگاه های ایران از جمله
دانشگاه فرح پهلوی (الزهرای کنونی)
و م��دارس عالی مختلف تدریس کرد.
سپس در دانش��گاه فیجی به تدریس
ادامه داد و به عنوان پرفسور و سخنران
ارشد در رش��ته فیزیک تجربه کسب
کرده است.
دکت��ر مریدی در س��ال  1990همراه
همسر و دو فرزندش تورونتو مهاجرت
کرد و از همانس��ال در ریچموندهیل
س��اکن اس��ت .وی پس از گذش��ت
س��الهای اولیه در موسسه حفاظت در
مقابل تشعشعات اتمی کانادا مشغول به
کار ش��د و در حال حاضر ریاست تیم
دانش��مندان و معاونت کل موسسه را
به عهده دارد .او افزون بر کار تخصصی
خ��ود ،در بس��یاری از فعالی��ت های
داوطلبانه و اجتماعی ش��رکت داشته
است.

ان دی پی و سبزها آرای بیشتری
گرفتند

«سبزها» علیرغم اینکه موفق به کسب
کرسی در مجلس انتاریو نشدند و حتی
رهبر آنها فرنک دو ژانگ از حوزه خود
یعن��ی “دونپورت” نی��ز از راهیابی به
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ژنرال آمریکایی :عراق
کابوسی بی پایان...

یک��ی از فرماندهان س��ابق نیروهای
آمریکایی در عراق جنگ این کشور را
کابوسی بی پایان خوانده است.
ژنرال ریکاردو سانچز ،که از ژوئن سال
 2003به مدت یک س��ال فرماندهی
نیروهای آمری��کا در عراق را بر عهده
داشت ،گفت استراتژی کنونی آمریکا
در عراق ،تالشی بی نتیجه برای جبران
سالها خط مشی نادرست است.
ژنرال سانچز افزود بعد از سقوط صدام
حسین ،قضاوت های نادرست سیاسی
زمینه را برای بروز شورش و نا آرامی
در عراق فراهم کرد.

آقای س��انچز در این
مورد به اقدام آمریکا
در انح�لال ارت��ش
ع��راق ،کوتاه��ی در
تش��کیل س��ریع یک دولت
غیرنظامی و ناتوانی در ایجاد
ارتباط با رهبران قومی عراق
اشاره کرد.
ژنرال س��انچز در س��خنرانی
ب��رای روزنام��ه ن��گاران در
نزدیکی واش��نگتن ،وضعیت
فعلی عراق را غیرقابل کنترل
خواند اما در عین حال گفت
آمریکا هیچ چاره ای جز ادامه تالش و
“جلوگیری از شکست” ندارد.
وی که اکنون بازنشسته است ،رهبران
سیاس��ی آمریکا را “ب��ی کفایت” و
“فاس��د” خواند و گفت اگ��ر آنها در
ارتش بودند ،به دلیل کوتاهی در انجام
وظایفشان در دادگاه نظامی محاکمه
می شدند.
کاخ س��فید در سال جاری میالدی با
هدف ریشه کن کردن خشونت های
فرقه ای و برقراری ثبات سیاس��ی در
عراق 30 ،ه��زار نیروی اضافی به این
کشور اعزام کرد.

اما ژنرال سانچز “افزایش” این نیروها
را “تالش��ی بی نتیجه” برای جبران
سالها کوتاهی خواند.
کاخ س��فید با اشاره به اظهارات ژنرال
دیوید پترئ��وس ،فرمان��ده نیروهای
آمری��کا در عراق و نی��ز رایان کروکر،
سفیر آمریکا در بغداد ،به صحبت های
ژنرال س��انچز واکنش نشان داده که
گفته اند وضعیت کنونی عراق دشوار
است اما این کشور در حال پیشرفت
تدریجی است.
یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت:
“ما از خدمات ژنرال سانچز در ارتش
آمریکا قدردانی می کنیم  ...اما همانطور
که ژنرال پترئوس و رایان کروکر گفته
اند ،کارهای زیادی در عراق باید انجام
گیرد و این کش��ور ش��اهد پیشرفت
است”.
ژنرال ریکاردو سانچز سال گذشته در
پی رس��وایی مربوط ب��ه آزار زندانیان
زندان ابوغریب بغداد بازنشس��ته شد.
وی از ارتکاب هر گونه عمل خالفی در
این ارتباط تبرئه شد.

صمد و خرسندی در مونتریال  14دسامبر
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که دس��تگیر شدگان تحت شکنجه و

Avocat-Lawyer

وجود ندارد؛ گفته شده است بسیاری از
آنها به اجبار در این راهپیمایی شرکت
کرده بودند.

مجل��س بازمان��د ،ول��ی
پیشرفت قابل توجهی را به
نمایش گذاشتند و در بیشتر
حوزه های رای گیری تعداد
آرایش��ان نس��بت به انتخابات 2003
حدود دو برابر افزایش داشت.
س��بزها موفق شدند بیش از  8درصد
آراء کلی را به دست آورند.
از س��وی دیگر ،حزب نیودمکرات (ان
دی پ��ی) نیز ح��دود  17درصد آرای
عمومی را کسب کرد در حالی که در
سال  2003توانسته بود  14/7درصد
آرا را ازآن خود کند.
گفتنی اس��ت از  25وزیر دولت مک
گینتی 23 ،تن برای این دوره کاندیدا
ش��ده بودند که از ای��ن تعداد  22تن
دوباره انتخاب شدند.
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Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

Tel.: (514) 395-0522
Fax: (514) 395-0524




E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Place-des-Arts

PARTY

info: 514-661-5975


بدرفتاری قرار بگیرند.





















روز شنبه ( 13اکتبر) ،اولین راهپیمایی

حمایت از دولت که توسط حزب حاکم













س��ازماندهی شده بود در شهر رانگون
برگزار شد.


















مقامات می گویند  120هزار نفر در این










راهپیمایی شرکت کردند اگرچه هیچ
راهی برای تایید صحت و سقم این آمار
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ایــران...

فعاالن سیاسی را متهم
«بودجه حمایت از دموکراسی کند ک��ه عوامل بیگانه
و خائ��ن هس��تند و به
در ایران را قطع کنید!»
سرکوب ش��دیدتر آنان
مبادرت ورزد.
این روزنامه می نویسد
نویسندگان نامه سرگشاده
خطاببهکنگرهآمریکاگفته
اند به اعتقاد آنان ،دموکراسی
نمی تواند از خارج وارد شود
بلکه باید بر اساس
نهادها و ارزش
ه��ای بوم��ی
اس��توار باشد و
کس��انی که قرار
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست
است از این بودجه
از درخواس��ت گروهی از ایرانیان
س��ود ببرن��د ،از
مدافع حقوق بشر برای قطع بودجه
حمایت از دموکراس��ی در ایران خبر جملهحقوقدانان مدافع حقوق بشر،
فعاالن جامعه مدنی و سایرین ،متفقا
داده است.
واشنگتنپستدرگزارشیبهقلمرابین این برنامه را مردود می دانند.
رایت که در شماره روز پنجشنبه 11 ،به نوشته واشنگتن پست ،شورای ملی
اکتبر این نشریه چاپ شده ،می نویسد آمریکاییان ایرانی تبار ،ائتالف محافظه
که چندین ت��ن از آمریکاییان ایرانی کاران ب��رای دف��اع از آزادی و مرک��ز
تبار و گروه های مدافع حقوق بش��ر نظارت و منع گس��ترش تس��لیحات
با امضای نامه سرگشاده ای از کنگره کش��تار جمع��ی در تدوی��ن و جمع
ایاالت متحده خواسته اند بودجه ای آوری امضا برای این نامه مش��ارکت
داشته اند و امضای بیست و سه
آزادیخوا
س��ازمان لیبرال و
ها
ن
ع
وا
م
ل
بی
گ
ان
ه
!!
محافظه کار طرفدار
دموکراسی نیز بر آن
دیده می شود.
را که تا س��قف  75میلیون دالر برای
پیشبرد دموکراسی در ایران اختصاص ای��ن روزنامه به نقل از تریتا پارس��ی،
رییس شورای ملی آمریکاییان ایرانی
داده شده قطع کند یا کاهش دهد.
واشنگتن پست از قول امضاکنندگان تبار می نویسد که در زمانی که دولت
این نامه یادآور می ش��ود که صندوق ایران حتی ب��دون بهانه هم به ارعاب
حمایت از دموکراسی در ایران که در مردم خود مبادرت می کند ،شایسته
سال  2006ایجاد شد ،در همان سال است که کنگره آمریکا اقدامی نکند که
اول نتیجه عکس به بار آورد و تالش بهانه ای به دست این دولت بدهد.
برای پیشبرد دموکراسی در این کشور واشنگتن پست می نویسد که همزمان
را تضعیف کرد و باعث شد دولت ایران ب��ا مذاکرات کمیت��ه های تخصیص
بودجه در مجلس نمایندگان و سنای
آمری��کا ،دیده ب��ان حقوق بش��ر ،از
:
سازمان های بین المللی مدافع حقوق
اجاره فیلم های جدید
بشر ،همراه با گروه های دیگر ،خواسته
ایرانی و خارجی
اند که برای سال آینده بودجه ای برای
حمایت از دموکراسی در ایران تصویب
نشود.
هرشب
ای��ن روزنامه از قول س��امان ظریفی،
سنت
از اعضای دیده بان حقوق بش��ر ،می
نویسد که دادن دهها میلیون دالر برای

نتیجه
عکس!

ویدئوخورشید

99

حمایت از فعاالن سیاسی در داخل
ایران نوعی نقض غرض محسوب می
شود زیرا،
اوال فعاالن ایرانی این بودجه را نمی
خواهند و آن را دریافت نمی کنند و
ثانیا ،این بودجه به معنی حمایت از
تالش های دولت ایران برای معرفی
کردن فعاالن طرفدار آزادی به عنوان
عوامل بیگانه است.
واشنگتن پست می نویسد که سنای
آمری��کا با ای��ن اس��تدالل که مبلغ
تخصیص داده ش��ده در سال اول به
طور کامل هزینه نش��ده و در مورد
مخفی بودن ن��ام دریافت کنندگان
و عک��س العم��ل دولت ای��ران هم
نگرانی هایی وج��ود دارد ،ابتدا تنها
 25میلی��ون دالر را برای س��ال دوم
این برنامه در نظ��ر گرفته بود اما به
درخواس��ت دولت ،ای��ن بودجه را به
 75میلیون دالر افزایش داد و مجلس
نمایندگان هم با مبلغ  50میلیون دالر
موافقت کرد.
واشنگتن پست در خاتمه این مقاله از
نشانه هایی از بروز شکاف در تشکیالت
حکومتی جمهوری اسالمی سخن می
گوید و می نویس��د که روز گذش��ته
حس��ن روحانی ،سرپرس��ت س��ابق
مذاکرات هسته ای ایران ،سیاست های
محمود احمدی نژاد ،رییس جمهور،
را به خاطر تضعیف موقعیت ایران در
خارج و تخریب وضعیت اقتصادی در
داخل مورد انتقاد قرار داد.
به نوشته این روزنامه ،آقای روحانی در
جلسه حزب اعتدال و توسعه گفت که
در صحنه بی��ن المللی ،ایران بیش از
گذشته در معرض تهدید قرار گرفته
و افزود که اقدامات دیپلماتیک زمانی
موفقیت آمیز محس��وب می ش��ود
که باعث نش��ود دشمنان ما حمایت
کشورهای دیگر را به دست آورند در
حالیکه اینک بر ش��مار دش��منان ما
مرتبا افزوده می شود.

¿¼£Åš£¥ Z z xZ® Z }f£

•®Ì³œ z ¬ÅšÂ† ,jz

su
Me

Su

Countertops, Tiles,
Stairs, Fireplace
•®ßÀÅ z ÍÀÅ…£˜ Ì³œ z jz

www.canadagranite.com

äœ£‹f£˜ z y£½Žz®• gZ
›¬Å £›®• x¬ d £

›¨}®†ÂÅ§›£˜ }£ä¤š }Z®… CNC }£ y£½¥d ä… ¯Á
›¨}Z®… RBQ gÂ
…¯uf
ˆ®z }fZdZ }£yhz
Atelier Su Mesura

ç¥z¬Å¾“ £f

6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

¯ ¯“ x£À‘Â¿ Í›¬‹ fd

(514) 485-5757

شمار میلیاردرهای چینی هفت
برابر سال پیش شد

بیش از  40درصد
طرحهایحتقیقاتی
دانشگاهامیرکبیر،
نظامیهستند

در حالی که در پایان س�ال  ،2006چین  15میلیاردر در فهرست
ثروتمندان خود داشت ،امسال  106میلیاردر چینی وجود دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،فهرستی که بهتازگی توسط روپرت
هوجورف یک حسابرس مقیم شانگهای منتشر شده است ،نشان
میدهد که میلیاردرهای چینی ظرف یک سال از  15نفر به 106
نفر ،یعنی هفت برابر ،رسیدهاند .این جهش نشانی از رشد شریع
اقتصادی چین گرفته میشود.
بنابر همین گزارش در صدر این فهرس�ت خانم یانگ هویان 26
س�اله با ثروتی مع�ادل  130میلیارد ی�وان ( 17.3میلیارد دالر)
قراردارد.
هوجورف ،تهیه کننده این فهرست ،به خبرگزاری فرانسه گفته
است “همه ما میدانیم که چین رشد اقتصادی سریعی دارد ،اما
این س�رعت چنان زیاد است که همه را شگفت زده کرده است.
س�رعت رش�د اقتصادی چین به مراتب از رش�د آمریکا و اروپا
بیشتراست”.
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رامشترک

با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل یا فکس کنید:
514-996-9692
Fax:514-422-8996
Payvand@videotron.ca

علیرضا رهایی رییس دانش��گاه صنعتی
امیرکبیر گفته اس��ت ک��ه از میان 360
طرح تحقیقاتی که در طی س��ال جاری
توسط دانشجویان و استادان این دانشگاه
صنعتی در حال انجام است ،حجم طرح
های مرتب��ط با “صنایع دفاعی” بیش از
 150طرح هستند.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس ،علیرضا
رهایی رئیس ضمن اعالم این خبر گفته
است “دانشگاههای صنعتی همواره پیوند
و ارتباط مناسبی با صنایع دفاعی کشور
داش��ته و تاکنون تحقیق��ات و تولیدات
مختلفی را نیز به اجرا گذاشتهاند ”.رهایی
مزیت اجرای چنین تحقیقاتی در دانشگاه
را این دانسته که این تحقیقات “موجب
کارآفرینی برای محققان و نیز درآمدزایی
مناسب از این راه شده است”.
رهایی درباره زمینه تحقیقات نظامی که
در این دانشگاه در جریان است به فارس
گفته است “در موضوعاتی مثل هوا فضا،
دریایی و دیگر زمینههای مورد نیاز کشور،
دانشجویان و اساتید این دانشگاه خدمات
مفیدی به کشور کرده و میکنند”.
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Friday,
December 14, 2007
--------------------------------

Info: 514-726-5554

Oscar Peterson Concert Hall
Layola Campus

7141 Sherbrooke West

Montreal,Quebec,H4B 1R6
----------

E-mail: iran01
@hotmail.com

بلیت در فروشگاه های
معتبر ایرانی
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خاورمیانه...

11

رایس :زمان تشکیل کشور فلسطینی رسیده است
عب��اس ،رئیس تش��کیالت
خودگ��ردان فلس��طین در
ش��هر رام الله در کرانه غربی
به خبرن��گاران گفت آمریکا
متعهد به پی��ش بردن روند
صلح خاورمیانه است.
خان��م رایس اف��زود“ :اینک
زمان برای تش��کیل کشور
فلسطینیاست”.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته
رایس تالش می کند تا دیدگاه است که جورج بوش ،رئیس
های اسرائیلی ها و فلسطینیان جمهور آمریکا حل مناقشه
اس��رائیل و فلس��طینیان را
را به هم نزدیک کند
یک��ی از اولویت های دولت
خود دانسته است.
کاندولی��زا رایس ،وزیر ام��ور خارجه
آمریکا ،تالش های کنونی برای ازسر وی افزود که ایاالت متحده ،اسرائیل
گیری رون��د صلح میان اس��رائیل و و فلسطینیان را ترغیب می کند تا بر
فلسطینیان را ،جدی ترین تالش برای روی یک س��ند مشترک برای ارائه به
حل مناقشه خاورمیانه طی سال های کنفرانس ماه آینده کار کنند.
محمود عب��اس ،رئیس تش��کیالت
اخیر دانسته است.
خانم رایس به دنبال مالقات با محمود خودگردانفلسطیننیزگفتکنفرانس

صل��ح خاورمیان��ه
باید مذاکرات نهایی
برای تشکیل کشور
فلسطینی را آغاز کند.
کاندولی��زا رایس ،وزیر ام��ور خارجه
آمریکا روز یکش��نبه با اهود اولمرت،
نخست وزیر اس��رائیل نیز دیدار کرد
و درباره کنفرانس صلح خاورمیانه در
آمریکا به مذاکره پرداخت.
مقامهایآمریکاییپیشاپیش،توقعات
از پیش��رفت در تهیه س��ند مشترک
اسرائیل و فلس��طینیان برای ارائه در
کنفرانس را کاهش داده اند.
فلسطینیان هشدار داده اند که بدون
این س��ند کتبی حاضر به شرکت در
کنفرانس صلح که ماه آینده برگزار می
شود نیستند اما اسرائیلی ها می گویند
که ارائه س��ند م��ورد توافق طرفین
ضرورتی ندارد.
مش��اوران خانم رایس اشاره کرده اند
که کنفرانس صلح خاورمیانه شاید به
تعویق بیفت��د مگر اینکه دو طرف در
مورد این سند به توافق برسند.

انتقاد گزارشگر سازمان ملل از شرایط فلسطینیان

واکنش ضعیف بین املللی

گزارشگر ویژه س��ازمان ملل در امور
حقوق بشر فلسطینیان علت واکنش
ضعیف گروه چهارگانه صلح به
نقض حقوق فلسطینیان را
نفوذ بیش از اندازه آمریکا بر
آن توصیف کرده است.
پاس��گاههای بازرس��ی
اسرائیلی مورد انتقاد شدید
گزارشگر سازمان ملل قرار
گرفته است
به گفته آقای دوگارد ،گروه
چهارگانه به طور مناس��ب
ب��ا موض��وع حقوق بش��ر
فلسطینیان برخورد نکرده
و اقدام شایسته ای را نیز در
مورد شکاف بین گروه های
فلس��طینی حماس و فتح
صورت نداده است.
گروه اس�لامگرای حماس
در ماه ژوئن س��ال جاری
توانست پس از اخراج افراد
مس��لح وابس��ته به فتح از
باریکه غ��زه ،بر این بخش
از سرزمین های فلسطینی

باشگاه کشتی «وست آیلند»
با مربیان کارآزموده کشتی درسطح جهانی

West End Gym
7025 Cote St Luc

Cote Saint Luc, QC H4W 2T8

Tel.: (514) 489-6879

مشاور مهاجرت به کانادا
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE

Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
----------------------------------------Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

جهت کلیه امور مهاجرتی درخدمت جامعه محترم ایرانی هستم

توجه بفرمائید من در حال حاضر در ایران بسر می برم
خواهش می کنم با تلفن های زیر در تهران
با من متاس بگیرید:

Tel.: 8845-8851 Tel.: 8845-8341 Fax: 8845-3523
--------------------------------------------

980 St-Antoine W. Suite 308

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

)(X:Mansfield
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com















کیترینگشیراز








پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
(سرد و گرم)
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
یادبود ،ترحیم و...

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

* سرویس رایگان تحویل غذا
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال

خدیجه و ناصر
----------------

Tel.: 514-688-3144
514-963-5179
450-688-6626










نماینده ویژه س��ازمان ملل از ضعف
گ��روه چهارگانه صل��ح خاورمیانه در
حفاظت از حقوق فلسطینیان در برابر
اسرائیل انتقاد کرده است.
جان دوگارد ،گزارش��گر ویژه سازمان
ملل در امور حقوق بشر فلسطینیان ،در
مصاحبه ای با بی بی سی گفته است
که گروه چهارگانه صل��ح خاورمیانه
 متش��کل از ایاالت متحده ،روسیه،اتحادیه اروپا و سازمان ملل  -قادر به
دفاع از حقوق فلسطینیان نبوده و در
نتیجه ،در ایفای یکی از وظایف اصلی
خود شکست خورده است.
آقای دوگارد اظهار داشته است که در
چنین وضعیتی ،ادامه عضویت سازمان
مل��ل در گروه چهارگان��ه به نفع این
سازمان نیست.
جان دوگارد ،حقوقدان و محقق اهل
آفریق��ای جنوبی ،از س��ال  2001به
عنوان گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل
در امور فلس��طینیان خدمت کرده و
شرایط آنان در کرانه باختری رود اردن
و باریکه غزه را زیر نظر داشته است.
گزارش��گران ویژه سازمان ملل متحد
به عنوان ناظران و مش��اوران سازمان
ملل فعالیت دارند اما تصمیم گیرنده
و سیاس��تگزار سازمان محسوب نمی
شوند.
جان دوگارد در مصاحبه با بی بی سی
گفته است “هربار که از منطقه دیدن
می کنم به نظر می رس��د که اوضاع
وخیم تر شده است”.
وی افزوده است که در بازدید اخیر خود
شاهد احساس یاس و سرخوردگی در
میان فلسطینیان بوده است.
به گفته آقای دوگارد ،این احس��اس
ناشی از نقض حقوق بشر و به خصوص
محدودیت هایی است که اسرائیل در
مورد رفت و آمد فلس��طینیان وضع

کرده است.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد افزوده
است که گرچه اسرائیل با تهدید علیه
امنیت خود مواجه اس��ت اما واکنش
این کشور نسبت به این تهدید بیش
از حد شدید بوده است.
آقای دوگارد اس��رائیل را متهم کرده
است که با ایجاد پاسگاه های متعدد
ایس��ت و بازرس��ی در کرانه باختری
در صدد بوده اس��ت ت��ا این بخش از
سرزمین های فلسطینی را به تعدادی
مناطق مجزا تفکی��ک کند و زندگی
فلسطینیان را هرچه دشوارتر سازد.

مسلط شود و عمال اراضی فلسطینی را
به دو بخش تقسیم کند.
گزارش��گر ویژه س��ازمان مل��ل این
تحوالت را تهدیدی جدی برای حق
فلسطینیان در تعیین سرنوشت خود
دانسته و از سازمان ملل خواسته است
نقش میانجی را ب��رای حل اختالف
درونی فلسطینیان برعهده بگیرد.
وی افزوده است که جامعه بین المللی
به ج��ای ایفای نقش��ی بیطرفانه در
ای��ن ماجرا عمال به طور کامل از فتح
حمایت کرده است و این نقشی نیست
که از سازمان ملل انتظار می رود.
وی افزوده است که در گزارش خود که
اواخر ماه جاری تسلیم مجمع عمومی
خواهد شد توصیه خواهد کرد که در
صورتی که گروه چهارگانه همچنان در
حمایت از حقوق فلسطینیان ناتوانی
نشان دهد ،این سازمان از عضویت در
گروه چهارگانه خارج شود.
اظهار نظر نماینده ویژه سازمان ملل
در حالی انتشار می یابد که کاندولیزا
رایس ،وزیر خارجه آمریکا ،به منطقه
خاورمیانه س��فر کرده است تا زمینه
برگ��زاری کنفرانس بین المللی صلح
خاورمیانه در ماه نوامبر را فراهم آورد.
روز یکش��نبه خان��م رایس ب��ا اهود
اولمرت ،نخست وزیر اسرائیل ،مالقات
کرد و قرار است روز دوشنبه با محمود
عباس ،رهبر فلسطینیان نیز دیدار و
گفتگوکند.
0000000000000000

ماریا
کتُـنه

MARIA
COTTONE

1625 De Maisonneuve W., Suite: 401
Montreal, Qc















Tel.: (514) 937-2888
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اجنمن دوستداران زرتشت

پیشیارهمیکند

سالنامه ایرانی،

شعر خوانی و معرفی کتاب
سخنرانی:

آقای مجید کفائی
(شاعر ،محقق)
(سفیر شعر )

یکشنبه  4نوامبر 2007
ساعت  3پس از نیمروز
دانشگاهمونترآل
تلفن)514( 325-3012 :

F No.812 F Oct. 15, 2007

گزارش مهرگان

اجنمن
دوستداران
زرتشت

جشن مهرگان این انجمن در
جهت اهدافش )که یکی از آنها
برگزاری جشن های ملی توام
با شناساندن فلسفه و گسترش
آن بین ایرانیان همراه با حفظ
آداب و رس��وم آن ها میباشد(
طب��ق ه��ر س��ال در  6اکتبر
 2007در سالن Rose Rosse
در الس��ال در محیطی بسیار
صمیمی برگزار گردید.
سالن جشن از عالقمندانی که
نقطه مشترکشان حفظ اصالتی
بود که از نیاکانمان داشتیم هر
لحظه پر میشد ،اعالن برنامه ها
را یاور انجمن آقای درویشعلی
بعهدهداشتند.
جش��ن در س��اعت  8شب با
س��رود همیش��ه جاودانه «ای
ایران» آغاز شد.
سرکار خانم دارابی عضو هیئت
مدیره ضمن خوش آمدگوئی
برای باش��ندگان قس��متی از
فلسفه برگزاری جشن مهرگان
را بیان نمودند.
س��پس آق��ای رفعت پن��اه به
تشریح قسمتی دیگر از فلسفه
برگزاری این جشن پرداختند.
آق��ای دکت��ر ش��ریف نائینی
گزارشی از فعالیت های انجمن
و قس��متی از وضعی��ت مالی
جشنها را بیان نمودند.

شام
مرغ کباب ش��ده هم��راه با
س��االد و س��وپ و دسر شامل
چای ،قهوه ،ش��یرینی و میوه
بود .دی جی کوالک با انتخاب
آهنگ های شاد و متنوع ایرانی
شادی خاص خود را در فضای
جشن بوجود آورده بود.
خانم پروین زرس��او با صدای
زیبای خود س��رود مهرگان را
خواندند که مورد توجه همگان
قرار گرفت.
آقای جواد میرفتاحی اشعاری از
حافظ و دکلمه ای از شعر شاملو
را با صدای گی��رای خود اجرا
نمودند که تمامی باشندگان در
جشن را تحت تاثیر کلمات و
معنای شعر قرار دادند.
سپس رقص بود و شادی که از
میان باشندگان به  6نفر برای
بهتر رقصیدن بلیت جشنی که
در  21دس��امبر برگزار میشود
هدیه داده شد.
این انجم��ن بدین وس��یله از
آقای درویش��علی یاور جشن
ه��ای انجمن ،رادی��و چکاوک
همراه با س��بد گل زیبایشان و
خانم سارا عباسی و آقای سعید
که تبلیغات را عهده دار بودند
و همچنین تپ��ش دیجیتال،
فروشگاه ماهی سن لوران ،ویدئو
خورشید که ما را برای فروش
بلی��ت یاری دادن��د ،صمیمانه
سپاسگزاریمینماید.
در صورت تمایل جهت سفارش
فیلم جش��ن مهرگان با تلفن
( )514( 325-3012فروت��ن)
پیوندبگیرید.

کمیته کنگره آمریکا کشتار ارامنه را “نسل کشی” خواند
کمیت��ه رواب��ط خارج��ی مجل��س
نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه
ای کش��تار ارامنه توس��ط ترک های
عثمانی را بعنوان “نس��ل کشی” به
رسمیتشناخت.
این قطعنامه با  27رای مثبت در مقابل
 21رای منفی به تصویب رسید.
قطعنامه یاد شده در مرحله بعدی در
مجلس نمایندگان آمریکا مطرح
و به رای گذارده خواهد شد.
عبدالل��ه گل رئی��س جمه��ور
ترکی��ه بالفاصله به ای��ن اقدام
کنگره واکنش نشان داد و آن را
“غیرقابل پذیرش” خواند.
یک سخنگوی ش��ورای امنیت
ملی آمریکا به بی بی سی گفته
است که کاخ س��فید از نتیجه
این رای گیری “بسیار ناراحت”
"حاکمان
است.
هشدار بوش
ج��ورج ب��وش رئی��س جمهور عثمانی یک
آمری��کا نیز از قانونگ��ذاران این و نیم میلیون
کشور خواسته بود این قطعنامه
ارمنی را
را تصویب نکنند.
وی ساعاتی پیش از رای گیری قتل عام
گف��ت “ای��ن قطعنامه پاس��خ
صحیحی به این قتل عام تاریخی کردند!"
نیست”.

بازداشت باقی
ادامه از صفحه :

از نگاه برخی از دستگاههای امنیتی
ایران ،نهادهای مدنی و سازمان های
غی��ر دولتی اصوال بخش��ی از برنامه
دنیای غرب برای به چالش کشیدن
آنچه آنها کشورهای “مستقل” می
نامند ،به ش��مار می روند و از این رو
یک تهدید امنیتی تلقی می شوند.
بر مبنای این نگاه ،سازمان های غیر
دولتی یا باید منحل و محدود شوند و
یا نمونه های موازی آنها که به نحوی
وابس��ته به نهادهای حاکم باش��ند،
شکل گیرد.
در این میان انجم��ن دفاع از حقوق
زندانیان بخصوص به علت مخالفت
آقای باقی ب��ا حکم اعدام و دفاع وی

پارلمان فرانسه پیش تر این کشتار را
“نسل کشی” خواند.
اما آقای بوش نسبت به صدمه ای که
اقدام مشابه کنگره به روابط آمریکا و
ترکیه می زند هشدار داد.
ترکی��ه از اهمیت نظامی زیادی برای
آمریکا برخوردار است.
آمریکا از آس��مان ترکیه برای انتقال

مهمات به نیروهای مس��تقر در عراق
استفاده می کند.
این قطعنامه حتی در صورت تصویب
در کنگره التزامی برای دولت آمریکا به
همراه نخواهد داشت.
ترکیه پذیرفته که بسیاری از ارامنه در
جریان جنگ جهانی اول کشته شدند
اما همواره با اعالم آن بعنوان “نس��ل
کشی” به ش��دت مخالفت کرده
است.
هفت سال پیش نیز کمیته روابط
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا
الیحه ای مش��ابه را تصویب کرد
ام��ا مداخله بیل کلینتون ،رئیس
جمهور وقت آمریکا مانع از طرح
این الیح��ه و رای گیری در مورد
آن شد.
ارامنه می گویند که حاکمان وقت
عثمانی ،به طور سیس��تماتیک و
منظم دس��ت به قت��ل عام یک و
نیم میلیون ارمنی زدند .ترکیه که
وارث امپراتوری عثمانی شد ،این
اته��ام را رد م��ی کند و می گوید
ک��ه گروهی از ارامن��ه و ترک ها
در شرایط بحرانی حاکم بر جنگ
جهانی اول ب��ه دالیل مختلف از
جمله بیماری و گرسنگی کشته
شدند.

از حق��وق زندان��ی ه��ا و اعدامیانی
مانند عامالن بمب گذاری در استان
خوزس��تان و کس��انی که تحت نام
“اراذل و اوباش” دستگیر و زندانی و
اعدام می شوند ،مورد حساسیت ویژه
دستگاههای قضایی و امنیتی بود.
از نگاه برخی محافل حاکم بر ایران،
دفاع از حقوق قانونی کسانی که جرم
مشهودی مرتکب شده و یا متهم به
“ترور” و “اوباش��گری” باشند ،نوعی
مشارکت در جرم آنها محسوب می
ش��ود و از همی��ن رو ،دفاع از حقوق
مص��رح و قانونی این قبی��ل افراد با
هزینه های سنگینی همراه است.
در هر صورت ،بازداش��ت آقای باقی
آن هم در حالی که حجت االس�لام
هادی قابل رئیس جبهه مش��ارکت
ایران اسالمی در استان قم همچنان
بدون هرگونه اعالم اتهامی علیه وی

در بازداشت به سر می برد ،نشانه آن
است که برخی محافل در جمهوری
اس�لامی همچن��ان عالقمندند که
عالوه بر مح��دود کردن زمینه های
فعالیت منتقدان مدنی و سیاس��ی،
شمار زندانیان عقیدتی و سیاسی را
باال ببرند.
چنین وضعی ،اما باعث تحت فش��ار
قرار گرفتن شدید جمهوری اسالمی
در عرص��ه بین المللی خواهد ش��د،
چرا ک��ه در اوضاع ام��روز جهانی به
زندان انداختن فعاالن حوزه عمومی
بخصوص امور مربوط به حقوق بشر
حتی برای کش��ورهای عادی جهان
نیز بدون هزینه نیست ،چه برسد به
جمهوری اسالمی که نهادهای بین
المللی رفتار آن را به دقت تحت نظر
دارند.

خانه ایران...

مونتریال

بعده��ا ب��ه بیراههکشاندهشد.
بر اساس این قانون یک درخواست در
گزارش
نشس��ت عمومی خانه ایران پیرامون صورتی معقول است که در برگیرنده
“مدارای معق��ول” یا بح��ران هویت سه شرط باشد:
در جامع��ه کبک در جمعه گذش��ته  -1هزینه مالی هنگفتی را بر کارفرما
دوازده��م ماه اکتب��ر  2007در محل تحمیلنکند.
دانشگاه مکگیل ،ساختمان مهندسی  -2با حقوق ش��خصی و آزادی های
مککانل ب��ه دعوت خانه ایران برگزار دیگران منافاتی نداشته باشد .و
شد.
 -3از روی حسننیت
‘
برگزاری
از
هدف
صورتگرفتهباشد.
“م
دا
را
ی
مع
قول”
متأسفانه در چندین
این جلسه گفتگو
ماه اخیر حساسیت
و تبادلنظ��ر در
ارتباط ب��ا یکی از مش��کالت کنونی افراط��ی و بعضأ غیر معقول کبکیها،
جامعهیکبکیعنی“چگونگیتطبیق بهرهبرداریه��ای حزب��ی ،دام��ن زدن
درخواستهای معقول اقلیتها از جمله بیرویهی نش��ریات و درخواس��تهای
مهاجرین با بافت فرهنگی-اجتماعی گهگاه نامعقول اقلیته��ا ،همه و همه
باعث گردیده که این مس��أله ش��کل
جامعه کبک” بود.
اگر نوش��تههای پیش��ین خانه ایران اصلی خود را از دس��ت داده تبدیل به
را دنب��ال کردهباش��ید حتمأ بهخاطر یک معضل هویتی گردد و به مسایلی
دارید که خانه ای��ران در نظر دارد در از جمله نژادپرس��تی و تبعیض هرچه
کمیس��یون بوش��ار -تیلور ،به هنگام بیش��تر برعلیه مهاجری��ن دامن زده
عب��ور آن از مونترال ،حضور یابد تا در شود.
صورت امکان پیشنهادها و راهکارهای پ��س از این گ��زارش مختص��ر ،ابتدا
خود را به عن��وان اقلیتی از جامعهی حاضرین در جلسه س��واالت خود در
کبکی ارایه دهد تا شاید بتواند سهمی این زمینه را مطرح کردند و به بحث و
در روش��ن نمودن گوشهای از ابهامات تبادلنظرپرداختند.
موج��ود در جامعه میزب��ان ،که خود پس از آن حضار از تجربههای شخصی
ناشی از خاموش ماندن و دمبرنیاوردن خود در ارتباط با این موضوع صحبت
های منطقی اقلیتهای مهاجر اس��ت ،کردند و در پایان از عموم خواسته شد
تا چنانچه پیشنهادی در رابطه با مفاد
داشتهباشد.
در روز جمعه در ابتدا دو تن از اعضای بیانیهای که قرار اس��ت از طرف خان ه
هیأت مدی��ره خانه ایران به تش��ریح ایران به این کمیته ارایه گردد دارند با
تاریخچ��های از ش��کلگیری این بند جمع در میان بگذارند.
قانونی و لزوم ش��رکت فعال ما و ابراز در خاتم��ه نیز قرار ش��د تا براس��اس
عقیدهمان به عنوان بخشی از جامعهی پیش��نهادات مطرح ش��ده ،بیانیهای
کبک پرداختند .بر اساس این مقدمه توس��ط کمیتهی بررس��ی “م��دارای
این ماده قانونی نخست به منظور حفظ معقول” تهیه و تنظیم گردد و پس از
حق��وق اقلیتها از جمل��ه زنان حامله بازنگری مجدد توسط شرکتکنندگان
و معلولین بهوج��ود آمد .هر چند که این جلس��ه تا پیش از موعد پایانی به

محکومان اصلی پرونده میکونوس
آزاد می شوند
سخنگوی دادستانی
ف��درال آلم��ان در
گفتگ��و ب��ا بخ��ش
فارس��ی بی بی سی
تأیید کرد که کاظم
دارابی ،از محکومان
پرونده ترور چهار تن
از مخالفان حکومت
ای��ران قرار اس��ت تا
پیش از پایان س��ال
ج��اری می�لادی از
زندان آزاد شود.
کاظ��م دارابی پانزده
س��ال از دوران
محکومیت حبس ابد
خود را گذرانده و آن
گونه که دادس��تانی
فدرال آلم��ان اعالم
ک��رده ،آزادی وی بر
اساس قانونی صورت
می گیرد ک��ه بنابر
آن ،شهروندان بیگانه
در ص��ورت گذراندن
حداق��ل م��دت
محکومیتی که برای
ج��رم ارتکاب��ی آنها
صورت گرفته است،
می توانن��د آزاد و از
آلمان اخراج شوند.
ع�لاوه ب��ر کاظ��م
دارابی ،یکی دیگر از
محکومان پرونده که
عب��اس رائل نام دارد
و شهروند لبنان است
نی��ز قرار اس��ت آزاد
شود.

کاظ��م داراب��ی در
دادگاه به عنوان یکی
از عوام��ل طراح��ی
ترور سه تن از سران
کرده��ای مخال��ف
جمهوری اس�لامی
و یک ت��ن از فعاالن
در رس��توران یونانی
میکونوس در برلین،
پایتخت آلمان مجرم
شناخته شده بود.
این ترور در هفدهم
س��پتامبر  1992و
هنگام��ی رخ داد که
گروهی از چیگرایان و
کردهایایرانیمخالف
جمهوری اسالمی در
اتاق��ی خصوصی در
رستوران میکونوس
گردآم��ده بودند که
صاح��ب آن ایران��ی
ب��ود ،در طول دیدار،
ناگهان دو مرد مسلح
وارد اتاق شدند و آن
دس��ته از حاضران را
کهمخالفانجمهوری
اس�لامی بودن��د به
رگباربستند.
ط��ی ای��ن حادث��ه،
صادق ش��رفکندی
رهبر حزب دموکرات
کردس��تان ای��ران،
فتاح عبدلی مسئول
این ح��زب در اروپا،
همای��ون اردالن
مس��ئول ح��زب در

آلمان همراه با نوری
دهکردی ،از مخالفان
جمهوری اسالمی که
گفته می ش��ود بانی
این دیدار بوده ،کشته
شدند.
تصمی��م اخی��ر
دادس��تانی ف��درال
آلم��ان ک��ه علیرغم
رأی دادگاه ص��ورت
گرفته ،باعث شگفتی
و مبنای برخی گمانه
زنیها شده است.
از جمل��ه ،روزنام��ه
اس��رائیلی ها آرتص
مدعی شده که آزادی
کاظم دارابی و عباس
رائل بخشی از معامله
ای بوده که سه سال
پیش میان اسرائیل
و ح��زب الل��ه لبنان
صورت گرفته است.
به نوشته این روزنامه،
همچنین ط��ی این
معامل��ه اس��رائیل
چهارص��د زندان��ی
فلسطینی را در مقابل
دریافت اجس��اد سه
سرباز اس��رائیلی که
چهار س��ال پیش��تر
کشته ش��ده بودند و
آزادیالحانانتاننباوم،
بازرگان اسرائیلی که
ب��ه گ��روگان گرفته
شده بود ،آزاد کرد.
گمان��ه دیگ��ری که
مطبوعات اسرائیلی و
آلمان��ی مطرح کرده
ان��د این اس��ت که
آزادی کاظ��م دارابی
و عباس رائل در ازای
این ب��وده که حزب
الله در مورد ران آراد
افس��ر ناپدید ش��ده
اسرائیلی اطالعاتی به
اسرائیل بدهد.
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این کمیسیون تحویل داده شود.
الزم به ذکر است که متن کامل و
نهایی این بیانیه در شمارهی آینده
پیوند به چاپ خواهد رسید.
شکی نیست که تنوع آرا و زوایای دید
مختلفی که از س��وی افراد در جلسه
مطرح ش��د نقش ش��ایان توجهی در
غنابخش��یدن رأی و فهم هرچه بهتر
این مسأله و چگونگی مواجهه ما با آن
داشتهاست.
شاید پیام دستهجمعی را که میتوان
از البالی تمامی صحبتهای عزیزان
ش��رکت کننده اس��تخراج نمود این
باشد:
“بهجای آنکه تنها به این بسنده کنیم
ک��ه در محاف��ل خصوصیم��ان و در
نشریات محلیمان از تضییع حقوقمان
س��خن برانیم ،به جای آنک��ه هزاران
پرس��ش کنیم و خود ب��ه آنها هزاران
پاسخ دهیم ،به جای آنکه از این فشار
و آن ناعدالتی سخن برانیم بدون آنکه
درک صحیحی از چراهای این معضل
داشته باشیم و یا بدون آنکه بخواهیم
قدمی هرچن��د ناچیز برداری��م ،باید
بود .باید حضور داش��ت و در حد توان
با حضور فعال خود نقشی روشنگرانه
در رابطه ب��ا کجرفتاریه��ای منتج از
ناآگاهی و عدم شناخت جامعه کبکی
از مهاجرین ایفا کرد”.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران
شماره تلفن:
514-944-8111
C.P. # 222 Succ. Snowdon,
Montréal, Qc H3X 3T4
@khanehiran.montreal
gmail.com
http://khanehiranmontreal.
wordpress.com

جمعه شبهای
کتابخانهنیما
 -جمعه  19اکتبر:

آقای خراسانی

اپیدمی تلویزیون های ماهواره ای 24
ساعته فارسی زبان خارج کشور

 -جمعه  26اکتبر:

سخنران :آقای آزاد
تاریخ خط و خطاطان افغانستان
-------------------برنامه های کتابخانه نیما و بحث و
گفتگو برای بهتر کردن و غنی کردن
و پیشنهادات و نظرات ...ازهمه اعضا،
دوستان و یاران کتابخانه نیما و نیز
همه عالقمندان دعوت می کنیم با
شرکت فعال خود در برنامه های ما،
آنها را پر بارتر سازند.

-----کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3
Tel. : 514 485 - 3652
@nima_librarymontreal
yahoo.ca

استخدام
PIZZA 2FOR1
به یک پیتزامیکر و
چند راننده برای کار
در رستوران پیتزایی
در ناحیه وست آیلند
فورانیازمندیم:
داوود

514-683-0707
davood aug15paid
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درشهر...
کتابخانهنیما

از همه دوستداران ورزش دسته
جمعی دعوت می کند در برنامه های
ورزشی کتابخانه شرکت کنند

• پیاده روی در طبیعت

برای اطالعات بیشتر ونامنویسی با
آقای مهراب تماس بگیرید:
514 369- 6313

•فوتبال
•دوچرخه سواری

برای اطالعات بیشتر و طرح نظرات
و پیشنهادات خود با کتابخانه نیما
تماسبگیرید.
امید است که با هم بتوانیم برنامه های
مناسب و روزهای خوبی داشته باشیم.
هیئتاجرائیهکتابخانهنیما

منایشگاهنقاشی

کالس های فارسی
اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

Argile étincelante
Khosro Berahmandi

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

a 2 Novembre 2007

خسرو برهمندی

تلفن)514( 626-5520 :
----------

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

اوتـــاوا

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

Ottawa Persian Radio

«نماشـــوم»

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان
ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

یکشنبه ها 9 :تا 11شب
 )613( 244-0979داخلی 421

www.chinradio.com

تلفن514-886-4768 :

دعوت به
تظاهرات

س��ازمانهای صلح جو و ضد جنگ
ایالت کبک و کانادا در روز

شنبه  27اکتبر 2007

تظاهرات عظیمی بر علیه جنگهای
افقانس��تان و عراق و نقش دولتهای
کان��ادا و امریکا ترتی��ب داده اند .در
زمانی که دولت ایاالت متحده طبل
ات��ش زای جنگ علیه ای��ران را در
رس��انه های عمومی ت��ا حد امکان
میکوب��د و مدام در جه��ت تهدید
بیش��تر محاصره متع��دد اقتصادی
و نظام��ی و آوردن انواع فش��ارهای
تبلیغاتی به حیات و جامعه ایرانی
و هموطنان ما اس��ت ،وظیفه خود
میدانیم که دس��ت بدست هم داده
و یکص��دا در مقا بل تحمیل چنین
زور و ستیزه گرایی ایستادگی کرده
و پیوند با یاران هموطن خود را در
ایران فراموش نکنیم.
الزم ب��ه تذکر اس��ت که پ��س از 6
سال جنگ در این دو کشور چیزی

Sign
Plexi
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Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

129.00

رادیو هم صــدا

مدرسه دهخدا
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جز بی خا نمانی و فالکت و آوارگی
نصیب مردمشان نشده و به همین
دلیل است که اکثریت مردم کانادا
خواهان اتمام هر چه زودتر ماموریت
نظا می کشورش��ان در افغانس��تان
هستند.
لذا از کلی��ه ایرانیان مقیم مونتریال
بویژه دانشجویان و اساتید دانشگاهها
س��ازمانها و انجمنه��ای عمومی و
خصوصی دعوت میشود تا با حضور
خود در این راهپیمایی مراتب انزجار
خود را به هرگونه ستیزو صف آرایی
علیه ایران ایرانی و ایرانزمین نشان
داده ،بگوش جهانیان برس��انند که
ایرانی هر کجا هس��ت ایران را از یاد
نمیبرد:
چو ایران نباشد تن من مباد

)(+tax

جشن های
ملی را پاس
بداریم

Sandwich

Board

}g£
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Canopy

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
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اجنمن دوستداران زرتشت
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www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220













شنبه  27اکتبر 2007

زمان راهپیمایی 12:30 :بعد ازظهر
محل  :پارک دومینیون
تقاطع رنه لوک و پیل
www.echecalaguerre.org

سازمان ایرانیان ضد جنگ
حامد حایری

اطالعیه

این انجمن طبق اساسنامه خود در
جهت اهدافش که مهم ترین آنها
برگزاری جشن های ملی با تکیه بر
فلسفه آنها ،توام با حفظ آداب و رسوم،
شناساندن و انتقال آن به نسل جدید
دور از ایران زمین و گسترش آن در
بین جامعه ایرانی مونترآل می باشد،
همواره کوشیده است.
در این راستا ضمن سپاسگزاری از
شرکت شما عزیران ،تاریخ برگزاری
جشن های ملی را به آگاهی هموطنان
عزیز و عالقمند می رساند:

جشن شب یلدا:

جمعه  21دسامبر 2007

جشن سده:

جمعه  1فوریه 2008

جشن چهارشنبه سوری:

سه شنبه  18مارس 2008
-----------------------------تلفــــنآگاهی:
514-325-3012

haeri@videotron.ca






















































روابط عمومی

گروه خیریه پردیس






تلفن متاس درمونتریال خامن پروانه ابهری 784-0305 )514( :
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5897 Sherbrooke
)W. Tel.: (514
We are located at :

7025 Cote St-luc road.
Tel : 514- 489-6879

کتابفروشی

پگـاه

قدیمی ترین کتاب فروشی
تورنتو
تازه های موسیقی و کتابهای
جدید
5513 Yonge St.
416-223-0850
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Persian Cultural Association
National Capital Regions
P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

بازندۀ قمار برندۀ حیات جاوید

پذیرا هستند .قب ً
ال
او هجوم میآورند او باید صدای روح
فکر میکردم که تنها مسیحی
مسائل زیادی در زندگی و همچنین در
ایرانی من هستم .ولی سالها پس
القدس را تشخیص دهد  -صدای همان شخصیت من تغییر کرد .یکی اینکه طرز
از انقالب ایرانیان بسیاری به مسیح
کبوتر را.
برخوردم با پدرم بسیار تغییر کرد .اینک
شود
عالم
ا
نیز
ران
دیگ
صدایی که باید به
ایمان آوردهاند .نه تنها در ایران
جوئل
میتوانستم او را بهخاطر گذشته ببخشم و
همچنان که خسرو در ایمان خود تقویت
پس از چند
بلکه در بیرون از ایران هم خداوند
به او بیشتر محبت کنم و احترام بگذارم.
یشد ،این اشتیاق در او بیشتر زبانه
روز اقامت در
ایرانیان را به خود فرامیخواند و
یادم میآید وقتی بیمار بود برای عیادتش
م 
خدا
ورد
میکشید که مکاشفات خود در م
بیمارستانبه
آنها را نجات میبخشد.
به بیمارستان رفتم .مسائل بین ما خیلی
را با دیگران نیز در میان بگذارد ،ولی این
یکنم خودش متوجه خسرو هیچگاه از بشارت به دیگران خسته
و
شت
خانه برگ
بهتر از قبل شد .فکر م 
عنی
ی
او
به
خص
یشود .او هنوز هم روزی را که در مقابل
های
ش
رین
ش

دیکت
برای چند ماهی تحتنظر بود .آزمای
نز
بود.
به
را
ن
سان
این
آ
تغییراتی در من شده بود ،با اینکه
نم 
بود.
او
رای
ب
ضوع
مو
یآورد و در
رین
همه
همسرش مشکلت
زیادی از او ب هعمل آمد ولی نتیجه
تلویزیون نشسته بود بهیاد م 
زبان نیاورد.
دِبی ایمان خسرو به مسیح را رد نکرد،
یکند که چرا عیسی باید
مثبت بود و عاقبت گفتند که هیچ مشکلی
مشتاق این بودم که از این به بعد به کلیسا
حضور خدا گریه م 
یدید که خسرو به انسان بهتری
یشد .او نمیتواند آن ندای دلنشین
در او نیست و سالم است .من مطمئن
چون م 
بروم .با دیگر یهودیانی آشنا شدم که به
کشته م 
بود
تبدیل شده است .او بسیار خوشحال
را فراموش کند که این بهخاطر گناهان تو
بودم که اگر جوئل را به بیمارستانی غیر از
مسیح ایمان آورده بودند و همیشه ارتباط
که آقای کوئیبل در خانه او جلسه داشته
کودکان برده بودیم مدت زمان بیشتری
و نزدیکی خاصی با آنها احساس میکردم.
انجام شده است.
ویت
باشد و برای مهمانان چای و بیسک
طول میکشید و احتمال صدمه مغزی بود.
بسیاری از افراد در صحبت با خسرو
ما مسیحی هستیم ولی هنوز یهودی هم
از معجزاتی بود که برای ما بهوقوع آماده کند .مدت زمانی سپری شد تا در
این برای ما بسیار با ارزش هست .احساس خوبی دارند .او در تعلیم نوایمانان
این یکی
هستیم و
زندگی همسرش نیز اتفاقی افتاد که بسیار
بعد آقای کوئیبل درگذشت و این فعالیت کرده و عدهای را برای تعمید آب
پیوست.
چند سال
او را لمس نمود .دِبی خودش در این مورد
هر گاه خسرو از این واقعه سخن میگوید
آماده نموده است .او دانشجویان کالج
برای خسرو بسیار دردناک بود .افرادی که
کتابمقدس را نیز در سفرهای بشارتی
یشود .نجات
اشک در چشمانش جمع م 
میگوید:
در گروه خانگی او بودند جذب کلیساهای
شده
گزار
بر
ای
ه
جلس
همراهی کرده است .در بسیاری از نقاط
خته
ما
یک روز که در خانۀ
جوئل او را به یاد کودکی خودش اندا
یکرد که
دیگر شدند .خسرو احساس م 
یک بار در حوض افتاده بود و مادرش بود من در آشپزخانه مشغول آماده کردن
دون او از دست داده است .آن شهر ایستاده و در مورد مسیح بشارت داده
بود که
همه چیز را ب
چای بودم و داشتم سیگار میکشیدم که
کی از دوستان با او تماس گرفت و به است .عدهای او را مسخره کردهاند ولی
را
او
ودی
یه
مرد
یک
که
بود
فته
به او گ
روزها ی
صدای فوقالعاده خوشنوایی را شنیدم.
در لندن کلیسایی بهنام کلیسای عدهای هم اشک ریخته و او را در آغوش
نجات داد .در ادامه زندگی او اتفاق دیگری
او گفت که
نغمهای آسمانی مثل اینکه بیرون از این
برای خسرو افتاد که نور بیشتری بر روی
کشیدهاند .جالل بر نام خداوند باد.
ایرانیان وجود دارد که خوب است به آنجا
بود.
جهان بود .موهای بدنم سیخ شده
این واقعه انداخت .او میگوید:
سری بزند .خسرو آدرس کلیسا را پیدا کرد
آنها
احم
مز
آمین خسرو
و
روم
ب
مرا
اخل
یک شب که در خواب بودم خداوند
نمیخواستم به د
و تصمیم گرفت یکشنبه به آنجا برود.
شوم .ولی میخواستم بدانم که چه کسی
بیدار کرد و به من گفت به اتاق پایین بروم
قبل از ورود به کلیسا با خود میگفت آیا
و او را پرستش کنم .رفتم و لحظات بسیار
در آنجا میخواند .به کنار در رفتم و سرم را مسیحیان واقعی ایرانی دیگری را میتواند
در قمـــار عمـر خود ،بازندۀ بازی کــــــه بود
ال غرق شده
خوبی داشتم .در محبت او کام ً
به در تکیه دادم.
در آنجا پیدا کند؟ خسرو هیچگاه مسیحی
غمــاز جلب بازی که بود
صبـر کـــن بشنو که ّ
ً
ا
قیقت
ح
مرا
سلی
ل
نام
ه
ودم
ب
نمی
بودم و نزدیکی عیسی را با تمام وج
صدای سرود خا
ایرانی ندیده بود .جلسه کلیسای ایرانیان
یکه تاز و صـابر و باهـوش و بیپروا کـــــه بود
ضی
بع
که
شد
عث
غرق
با
اقعه
روح
و
این
احساس میکردم .لحظه بعد در
مود.
ن
مس
بود.
آنکه میزد حقهها بر خویش و بر جانها کـه بود
لندن برایش خیلی جالب و دیدنی
ل
هیچ
ولی
کنم.
رکت
نکه
ش
ای
آنان
انند
چون که صدها اسکناس از جیب تو میشد پدید
مواقع در جلسه
بودم که تصویری به ذهنم آمد .م
مردم بسیار مهربان و صمیمی بودند و
وقت فکر نمیکردم که مسیحی شوم .زیرا
ناگهــان میگشت با دسـت مهارت ناپـــــدید
داشتم از باال به حوضی در یک خانه نگاه
احساسی مانند خانه خودش را داشت .اکثر
آنـکه در پـوشـاندن درد دلــش عــاجز نبــــود
میکردم .حالت پرواز داشتم .میتوانستم
من یهودی بودم .به نظر من یهودیان به هیچ ایمانداران ایرانیانی بودند که مانند او از پس
مخلـص و محکوم آن غــمهای بـی پایان نبـود
مرور
به
ولی
وجه نمیتوانند مسیحی شوند.
ببینم که کودکی در حوض افتاده است.
زمینه اسالمی آمده بودند .پس از صحبت با
شـاد میگشت از سپردنهای دل بر مال کـــس
آنها
از
کی
ی
که
کرد
غییر
بعد
ت
یزها
مانند یک مرده روی آب افتاده بود.
زمان خیلی چ
آنها دید که چه مسیحیان شاد و باایمانی را
سهــو میشد در برش پیـروزی و اِغوای کـس
در
ودی
یه
حی
مسی
گروه
و
کرد
یک
دیدم که شخصی آمد و او را بلند
لیت
فعا
روع
گـو بپوشــان رنـجهـای باطــن از جانـم تمـام
ش
در مسیح مالقات کرده است.
فت
گ
ی
م
من
به
سرو
رون
خ
بی
بود.
دک
گــر کفــایت میکنـد پوشـــاندن درد نهـــان
محل سکونت ما
بارها تکانش داد .آب از دهان کو
خسرو اینک تصمیم گرفته بود که به
که عیسی همان مسیحای یهودیان است
این قمار عشق بود و من چه بودم مــات و کیـش
آمد و مجدداً شروع به تنفس کرد .تالش
این مشارکت برود و هر از گاهی بچهها و
از برم بگـرفت کـام و هــر چه بودم از تو بیـش
یدادم .تا اینکه درباره
ولی من به او گوش نم 
میکردم در این تصویر چهره آن مرد را
یبرد .میدانست
همسرش را نیز با خود م 
ایـن قمــار زنـدگـی بــود و جـوانـی و خیـــال
و
یدم
شن
این مشارکت یهودیان مسیحی
ببینم ،ولی نمیتوانستم .در همین لحظه
که راه دور است ولی خدا میخواهد که
باختــن ایـن زنـدگـی را در طلبهــای قمـار
من
به
و
بود
حال
خوش
الش
صدای خداوند را شنیدم که میگفت :ت
سیار
او در این مورد ب
او در این کلیسا شرکت کند .در ابتدا در
شـادیام را کی فزود،غـمهای دل را کــی ربود
سیح
م
کن که چهره او را ببینی .این فرشتهای بود میگفت که باید با یهودیانی که به
یکرد
مورد ایمان خود چندان صحبتی نم 
محـو و خـوابم مینمود،سودای مالم میستود
ن
های
ت

شهاد
ایمان آوردهاند صحبت کنم و
راههـا بـن بـست و مـن انبـوه از تـاراج عمـــر
و شخص خجالتی و ساکتی بود ولی به
که من فرستادم.
غـرق در بــازی و مخمــور قمــار جـان خود
زمان همچنان سپری میشد و خسرو
آنان را بشنوم.
مرور زمان اعتماد به نفس الزم را در خود
ناگهم عیسـی صدایـم کـرد از اعمـاق خـواب
رکت
مشا
این
به
که
اوند
رفتم
تجربیات زیادی در مورد هدایت خد
یک روز تصمیم گ
دید و درباره ایمان خود و کارهای خداوند
او ربودم هر چـه بـودم گنـج ،از غـمهای نـاب
ست.
بروم و ببینم که در آنجا چه خبر ا
داشت که بسیاری از آنها چندان هم
در زندگیش شروع به صحبت کرد .به
رویا نوروزی:
سعی
و
شتم
دا
ست
دو
عاها
سیار
برایش خوشایند نبود .بعضی از د
فضای آنجا را ب
مرور زمان عطایای او شناخته شد و به او
با الهام از داستان زندگی خسرو
رکت
مشا
این
دگی
سات
زن
واقع
جل
در
پاسخ داده نمیشد و بعضی م
باز
از
که
کی
ردم
ی
که
(بازندۀ قمار برندۀ حیات جاوید)
ک
مسئولیتهایی نیز محول گردید
ایان
پ
در
بار
یک
کنم.
اری
یهودیان شرکت
شهایبسی
آنها خوشآمدگویی به ایمانداران جدید در
دستخوشکشمک 
جلسه دعوت کردند که برای دعا به جلوی
بود .شک و افکار منفی به او هجوم
کلیسا بود و با کسانی که بهعنوان مهمان
دند .در لحظه اول برایش تشخیص کلیسا برویم .جلو رفتم و خسرو نیز با من
به کلیسا آمده بودند پیام نجات را در میان
میآور
کنم
ی

م
ساس
اح
اگر
به
که
دها
فت
بع
گ
ولی
یش
بود
کش
ک
شکل
آمد.
این موضوع م
الس
میگذاشت.
یکند بهتر است
های زبان های
که خداوند در من کار م 
این نتیجه رسید که این افکار منفی
در طول سالها افراد زیادی از طریق خسرو
انگلی
جمالت او را تکرار کنم .بله ،بسیار عجیب
نمیتواند از خداوند باشد ،پس باید از
به مسیح ایمان آوردهاند .باور او این است
سی و فرانسوی
و
ردم
ک
کرار
ت
را
الت
جم
بود ولی من همه
که بشارت به ایرانیان اراده خدا برای زندگی
شیطانباشد.
نوان
ع
ه
ب
را
سی
شاند
عی
هکار
ک
مت
گنا
س
یک
این
به
نوان
را
اوند
سرو
ع
ه
ب
اوست و او باید در جهت اراده خد
این افکار خ
رایگـــان
نجاتدهنده خودم پذیرفتم .خسرو نیز
و
ماند
ب
اوند
خد
وید:
ضور
گ
ی
ح
م
در
ورد
که بیشتر
م
این
در
دش
زندگی کند .خو
هر
هفته در کلیسای
عای
ان
د
و
ج
رزم
ل
ی
یل
م
رگ
ی
یمی
ب
یک
ف
عظ
انند
ار
نگ
م
من
س
ج
که
که
ولی
ست
ی
دید
ام
من با افراد بسیاری صحبت کرده
دعا کند .دان
زبان
یکنم .بعد از این واقعه
در جهان پیرامون ما در حال انجام
کشیش را تکرار م 
ایرانیان نسبت به پیام انجیل بسیار باز و
تلفن آگاهی:
است .در میان تمام افکاری که به
168
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Business Center

Learn Today - Earn Tomorrow !

Obtain a Quebec Ministry of Education Vocational Diploma In:

Computerized
Accounting Studies
Secretarial Studies
&
Starting a Business














CALL NOW!






















(514) 484-0485

(Ask about our day & evening sessions)

Seafood
Greek,

www.shadd.com

Mediterranean

1000 Old Orchard Ave. N.D.G. H4A 3A4

362 Fairmount W
Tel.: (514) 270-8437

BUS 90 WEST FROM
VENDOME METRO

FREE
TUITION

LOANS &
BURSARIES
AVAILABLE

We are looking for
revenue properties for our
qualified clients
(2plex to 100plex)












مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

Cell.: (514)



















































562-SOLD (7653)
1-809-571-2717
Toll free 1-800-571-0615
www.infinti-blu.com
sadeghi@infiniti-blu.com

Sosua, Dominican Republic

!این می تواند چشم انداز پنجره شما باشد

Located in a 5 acre tropical garden
2 and 3 bedroom pool view from 135 US$/SF
2 and 3 bedroom ocean view from 172 US$/SF
2, 3 and 4 bedroom ocean front from 182 US$/SF
European finishing quality

This could be the view from your window
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س ماه:
ک

مراسم عزاداری قالیشویان مبناسبت
شهادت علی ابن محمد باقر فرزند امام
پنجم در مشهد اردهال كاشان

ع

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی
در کنترل رفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل
و فعالیت کردن
 .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی های
بی دلیل

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120
Fax. 450 - 689 - 1051
Email:
ga_salimi @hotmail.com

DONYA
presents:

FRI.

DONYA
presents:

FRI.

DONYA
presents:

PARTY

26

PARTY

26

PARTY

FRI.
PERSIAN OCT.

26

 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه
و ضعف روحیه
 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
 .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب

 .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
 .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن و
یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیره
و دهها مورد دیگر

info: 514-661-5975

PERSIAN OCT.
info: 514-661-5975

PERSIAN OCT.
info: 514-661-5975
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هالووین پارتی 3نوامبر
در دونینی با دی جی کوالک
با
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Restaurant Le Gourmet Grec
ِ رستوران گورمه
گـرگ

اینک خوشمزه ترین
چلوکباب شهر را

:با ما نوش جان کنید

E
PRINC
RE
ARTHU

مدیریترستـــــــــوران
 از هموطنانLe Gourmet Grec
عزیز و آشپزهای عزیز ایرانی که در
شناساندن فرهنگ و غذاهای لذیذ
ایرانی به همشهری های مونترالی
در سه ماه گذشته ما را یاری کردند
.بدینوسیله تشکر می کند
مدیریت این رستوران امیدوار است
،آینده نه چندان دور غذاهای ایرانی
همانند غذاهای یونانی و ایتالیایی
.مورد پسند جهانیان قرار بگیرد
،بیاد داشته باشید
شومینه ما با چوب طبیعی در فضای
بسیار خانوادگی همراه با چای
سنتی ایرانی در هوای سرد و برف
،در راه(!) همراه با غذاهای ایرانی
 جای دنجی برا ی،دریایی و یونانی
.شما هموطنان و مهمانانتان است

، برگ، کوبیده،سلطانی

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

:اسپشیال این ماه
، میگو، جوجه کباب،خرچنگ
،زرشک پلو( مخصوص) قرمه سبزی
 کباب، زیتون پرورده،کباب ترش
، باقالی پلو،)کوبیده (با گوشت بره
.... خاویار ایران و،میرزا قاسمی


180 Prince Arthur E

Room for
400 people

Montreal, QC H1A 1A1

Tel.: (514) 849-1335
Fax: (514) 849-0648

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com

بستنی و نوشابه برای پرنس و پرنسس های
! سال) رایگان است12 ایرانی (کمتر از
چای داغ و سنتی ایرانی در کنار آتشکده
شومینه خوش آمدگویی ما برای شما و
.مهمانانتاناست
.لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید
به امید دیدار

در زیباترین نقطه پرنس آرتور














































































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Omid Kiarash, D.M.D., M.S.D., Dip. Perio.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics
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New

1834 Ste-Catherine W., Suite 301

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

،به مونتریال می آئید

حتما سری به زیباترین خیابان شهر ما
... و رستوران گورمه گرگ بزنید
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غروب اقتدار آمریکا در جهان؟!

توجه به منابع عظیم نفت و گاز
در روسیه دورانی طالئی را برای
خود رقم خواهد زد و
از طرف دیگر دوران بسیار سختی
را برای اروپا از نظر انرژی فسیلی
ایجاد خواهد کرد و
از جهتی دیگر داشتن این شانس
که در دوران ساخت مجدد نیروگاه
های اتمی پس از تخریب به دلیل
حمله نظامی مسئولیت آن مجددا
بعهده روسیه خواهد بود
و اما اگر آمریکا رژیم اس�لامی را
به حال خ��ود رها کند و با آن به
عنوان یک قدرت اتمی کنار بیاید
ب��ه بهانه گرفتاری هائ��ی که در
داخل عراق دارد ،زبونی و اُفت آبرو
در جهان برایش به همراه خواهد
داشت ،بویژه در میان کشورهای
عربی منطقه ،که فعال به آمریکا به
چشم تنها قدرت جهان و حامی
خود می نگرند.
با وضعیت��ی که ذکر ش��د برای
آمریکا راه سومی وجود ندارد.
حفظ آبرو و ادامه سیاس��ت های
پیش یا از دست دادن حیثیت.
کاخ سفید در نظر دارد با همکاری
متحدان اروپائیش یعنی فرانسه،
انگلی��س و آلم��ان و احتماال به
میدان کش��اندن ژاپن ،به عنوان
ق��درت اقتصادی ،ب��ا وقت کمی
ک��ه ت��ا پای��ان دوران حکومت
راستگرایان در آمریکا باقی مانده،
اقدام به ریسکی بزرگ و سرنوشت
ساز بکند؛ ریسکی که از هم اکنون
نتای��ج وخیم آن ب��رای جهانیان
آشکار است.
آمریکا اگر از این مهم موفق بیرون
آید سلطه خود را بر جهان بیش
از پیش و غیردموکراتیک تر ادامه
خواهد داد؛
و در غیر اینص��ورت جهان امروز
ش��اهد غروب اقتدار آمریکا برای
همیشه خواهد بود.
حاال بهتر می شود فهمید که چرا
آقای احمدی نژاد می گوید پرونده
هسته ای مختومه است.
به امید فردائی بهتر و به دور از
کینه

بود.
البته روس��یه در این
رابطه که رژیم اسالمی
بایستی تمام فعالیت
های هسته ای خود را
بطور شفاف روی میز
تحقیق بگذارد ،با بقیه
کش��ورهای صاحب
قدرت هم عقیده است
و نه بیشتر.
بیاد داری��م که آقای
احم��دی ن��ژاد در
مصاحبه های مختلف
در نیویورک و دانشگاه
کلمبیا بدفعات اعالم
داش��ت ک��ه پرونده
روسیه عمال آمریکا را به هس��ته ای ایران بسته شده
است.
چالش طلبیده؛ در هر خیلی ها با تعجب و ناباوری
حالت برنده ی اصلی به این نظر ایشان نگریستند
و حال به نظر می رسد یا او
کرملین است!
میدانس��ته و یا به او تفهیم
ش��ده که آمری��کا از طریق
شورای امنیت سازمان ملل علیه
با درود
در دیداری که نیکوال س��رکوزی پرونده هس��ته ای کاری از پیش
رئیس جمهور فرانسه با والدیمیر نخواه��د ب��رد ،زیرا اوال ش��ورای
پوتی��ن ،رئیس جمهور روس��یه امنیت منتظر اع�لام نظر نهائی
داش��ت ،دولتمردان راس��تگرای رئیس س��ازمان انرژی اتمی می
آمریکا س��عی در متقاعد کردن مان��د و پ��س از آن تصمیم می
کرملی��ن برای ع��دم مداخله در گی��رد و دوم��ا به احتم��ال قوی
حمله یا تحریم شدیدتر اقتصادی روس��یه هرگونه تصمیم شورای
ایران کردند ک��ه در این رابطه با امنیت را که بر ضد رژیم اسالمی
توجه به اظه��ارات ضد و نقیض باشد «وتو» خواهد کرد؛ که البته
پوتین و س��رکوزی در پایان این همکاری چین را هم در این «وتو»
دیدار م��ی توان ح��دس زد که با خود خواهد داشت.
دیپلماسی آمریکا بار دیگر در این در نتیج��ه می بینی��م که عمال
روسیه ،آمریکا را به چالش طلبیده
مورد با شکست روبرو شد.
والدیمی��ر پوتین باره��ا موضع و در ه��ر دو حالت (یعنی حمله
کش��ورش را در رابطه با فعالیت نظامیآمریکاومتحدانشبهایران؛
هسته ای رژیم اسالمی از روزهای و یا تحریم شدید اقتصادی دیگر
نخست بطور شفاف اعالم داشته علی��ه ایران خ��ارج از چهارچوب
که بایستی پرونده هسته ای این شورای امنیت و یا ،در شکل بهتر،
رژیم مراحل قانونی و تحقیقاتی رهاکردن رژیم اس�لامی به حال
خود را از طری��ق  NPTبگذراند خ��ود بعنوان یک ق��درت اتمی)
و تا به حال هیچگونه ش��واهدی برنده ی اصلی کرملین است.
که نشاندهنده سرپیچی ایران از چرا ک��ه در صورت حمله نظامی
قوانین  NPTباشد ،بدست نیامده آمریکا و متحدانش به ایران ،روسیه
و بای��د منتظر اعالم نظ��ر آقای میداند که قیمت نفت و گار بطور
محمد البرادعی رئیس این آژانس سرسام آوری باال خواهد رفت و با

دو دانشمند آمریکایی و یک
دانشمند بریتانیایی به خاطر
کش��فی جدید در ف��ن آوری
ژن برنده جایزه نوبل پزشکی
امسال شده اند.
ماریو کپچی و اولیور اسمیتیز،
پژوهش��گران آمریکایی و سر
مارتین اوانس بریتانیایی موفق
شده اند روشی موسوم به “هدف گرفتن ژن” را ابداع کنند.
این روش به آنها اجازه داده بیماری های انسان را با ایجاد تغییرات
ژنتیکی در موشهای آزمایشگاه شبیه سازی کنند.
کمیته نوبل روز  8اکتبر گفت نتیجه تحقیقات این پژوهش��گران
باعث شده که برخی نکات مبهم درباره بیماری هایی مانند سرطان
و عارضه قلبی روشن شود.
برای مثال علم پزشکی به خاطر این تحقیقات اکنون می
تواند چگونگی ایجاد بیماری در افراد سالم را بهتر درک
کند.
این پژوهشگران در شرایط آزمایشگاهی موش هایی را
پرورش داده اند که کد ژنتیکی آنها می تواند برخی از
ژن های مشترک میان انسان و موش را “روشن” یا
“خاموش” کند.
کمیته جایزه نوبل گفت که این دانش��مندان موفق شده اند “با
استفاده از سلول های پایه جنینی اصول الزم برای ایجاد تغییرات
ژنتیکی در موش های آزمایشگاهی را کشف کنند”.
روش “هدف گرفتن ژن” به گسترش دانش درباره “رشد جنینی
ژن های متعدد ،فیزیولوژی انس��ان ،پیری و امراض” کمک کرده
است.
اولیور اس��میتیز 82 ،ساله ،نیز با اس��تفاده از “هدف گرفتن ژن”
توانسته در موش های آزمایشگاهی امراض موروثی مانند تاالسمی
و بیماری های دیگر از جمله فشار خون و انسداد عروق را بازسازی
کند.
مراسم اعطای جایزه نوبل در ماه دسامبر برگزار می شود.
ارزش جایزه نوبل بیش از یک میلیون دالر است.










































گروه الیت و دی جی تپش

جشن هالویین
داغ و بیادماندنی

در کــارما
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TOYOTA

CAMRY LE
2007

fully loaded
LEASE FOR
$ 379.00 /month
plus tax

FINANCE

with interest rate of

3.9%

FINANCING

3.9%

برنده جایزه
نوبل ادبی،
متولد ایران
است!

آکادم��ی س��وئدی نوب��ل،
دوریس لس��ینگ نویسنده
برجسته بریتانیایی را برنده
جایزه امسال در رشته ادبیات
معرف��ی ک��رده
است.
روز پنجشنبه11 ،
اکتبر،آکادمیعلوم
سوئد ،که برندگان
جوایز نوبل در رشته
های مختل��ف را بر
می گزیند ،اعالم داشت که
جایزه نوبل ادبی امسال را به
خانم لسینگ 87 ،ساله ،به
خاطر  57سال فعالیت ادبی
اعطا خواهد کرد.
خان��م لس��ینگ از والدینی
بریتانیایی در کرمانشاه ایران
متولد شد.
خان��م لس��ینگ در کن��ار
دریافت جایزه نقدی (حدود
ی��ک میلیون و چه��ار صد
ه��زار دالر) ی��ک مدال طال
نی��ز دریافت می کند .از وی
همچنین دعوت خواهد شد
تا برای ایراد س��خنرانی در
مقر آکادمی نوبل در ش��هر
استکهلم سوئد حضور یابد.
مع��روف تری��ن آث��ار ای��ن
نویسندهبریتانیایی“دفترچه
طالی��ی”“ ،خاط��رات یک
نج��ات یافته” و “تابس��تان
پیش از تاریکی” است.
آکادمی نوبل درب��اره خانم
لس��ینگ گفت“ :حماس��ه
سرایی از تجربیات زنانه که با

نوبل
2007

سیروس یحیی آبادی
(مونتریال)





























برندگان نوبل پزشکی 2007
معرفی شدند

TOYOTA

LEASE

2.9%

$265.90
/month
)(plus tax

نگرشی نقادانه ،شوریدگی و
قدرت ژرف اندیشی ،تمدنی
غیرمنس��جم را موش��کافی
کرده است”.
دوریس لسینگ یازدهمین
زنی اس��ت که این جایزه را
از آغاز اعطای این جوایز در
س��ال  1901از آن خود
کرده است.
وی دومی��ن نویس��نده
بریتانیای��ی برن��ده نوبل
ادبی بوده است .در سال
 2005هرول��د پینت��ر،
نمایشنامهنویسبرجسته
انگلیسی جایزه نوبل ادبی
را دریافت کرد.
انتظار م��ی رود که دریافت
جای��زه نوب��ل ادب��ی باعث
افزایش ف��روش کتاب های
خانم لسینگ شود و آثار وی
که مدتی است تجدید چاپ
نش��ده نیز بار دیگر منتشر
شود.
سال گذشته آکادمی نوبل،
جایزه ادب��ی را ب��ه اورهان
پاموک ،نویسنده اهل ترکیه
داد.
آق��ای پام��وک از جمله به
خاط��ر دیدگاه��ش درباره
کشتار ارامنه ساکن ترکیه در
سال های جنگ اول جهانی
و همچنین کش��تار وسیع
کردهای ترکیه در زادگاهش
مورد پیگرد قانونی قرار گرفته
است.
پیگرد این نویس��نده ترک
انتق��اد و اعتراض هایی را به
خص��وص در خارج از ترکیه
در پی داش��ت که این اقدام
را منافی اص��ل آزادی بیان
توصیف کرده بودند.
به گفته آکادمی نوبل جایزه
ادبی “به نویس��نده ای اعطا
می شود که در عرصه ادبی
برجستهترینآثارآرمانگرایانه
را خلق کرده باشد”.
بسیاری دریافت جایزه ادبی
نوبل را ،که هر س��اله در ماه
اکتبر اعالم می شود ،باالترین
افتخار برای نویسندگان می
دانند.

Leasing

& Financing
With or Without Credit

6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 







Tel.: (514) 482-4500
(514) 482-8500
eleganceleasing@yahoo.com

www.autoultima.com
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2007

automatique/ AC/
POWER LOCK
etc...

FINANCE

1.9%

INTEREST RATE

or 399.00$ plus tax

19

 iسالi 14شماره 23 i 812مهر 1386

______________

درنگی بر خبرهای کبک و کانادا

رضاپدرامی

______________

____________
علی اشرف شادپور
____________

انتخابات
فدرال:
اواخر نوامبر
یا اواسط
دسامبر؟!

چه کسی
خواهان
ا
کن
و
ن
توپ در زمی
انتخابات
ن لیبرالهاست!
مسؤولیت های ما چنین
است؟
ایج��اب می کردند .همچنین س��عی
روز چهارش��نبه ،سوم اکتبر ،نخست
وزیر اس��تفان هارپر احزاب مخالف را
در مقابل یک دوراهی مشکل قرار داد.
وی ،ضمن یک کنفرانس رس��انه ای،
گفت اپوزیسیون یا باید با تایید نطق
افتتاحیه از دولت او حمایت کند ،یا با
مالمت ناشی از یک انتخابات ناخواسته
روبرو شود.
در هفته های اخیر ،احزاب اپوزیسیون
تقاضاهایی را مطرح کرده اند که می
خواهند در جریان مراس��م افتتاحیه
دوره جدید پارلمان ،که روز  16اکتبر
برگ��زار می ش��ود ،م��ورد توجه قرار
گیرند .گفته می شود که فشار ناشی از
این تقاضاها منجر به رای عدم اعتماد
ب��ه دول��ت خواهد ش��د و این یعنی
انتخابات.
اما نخس��ت وزیر با این سخنان خود
به ناگهان جهت جریان را عوض کرد.
او ضم��ن تاکید بر اینکه دولت او حد
وس��ط را گرفته اس��ت اپوزیسیون را
تحت فشار قرار داد که باید مسئولیت
فرس��تادن کانادائی ها را به س��ومین
انتخاب��ات در کمتر از چهار س��ال به
عهدهبگیرند.
هارپر گفت« :ما کوشیدیم گوش دهیم
و بشنویم ،س��عی کردیم برنامه های
خود را با واقعیات تطبیق دهیم چون

کردیم خواس��تهای اپوزیسیون را هم
مد نظر قرار دهیم .اما نمیتوان امروز
نطق افتتاحیه را تایید کرد و فردا گفت
که منظور م��ا دادن وکالت به دولت
نب��ود .ما تایید نطق افتتاحیه را دادن
وکالت به دولت تلقی خواهیم کرد».
طبق یک سنت پارلمانی در کانادا ،در
آغاز هر دوره پارلمانی نخس��ت وزیر
نطقی به نام ملکه ایراد می کند .این
نطق “ ”La discourse du Troneیا
“ ”Throne Speechنامیده می شود
که ما با اصطالح نطق افتتاحیه از آن
یاد می کنیم .نخست وزیر ضمن نطق
افتتاحیه ،خطوط کل��ی برنامه های
دولت خود را ،برای دور آینده پارلمان
معرفی می کند.
ح��ال اگر در جلس��ه  16اکتبر نطق
افتتاحیه تصویب ش��ود –و به گفته
هارپر وکال��ت دادن ب��ه دولت تلقی
گ��ردد -به این معن��ی خواهد بود که
سایر برنامه های دولت در آینده نیز ،در
صورت تصویب ،رای اعتماد تلقی شود.
در نتیجه به گفته یک استراتژیس��ت
حزب لیبرال ،دولت اقلیت هارپر عمال
وضعی��ت یک دولت اکثری��ت را پیدا
خواهد کرد و به این ترتیب هیچگونه
نگرانی از سقوط نخواهد داشت.
به نظر استراتژیس��ت ح��زب لیبرال،
هارپر عمداً چنین پیشنهاد غیرقابل

یک س��ال و
نی��م پی��ش در روز
کریس��مس کمی��ل
فورس��ت تصمیم گرفت ک��ه خانه و
خان��واده خود را در اس��تان کبک به
مقصد استان رزهای وحشی – آلبرتا-
ترک کند ،کوچی ب��ه غرب کانادا در
جستجوی کار و آینده بهتر .او مقیم
منطقه  Eastern Townshipsکبک
بود .سرزمینی که دیگر رونق و کسب
و کار از آن رخت بر بسته است .کمیل
چارچوب ساز کارهای ساختمانی نیز
از قاعده این رکود مستثنی نبود .او به
شهر ادمنتون مهاجرت کرد و در آنجا
با حجم کاری بیش از توانش روبه رو
شد.
جال��ب تر آنک��ه او متوجه ش��د که
جمعیت قابل مالحظه ای فرانس��وی
زبان در ش��هر ادمنت��ون زندگی می
کنند .او برای زندگی در کبک بسیار
دلتنگ است اما بعید می داند که در
آینده نزدیک به کبک بازگردد .کمیل
–  41س��اله – می

Bienvenue en Alberta
| MARTIN PATRIQUIN
October 1, 2007
Maclean’s weekly

شده است ،بگونه ای که آلبرتا انتخاب
اول کوچ کنندگان کبکی است .دلیل
این مهاجرت ها تنها بخاطر توس��عه
اخی��ر میادین
“کبک را ترک کنیم!”
نفت��ی آلبرت��ا
اینجا مالیات ها بسیار سنگین است و در
نیس��ت ،بلکه
مها ج��ر ت
قبال آن چیزی دریافت منی کنیم.
کبکی ه��ا به
آلبرتا به سال
 1972بر می
گردد.
در نق��اط
مختلف

قبولی را پیش کش��یده اس��ت
که ه��ر دو طرف آن به نفع وی
خواهد ب��ود .به این معنا که اگر
قبول شود در آن صورت از شرایط
ی��ک دول��ت اکثریت برخ��وردار
خواهد شد و اگر رد شود –که جریان
امر منتهی ب��ه انتخابات پاییز خواهد
شد -کنسرواتورها با اقلیت قوی تری
پیروز خواهند شد .هارپر چون می داند
که احزاب اپوزیسیون برای انتخابات
آمادگی ندارند چنین بازی سیاسی را
پیش کشیده است.
در هر حال ،هارپر ضمن تاکید بر تداوم
برنامه های دولتش ،گفت باید این
نکته را روش��ن س��ازم که ما باید
«
م
و
نترال فرتو
ت
و
ن
ات
قادر باش��یم حکومت کنیم .وی
وا
ن
ش
د
ه
ا
ست!»
مبارزه علیه جرائم ،موضوع محیط
گوید:
زیست ،ماموریت کانادا در افغانستان،
«ذهنیت مردم اینجا در قیاس با کبک اس��تان آلبرت��ا
تقویت اقتصاد ،تقویت فدراسیون کانادا
بسیار متفاوت اس��ت ،اینجا مردمان دسترسی به مدارس فرانسوی ،خدمات
و نقش کان��ادا در جهان و همچنین
همه مودب و محترم هستند؛ صبحگاه و سرویس های دولتی به زبان فرانسه
تقلیل مالیات ها را اولویت های دولت
و جامعه منسجم فرانسوی زبان برای
به یکدیگر سالم می کنند!»
خود دانست.
فورست تنها کبکی ای نیست که به مهاجران کبکی مهیا می باشد.
به عقی��ده نخس��ت وزی��ر ،کانادائی
سرزمینهای سرسبز و نفت خیز آلبرتا به عنوان مثال ،پس��ر ده ساله کمیل
ه��ا انتخابات نمی خواهن��د ،اگر هم
مهاجرت کرده اس��ت .در سال  2006بعد از مدت کوتاهی به پدرش پیوست
انتخاباتی برگزار ش��ود ،نتیجه آن باز
ح��دود  9300نف��ر از کبک به آلبرتا و در حال حاضر در مدرسه فرانسوی
ه��م یک دول��ت اقلیت خواه��د بود.
مشغول به تحصیل است.
مهاجرت کرده اند.
هارپر ،ضمن اشاره طنزآمیز به عملکرد
این رقم نسبت به سال  2005دو برابر جالب است که گروهی انگلیسی زبان
نه چندان درخش��ان اپوزیس��یون در
انتخاب��ات میان��دوره ای کبک ،گفت
فکر نمی کند نتیجه این انتخابات به
استفان دیون و ژیل دوسپ این پیام
را داده باشد که درخواستهای غیرقابل
مذاکره مطرح کنند.
ادامه در صفحه29 :

اکثریت کبکی ها «سازش معقول» را چندان هم معقول منی دانند

در حالی که کمیسیون بوشار –تیلور
مشغول شنیدن نظرات کبکی ها در
م��ورد آزادی های مذهبی و فرهنگی
اقلیت های س��اکن کبک هس��تند،
س��ازمانهای نظرس��نجی ه��م بیکار
ننشس��ته و ب��ا طرح پرس��ش های
مختلف ،میزان تولرانس کبکی ها را
اندازه می گیرند.
طبق نتایج یکی از همین نظرسنجی
ها ،اغلب کبک��ی ها با دادن بعضی از
امتیازات به اقلیت ها ،مخصوصا در امور
مربوط به مذاهب ،به شدت مخالفت
کرده اند.
مثال  92درصد پرس��ش ش��وندگان
مخال��ف رای دادن بان��وان با صورت
پوش��یده هستند 91 ،درصد با بستن
خنجر مذهب��ی و  91درص��د هم با
خودداری یهودی های «هسیدیک» از
آزمایش رانندگی بوسیله بانوان موافق
نیستند .درصدهای باالی دیگری نیز
در مخالفت با حجاب در سازمان های
دولتی ،تمایز غذاه��ا در بعضی کافه
تریاه��ا ،جداکردن م��ردان و زنان در
استخرهای ش��نا و غیره بدست آمده
است.
به خاطر اهمیت موضوع و مخصوصا
برای جلب افکار عمومی به بحرانهای
احتمالی آینده ،س��رمقاله گازت دهم
اکتبر به بررسی نتایج این نظرسنجی
اختصاص یافته است.
نویسنده سرمقاله آمار بدست آمده را
مایوس کننده نامیده و در تیتر اصلی
می نویسد:
«برای انجام س��ازش معق��ول ،تهور
سیاسی الزم است».
سپس به این نکته اشاره می کند که
مخالفت کبکی های فرانسوی زبان با
موارد مختلف س��ازش معقول بیشتر
و ش��دیدتر از دیگران است .به عنوان
نمونه می گوید:
در مورد س��ازش بیشتر در کبک72 ،
درصد فرانس��وی زبانان مخالفند ،در
حالی که مخالفی��ن دیگر در همین
زمینه فقط  35درصد اس��ت ،یعنی
کمتر از نصف.
نویس��نده ضمن اش��اره به بعضی از
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نیز در این مدرسه ثبت نام کرده اند .یاد
گرفتن زبان فرانسوی در استان آلبرتا،
کاری شیک و با کالس محسوب می
شود.
کمیل معتقد است که در آلبرتا زندگی
کردن به س��بک و س��یاق فرانسوی
و زبان فرانس��ه بسیار ساده می باشد.
جالب اس��ت بدانیم ادمنتون میزبان
شش مدرسه ابتدایی و دو دبیرستان
فرانسوی و دو مرکز شهرداری دو زبانه
است .کمیل می گوید که حتی پوتین
خوب نیز می توان در رس��توران های
محلی اینجا پیدا کرد.
درآلبرتا ،مهاجران کبکی تنها از طبقه
کارگران س��اده مورد نیاز کارگاه های
س��اختمانی و حوزه های نفتی نمی
باشند.
ادامه در صفحه30 :

›të›Z jz®• z ¬ ®‹ Ö³ª¥

آمارهای یاد ش��ده می نویس��د برای تظاه��ر مذهبی یا فرهنگی در بخش
مردم عادی شاید طبیعی باشد که با عمومی است و ظاهرا این مخالفت را
بسیاری از موارد سازش مخالف باشند ،بنام حکومت سکوالر انجام می دهد.
ولی این نتایج یکسو نگرانه برای جامعه به عقیده نویسنده هدف اصلی سازمان
فرهنگی کبک غیرمنطقی به نظر می نامبرده بطور خالصه چنین است:
رس��د .برگردان دنبال��ه مقاله چنین اگر کار بجائی بکش��د که پوش��یدن
Groupe Sutton Sur L'ile.
حجاب برای معلم��ان زن در مدارس
است:
Courtier Immobilier Agree
مهاجرین سریعا و در مقیاس وسیعی با دولتی یا داشتن عمامه و خنجر و سایر
Bur.: (514) 769-7010
جامعه ما بخوبی ادغام می شوند .یکی سمبل های مذهبی قانونا منع شود،
Cell.: (514) 815-6344
از امتیازات کبک این اس��ت که تازه چ��ه پیامی برای ک��ودکان و یا حتی
Fax:(514) 769-7030
واردین در «گتو»های همگون ش��ده بزرگساالن دربر خواهد داشت؟ آیا به
www.suttonquebec.com
G. Veulet Ramazanpour B.A.
سکنی نمی گزینند .در اقتصاد گرم و این معنا نخواه��د بود که این نمادها
gramazanpour@sutton.com
Agent Immobilier Affilié
شکوفای ما فرصت برای همه هست .دارای جنبه های بدی هستند؟
چندان ش��نیده نمی ش��ود –اگر هم اینکه طبق همین نظرسنجی ،جوانان
مواردی باشد -که مهاجرین می آیند در کبک بیش��تر از والدین خود اهل
شغل های ما را بدزدند .پس این همه سازش هستند؛ به نظر نویسنده خبر
خوب��ی اس��ت و این س��ازش پذیری
مخالفت برای چیست؟
سپس نویس��نده جنبه های ظاهری جوانان را دره��ای امیدی برای آینده
می داند.
قضی��ه را مه��م
Cote-Desسیاس��تمداران منتخب را
دی��ده و چنین
Neiges
«برای اجنام
هم موظف م��ی داند تا راه
ادامه می دهد:
مقبولیت مهاجری��ن را در
جنب��ه ه��ای
تظاه��ری قضیه سازش معقول،
جامعه کبک هموار سازند.
در مقاله ،کار کمیس��یون


اس��ت ک��ه زیاد تهور سیاسی














بوش��ار –تیلور ،از بابت این
مخالفت برانگیز









الزم است ».ک��ه معل��وم ک��رد که یک 
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مخال��ف تخصیص مکان��ی در اماکن مس��تقر در کبک وجود دارد ،مثبت





































عمومی برای عبادت مذهبی هستند ارزیابی شده است .با تحسین ضمنی


















که از کمتری��ن درصدهای مخالفت از ژان ش��اره ،بخاطر پیشقدم شدن و






















است در مقایسه با  92درصد .بنابراین گفتن مکرر اینکه خواهان جامعه باز
هرچه ادای مراسم مذهبی مخفیانه تر و مدرن است خواسته شده است که
باشد ،قابل قبول تر است .اگر عبادت همین روش را دنبال کند.
ب��ه خدا یا هر کس و هر چیز دیگری در خاتم��ه مقال��ه ،اش��اره ای هم به
در خفا انجام گیرد ،تنها عده معدودی رهبران اپوزیسیون شده است:





از کبکی های کهنه اندیش را ناراحت «رهبر اپوزیس��یون ،ماریو دومون که
514-738-2842 
م��ی کند .ولی مقنعه پوش��یدن یک به کس��ب قدرت نزدیک شده است،










514-738-1336 
دخت��ر  13س��اله در می��دان ورزش و پولین ماروا ،ک��ه به زعم بعضی ها
بخاطر لذت بهشت ،حساسیت عمومی بهترین نخس��ت وزیر بالقوه اس��ت،










میتوانن��د به منظ��ور بهره ب��رداری
را برمی انگیزد.





































نویس��نده ب��رای اثبات نظ��ر خود از سیاس��ی ،درباره تنگ نظ��ری ها داد


















سازمان حمایت از مقام زن در کبک ،سخن بدهند .اما آنان بهتر است قبال
5783 Cote-Des-Neiges









کهجهتبرابریهایاجتماعیفعالیت از خود سوال کنند با چپاندن همه در


















می کند ،نام می برد و تاکید می کند یک قالب ،می خواهیم چه نوع جامعه 
Elendale & Cote Ste-Catherine
که این س��ازمان هم مخالف هرگونه ای بسازیم؟»
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CARUSO COIFFEUR UNISEX
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN
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- FEAR OF FAILURE
- PANIC ATTACK
- PHOBIAS - WEIGHT CONTROL
- PAIN CONTROL
- SMOKING CESSATION
- SELF HYPNOSIS TRAINING
- GOAL IN LIFE THERAPY
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Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

Psychotherapy
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KLM, LUFTHANSA,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR, IRAN AIR
KUWAIT AIRWAYS, AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,
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AMRO TRAVEL
OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

پنجــره دوستی
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Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

AMRO TRAVEL
MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326

travel@amrotravel.com
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اصول پایه
معاشرت ...
م.رضا علیدوستی

اگر چه ممکن است در طول زندگی
خود به کاخ باکینگهام دعوت نشویم
ا ّما حتم��ًا در تعداد زیادی جش��ن و
مهمان��ی حضور خواهیم داش��ت که
دانس��تن اصول کلّی رفتار سر میز به
ما کم��ک خواهند ک��رد .در حالیکه
عملک��رد صحیح معم��والً جلب
توجه نمی کند ا ّما کارهای غلط
ّ
از راه دور مثل یک تابلو نمایانند.
وقتی اصول را دانستید انتخاب با
شماست که در کجا همۀ آنها را به
کار بندید و در چه زمانی میتوانید
خ��ود آگاهانه کم��ی کار را بر خود
راحت بگیرید.
برای پیشگیری از خجالت کشیدن
بهتر اس��ت چند اصل ساده را به
خاطر بسپاریم و آنها را ملکۀ ذهن
( )1خود کنیم.
هیچ کار یا ادا و اطوار خاص مثل
فش��رده کردن ماهیچۀ صورت،
اخم و یا لبخن��د دروغینی الزم
نیست!
فقط مراق��ب رفتارتان باش��ید،
سکوت کنید

 چاقو و چنگال ها به ترتیب استفادهاز خارج به داخل چیده میش��وند .به
همین ترتیب از آنها اس��تفاده کنید.
چاقوی بیرونی برای ساالد است ،بعدی
برای غذای اصلی و به همین ترتیب.
 به غذای داغ فوت نکنید .س��وپ راهورت نکشید .با قاش��ق سوپ را در
کاسه به جهت مخالف بدن خود برانید
و برای آخرین قاش��ق میتوانید کاسه
را کمی به طرف مخالف خودتان کج
کنید.
 -هنگام خوردن

آداب

م ی ��ز

غ ذا خ �وری

و هرگز فراموش نکنید
که:

 همیشه مطمئن شوید دستگاه تلفنهمراهتان خاموش است و تمرکز شما
بر میزبان و سایر میهمانان است.
 صبر کنید تا میزبان شما را به ّمحل
نشس��تن تان هدایت کند .اگر اینکار
شدنی نیست دست کم دنباله رو سایر
مهمانانباشید.
 وقتی نشستید دستمال سفرۀ خودرا روی ران ت��ان بگذارید .و وقتی میز
را ترک میکنید آن را روی صندلیتان
قرار دهید.
 قبل از ش��روع به خ��وردن منتظرمیزبان ش��وید تا چنگالش را بر دارد
مگر اینکه به شما اصرار کنند که غذای
خود را زودتر شروع کنید.
 هر چیزی را که از روی میز برداشتیدبه فرد سمت راست خود تعارف کنید.
اگر چیزی الزم دارید که دم دس��ت
شما نیست از جا بلند نشوید و سعی
نکنید با عملیات آکروباتیک دستتان
را به آن برسانید .مؤدبانه این است که
خواهش کنید تا آن را به شما بدهند.

گوشت ،مرغ و ماهی همیشه یک یا دو
تکۀ کوچک از گوشت داخل بشقابتان
ببرید و بعد از خوردن آنها همین کار
را تکرار کنیدّ .
کل گوشت را همان ا ّول
تکه تکه نکنید.
 س��عی کنید نسبتاً «هم سرعت» بادیگران غذا بخورید .خوب نیست غذا
را با سرعت ببلعید و ا ّولین کسی باشید
ک��ه غذایش تمام میش��ود و یا آنقدر
حرف بزنید که بعد از غذای همه ،شما
هنوز مشغول خوردن باشید.
 حتّی در هیجان انگیزترین بخشهایمکالمات هرگز با دهان پر ش��روع به
صحبتنکنید.
 چاقو و چنگال اس��تفاده شده هرگزنباید روی دستمال سفره قرار گیرند.
آنها را در بشقاب خود قرار دهید .اگر
فرض کنید بش��قاب صفحۀ س��اعت
دیواریس��ت نوک چاقو و چنگال شما
بهتر اس��ت روی س��اعت ی��ازده قرار
گیرد.
 -همیشه قبل از به دهان بردن لقمۀ

اتیکت تلفن همراه
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 وقتی در حضور دیگرانید ،گفتگو را درحد توان به کمترین تعداد و کوتاهترین
زمانبرسانید.
 همیشه در رستوران ،سینما و موزهتلفن خود را خاموش کنید و یا روی
سکوت بگذارید و به آن پاسخ ندهید.
 هرگز در حال مکالمه با تلفن همراههنگام پرداخت پول دم صندوق دیده
نشوید.
 اگر تلفنی ضروری دارید عذر خواهیکنید و از جمع خارج شوید.
 در اماکن عمومی آرام صحبت کنید.امور خصوصی و تجارت خود را در برابر
همه فریاد نزنید ( .الو .مامان.سالم .صدا
میاد؟ حاال چی؟ بهتر شد؟ خوب عیب
نداره حتم ًا از ّ
خطه!!! خوب چطورید؟)....
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بعدی یا نوشیدنی
محتوای داخل ده��ان خود را
جویده و فروببرید.
 در گذش��ته ،و حت��ی ام��روزه درانگلستان ،گذاشتن ساعد و مچ دست
روی میز پذیرفته نیست اگرچه امروزه
این قانون در بیش��تر نق��اط جهان و
مخصوصاً در مهمانی های دوس��تانه
دمده شده است.
با این حال همیش��ه خوب اس��ت به
اطرافیان خود نگاه کنید و هماهنگ با
جمع عمل کنید.
 در مراس��م هرگز از دس��تان خودبدون چنگال و چاقو برای خوردن مرغ
یا پیتزا و هیچ غذای دیگر اس��تفاده
نکنید.
 هرگز چاقو را نلیسید. هرگز با دهان باز غذا را نجوید. هرگز بینی خود را با دستمال سفرهپاک نکنید.
(دستمال سفره فقط برای پاک کردن
لبهاست).
 هرگز با استفاده از انگشتان خود غذارا از الی دندانهایتان در نیاورید.
 در ضیافت های رس��می هیچوقتاز بش��قاب کنار دس��تی خود غذا بر
ندارید.
 اش��کالی ندارد که فق��ط برای خودنوش��یدنی بریزید ،اما مؤدبانه تر این
است که ابتدا برای دو نفر کناری خود
نوشابهبریزید.
 قاشق و چنگال دسر معموالً در باالیبشقاب قرار میگیرند.
 وقتی در یک دست چاقو و در دستدیگر چنگال دارید ،تیزی نوک چنگال
باید به طرف پایین نگه داشته شود و
قوس یا قوز چنگال به طرف باال باشد.
 وقتی چاقو در دست دیگرتان نیستمیتوانی��د چن��گال را ب��ه هر جهتی
بگیرید.
 در بین لقمه ها و به هنگام صحبتکردن س��ر چاقو و چنگال خود را در
بشقاب گذاشته دست هایتان را آزاد
کنید.
__________________
پانویس ها:
( )1ملکۀ ذهن= چیزی که در حافظ
ۀ همیشگی انسان نقش ببندد و مانند
عادت ثانویه شود.
* ع��ادت ثانوی��ه کاری که انس��ان نا
خودآگاه انجام دهد و تکرار نماید ا ّما
مثل نفس کشیدن از عادات طبیعی
یا ا ّولیه نباشد.

زن

 ....دیه اش نصف دیه ی
توست
و مجازات زنایش با تو برابر...
میتواند تنها یک همسر داشته
باشد....

و تو
مختار به داشتن  ۴همسر هستی...
برای ازدواجش در هر سنی اجازه ی ولی
الزم است...
و تو هر لحظه که بخواهی به لطف قانون
گذار ازدواج میکنی..
در محبسی به نام بکارت زندانی است ،اما
تو..
او کتک میخورد ،تو محاکمه نمیشوی...
او می زاید تو برای کودکش نام انتخاب
میکنی...
او درد می کشد تو نگرانی نوزاد دختر
نباشد...
او بیخوابی میکشد ،تو خواب حوریان
بهشتیرامیبینی...
او مادر میشود و همه جا میپرسند« :نام
پدر؟!»
و هر روز...
او متولد میشود
عاشقمیشود
مادر میشود
پیرمیشود
می میرد
و قرن هاست او
عشق می کارد
و کینه درو می
کند...
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گوناگون...

 25سالگی مسابقات
جهانی مکعب
روبیک

یک نوج��وان
ژاپن��ی ،برن��ده
مسابقات جهانی
حل مکعب روبیک
ش��ده اس��ت .ای��ن
نوجوان روز دوشنبه ( 8اکتب��ر)،
در عرض سیزده ثانیه معمای مکعب
روبیک را در مسابقه ای در بوداپست،
پایتخت مجارستان ،حل کرد.
مکع��ب روبی��ک در دهه هش��تاد
میالدی به بازی بین المللی تبدیل
ش��د و پس از بیس��ت و پنج سال
همچن��ان عالقمندان زی��ادی را به
خود جلب می کند.
“ی��و ناکاجیما” 16 ،س��اله ،پس از
برگزاری مس��ابقات بین المللی سه
روزه در مجارستان توانست بر 300
رقیب از  33کش��ور پیروز ش��ود و
جایزه  7هزار دالری این مسابقات را
از آن خود کند.
“ارن��و روبی��ک” ،آرش��یتکت
مجارس��تانی ،مکعب روبی��ک را در
سال  1974ابداع کرد و از آن زمان
تا کنون بیش از  300میلیون مکعب
روبیک در سراس��ر جهان به فروش
رسیده است.

موفقیت در حل معما

ناکاجیما روز دوشنبه توانست مدل
کالسیک مکعب روبیک  -سه در سه
در شش رنگ  -را در پنج حرکت و

دارچین،
دشمن قند
خون

در کمتر از سیزده ثانیه حل کند.
اندور کن��گ ،از آمریکا مقام دوم ،و
میتسوکی گونجی ،یک بازیکن دیگر
از ژاپن مقام سوم را کسب کردند.
شرکت کنندگان در این مسابقات
ب��رای شکس��تن رکورده��ای
مختلف در حل معمای مکعب
روبیک ،از دس��ت و یا حتی
پای خود استفاده کرده اند.
رکورد جهان��ی حل معمای مکعب
روبیک در ماه ماه مه شکس��ته شد.
یک شهروند فرانسه توانست در ماه
مه در کمتر از ده ثانیه معمای مکعب
روبیک را حل کند.
اولینمسابقاتجهانیمکعبروبیک
بیست و پنج س��ال پیش (در سال
 )1982باز هم در محل تولد آن در
بوداپست برگزار شد.
ب��ا این که مکعب روبیک در س��ال
 1974ابداع ش��د اما تا سال 1980
در خارج از مجارستان فروخته نمی
شد.
مکعب روبیک در لغت نامه انگلیسی
آکسفورد منظور شده ،یک نماشنامه
تئاتر بر اس��اس آن نوش��ته شده و
ش��رکت روبیک می گوی��د که این
مکعب حتی باعث طالق یک زن و
مرد آلمانی شده است .ظاهرا این زن
آلمانی به دادگاه گفته بود که چون
همس��رش تمام وقتش را برای حل
معمای مکعب روبی��ک صرف می
کند از او طالق می خواهد.
گفته می شود که برای حل معمای
مکعب روبیک 43,252,003,274,
 489,856,000احتمال وجود دارد.
اگر خواص ادوی��ه و خوراکیها را به
ی بررسی کنیم ،نتایج
روشهای علم 
جالبی به دست میآید.
یکی از تازهترین این نتایج را محققان
س��وئدی درباره دارچین به دس��ت
آوردهاند .آنها میگویند آزمایشهای

جدول جدول جدول جدول جدول جدول
جدول

غذاهای ویژه سرماخوردگی
میکروب��ی را از میان
بردارد .مواد زیر کمک
میکنن��د از ورود ه��ر
گونه آلودگی به داخل
بدن جلوگیری کرده و
سیستم ایمنی بدن را
ارتقابخشند.

سوپ مرغ

اگ��ر واقعاً م��ی خواهید
ک��ه از خ��ود در مقاب��ل
سرماخوردگی و یا آنفلونزا
دفاع کنید ،الزم نیس��ت
راه دوری بروید و خودتان
را اذیت کنید ،بهتر است
نگاهی ب��ه داخل یخچال
منزل خ��ود بیندازید .بله
درس��ت اس��ت :بسیاری
از مواد طبیع��ی و غذا ها
هستند که می توانند با هر
گونه باکتری و ویروس��ی
مقابله کنن��د ،همچنین
سیستم ایمنی بدن شما را
قادر می سازند تا هر گونه

سوپ جوجه در درمان
سرماخوردگی معجزه
می کند.
س��وپ جوجه همراه
با پیاز ،سیب زمینی،
هویج ،شلغم ،کرفس ،و
جعفریدرصدبهبودی
را باالتر می برد .پس از
آزمایش های متفاوتی
که در البراتورهای مجهز
انجام شد ،محققان به این
نتیجه رسیده اند که یک
ماده در این سوپ معجزه
می کند :عصاره مرغ .انواع
مختلف سوپ های جوجه،
ترش��ح مخاط ها را کمتر
کرده و به شما کمک می
کنند که در حین بیماری
راحت تر تنفس کنید.

آب پرتقال

آب پرتقال یکی از بهترین
درم��ان ه��ای ش��ناخته
شده برای سرماخوردگی

آنها نش��ان داده افرادی که پودینگ
(فرن��ی) خ��ود را ب��ا دارچی��ن میل
کردهاند ،بعد از آن قند خونشان کمتر
از بقیه باال میرود.
توضیح این ک��ه بعد از صرف غذا ،به
طور طبیعی ،قن��د خون باال میرود،

است .این میوه سرشار از
ویتامین  Cاس��ت و طول
درمان را کاهش می دهد.
دوز مص��رف روزان��ه این
ویتامین  90گرم می باشد
و ثابت ش��ده که مصرف
روزانه این مقدار ویتامین
 Cمی تواند دوره بیماری
را حت��ی تا ی��ک روز نیز
منحصرکند.
یک لیوان آب پرتقال
حاوی چه مقدار
ویتامین  Cاست؟
بس��ته ب��ه ن��وع و مارک
پرتقال ها می توان گفت
در ح��دود  120گرم .این
مقدار از میزان معین شده
ب��رای دوز روزان��ه باالتر
اس��ت .هر چه آب پرتقال
تازه تر باشد ،تاثیر آن نیز
باالتر می رود.

چای زجنبیل

چ��ای زنجبی��ل ب��رای
س��رماخوردگی ،سر درد،
حالت تهوع ،و حتی بهبود
گ��ردش خون نی��ز موثر
است.
مصرف زنجبی��ل چه در
چ��ای و چه ب��ه صورت
تنه��ا خاصیت آرامبخش
(مس��کن) دارد .زنجبیل

طوری که تا دو ساعت بعد از آن میزان
قند خون به باالترین حد میرس��د و
به تدریج با وارد ش��دن قند به داخل
سلولها ،برای اس��تفاده ،از مقدار آن
کم میشود.
بررس��ی ح��رکات دس��تگاه گوارش

توانای��ی مقابل��ه با برخی
وی��روس های خ��اص را
داراس��ت .بنابرای��ن یک
فنجان چ��ای زنجبیل و
یا مق��داری زنجبیل خرد
ش��ده تازه که در آب گرم
حل شده باشد ،می تواند
عالئم بیم��اری را کاهش
داده و به شما کمک کند
تا هر چه سریعتر سالمت
خود را بدست آورید.

سیر

سیر دارای مقادیر زیادی
“الیس��ین” م��ی باش��د.
این م��اده نوعی خاصیت
شیمایی دارد و باعث می
شود تا باکتری ها از بین
برون��د و از این گذش��ته
محیط را برای زنده ماندن
هر ویروسی دش��وار می
سازد.
سعی کنید روزانه یک سیر
به طور خام و یا پخته شده
در غذاها میل کنید .البته
باید توجه داشته باشید که
طبخ ،برخی از خواص سیر
را از بین می برد ،به همین
دلیل این بار که خواستید
در سس ماکارونی خود از
سیر استفاده کنید به جای
یکی از چند تا اس��تفاده
کنید تا از تمام خواص آن
بهرمندشوید.

افرادی که البته س��الم بودهاند ،نشان
داده که دارچین توانسته زمان عبور
غذا از معده به روده را اندکی طوالنی
کند به این ترتیب غذا به تدریج جذب
شده و همین باعث شده که قند خون
هم به آرامی باال برود.

ول جدش
ولکال 
تهای
جدول جد

ی
که برای قلب مفیدند کدامند؟

ش��کالت ح��اوی چرب��ی اس��ت و
چربیهای آن از هر دو نوع اشباعشده
(ناسالم) و اشباعش��ده (سالم) است.
بنابرای��ن ش��کالت را به مق��دار کم
مصرف کنید.
 ش��کالتهایی که حاوی ف��راوردههایی نظیر کارامل ،مغزهای خوراکی
(بادام ،پینات ،گردو و غیره) هس��تند
چاق کننده ب��وده و درصد چربی آن
باال است.

برخی از انواع ش��کالت ک��ه غنی از
آنتیاکسیدانهایی به نام فالوونوئیدها
هستند ،برای سالمتی قلب مفیدند.
ام��ا همه انواع ش��کالت مش��ابه هم
نیس��تند ،و مص��رف زیاد ش��کالت
میتواند منافع آن را خنثی کند.
در انتخاب شکالت این نکات را در نظر
بگیرید:
 ش��کالت تلخ یا تیره بیش از سایرشکالتها حاوی فالوونوئیدها است،
بنابرای��ن ش��کالت تلخ را ب��ه جای
شکالت شیری انتخاب کنید.

یزیون خاموش! حافظه روشن!
تلو
ی��ك
بررسی در استرالیا نشان
میدهدكهخاموشكردن
تلویزیون و مشغول شدن
ب��ه حل ج��دول كلمات
متقاطع و خوردن بیشتر
ماهیكلیدداشتنحافظه
قویتر است.
نتایج یك تحقیق آنالین
ب��ر روی  30هزار نفر كه
رمان میخوانند حافظه
قویتری از آنهایی دارند
كه رم��ان نمیخوانند و
مصرف زیاد مش��روبات

ا لكلی
با اش��كال در ب��ه خاطر
آوردن نامها همراه است.
بهداش��ت و رژیم غذایی
و س��بك زندگی فعال در
حافظه خ��وب تاثیرگذار
است.
حافظه ش��ما ب��ه وضع
مناسب س�لامتی شما
و س�لامت روانی ش��ما

بستگی

دارد.
تماش��ای تلویزی��ون یك
عم��ل انفعالی اس��ت در
حالی كه خواندن عملی
فعال است.
آزمون حافظه را میتوانید
در وبس��ایت www.
nationalmemorytest.
 net.auببینید.
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پـارسی

را پاس

بد ا ر یـ��م

Ωή̴η Ϯ̴Α ̮ϴϨ̰Η ̵ΎΟ ϪΑ
ϡϮγ Ϯ̴Α ΎΜϟΎΛ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡϭΩ Ϯ̴Α ΎϴϧΎΛ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎϧ Ϯ̴Α ϡΎϧ ΖΒΛ ̵ΎΟ ϪΑ
̶δҨϮϧ
ϡΎϧ Ϯ̴Α ϡΩή̯ ϡΎϧ ΖΒΛ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΩή̯ ̶δҨϮϧ
̶ҨέΩ Ϯ̴Α ΕϭήΛ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴ̴Ϩγ Ϯ̴Α ϞϴϘΛ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎ̳ Ϫγ Ϯ̴Α ϪΛϼΛ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̶ΗϼλϮϣ ϩΩΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γήΘγΩ ϩέ
ζθ̯ Ϯ̴Α ϪΑΫΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎγήΑ Ϯ̴Α ϞϋΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫίΎγήΑ Ϯ̴Α ϦϴϠϋΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
- ΰϐϧ Ϯ̴Α ΐϟΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ΐδ̪ϟΩ - ϦϴθϨϟΩ
Ϯ̴Α ϪΟϮΗ ΐϟΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘδҨή̴ϧ
ήϴ̳ήϓ Ϯ̴Α ϊϣΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨϮϠϬ̡ Ϯ̴Α ̶ΒϧΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΎϧ Ϯ̴Α ϞϫΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
εΩΎ̡ Ϯ̴Α ϩΰҨΎΟ ̵ΎΟ ϪΑ
- έΎ̰ϤΘγ Ϯ̴Α έΎΒΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̴ϤΘγ
ϪϨΗ Ϯ̴Α ϪΜΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘγϮ̡ Ϯ̴Α έΪΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ζ̰Ϥθ̯ Ϯ̴Α ϝΪΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ίΎΗ ϪΑ Ϯ̴Α ΪҨΪΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩίΎΗ Ϯ̴Α έΎθΘϧϻΪҨΪΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̩̟Ύ
Ϯ̴Α βϴγΎΘϟΪҨΪΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎγ ϩίΎΗ-ίΎγϮϧ
ϩίΎΗ Ϯ̴Α ϦҨήΗΪҨΪΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨήΗ
ήϴ̳ Ϯ̴Α ΏάΟ ̵ΎΟ ϪΑ
- ̶Ҩήϴ̳ Ϯ̴Α ΖϴΑάΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̳ζҨήϴ
Ϯ̴Α ϮΠθϧΩ ΏάΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̡ϮΠθϧΩ εήҨά
Ύϫ ϪϣΎϧίϭέ Ϯ̴Α ΪҨήΟ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎҨ Ϯ̴Α ΕήΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ζ̰ϧή̳ Ϯ̴Α ϞϴϘΛήΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢΧί Ϯ̴Α ΡήΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΰΑ Ϯ̴Α ϡήΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϭΎΗ Ϯ̴Α ϪϤҨήΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ Ϯϣ Ϯ̴Α ˯ΰΟ ϪΑ ˯ΰΟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯϣ
̵ήϔϴ̯ Ϯ̴Α ̶ҨΰΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγϮΨΑ Ϯ̴Α ϩήҨΰΟ ̵ΎΟ ϪΑ
)(abxast
ϩέΎ̡ Ϯ̴Α ϥ ί ̶ҨΰΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥ ί ̵
ή̰ϴ̡ Ϯ̴Α ΪδΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̭ΎΑ ̶Α Ϯ̴Α έϮδΟ ̵ΎΟ ϪΑ
 ήϴϟΩΖΧΎγήΑ Ϯ̴Α ϞόΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘΧΎγήΑ Ϯ̴Α ̶ϠόΟ ̵ΎΟ ϪΑ
 ̶̴ΘΧΎγϦϴϏϭέΩ Ϯ̴Α ̶ϠόΟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΎϴϓήϐΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳γΎϨηΎΘϴ
ϢϴΧ̫Ω Ϯ̴Α ΩϼΟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΕϭήΒΟ ϭ ϝϼΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮ̰η ϭ ήϓ
Ϯ̴Α ΕΎδϠΟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ Ζδθϧ
ulty rating
)0.43
Ζδθϧ
Ϯ̴Α ϪδϠΟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϥΪϨϣέΎ̯ ϪδϠΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϨϣέΎ̯ Ζδθϧ
9
Ϯ̴Α ϥΩή̯ αϮϠΟ ̵ΎΟ ϪΑ
4 2
ϦΘδθϧ
Ϯ̴Α ̵έϭ ϊϤΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̳2 3 4 ̵έϭΩή
2
8 Ϯ̴Α ˱ΎόϤΟ 4̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓήϤϬҨϭέ
ϪϨҨΩ Ϯ̴Α ϪόϤΟ 5
̵ΎΟ ϪΑ
̶ϫϭή̳ Ϯ̴Α ̶όϤΟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϻΎ̯ Ϯ̴Α βϨΟ ̵ΎΟ ϪΑ
8
ίϭήϤϴϧ Ϯ̴Α ΏϮϨΟ ̵ΎΟ ϪΑ
5 Ϯ̴Α ϞϬΟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩΎϧ
ΥίϭΩ Ϯ̴Α ϢϨϬΟ ̵ΎΟ ϪΑ
3 8̵ΎΟ ϪΑ
ΦγΎ̡ Ϯ̴Α ΏϮΟ
Ϯ̴ΨγΎ̡ Ϯ̴Α Ϯ̴ΑϮΟ ̵ΎΟ ϪΑ
8
6
Ϯ̴Α έϮΟ ̵ΎΟ ϪΑ
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری (کبک)
این نق��اط مربوط
به سیس��تم ها و
اندامه��ای ب��دن
درمان با لیزر
هس��تند و ای��ن
Lasertherapie
اعمال باعث می ش��وند که سیستم
دفاعی و اعمال اندامها تقویت شود.
هر منطقه یک کانال عبور انرژی در
لیزر حرف اول لغات زیر میباشد:
 Light Amplification byطب چینی است .مثال فشار و ماساژ
 Stimulated Emission ofمنطقه مربوط به کلیه در کف پا باعث
تقویت و تع��ادل فعالیت های کلیه
Radiation
می ش��ود .درمان بستگی به مشکل
به معنی تقویت نور نشر برانگیخته.
تئوری آن در س��ال  1917توس��ط و کاراکتر شخص دارد .ممکن است
آلبرت انیشتن بیان شد و اختراع آن چند بار پشت س��ر هم و بعد یکبار
در سال  1960توسط پروفسور میمن درم��اه ادامه پیدا کن��د .بعضی افراد
حتی پس از معالجه دوس��ت دارند
انجام گرفت (لیزر یاقوت).
دس��تگاه لیزر این ام��کان را فراهم ماهی یکب��ار برای تعادل بدنش��ان
میکند که پرت��وی غیر «همدوس» مراجعهکنند.
به یک باریکه همدوس تبدیل شود.
همین تبدیل به ظاهر س��اده سبب
میگردد ک��ه اثرات پرتو ه��زاران بار
از سیس��تم های اولیه پزش��کی می
افزایش یابد.
آنچه که س��بب می ش��ود که پرتو باش��د در طب چینی بیش از س��ه
لیزر از نورهای دیگر متمایز شود در هزار سال قدمت دارد و برای درمان
حقیقت ویژگی های منحصر بفرد آن بیماری های جس��می و روانی بکار
اس��ت که در هیچ منبع نوری یافت میرود .در این طب بدن انسان توسط
نیروهای مخالف ولی هم آهنگ ین
نمی شود.
و یان��گ که نیروی انرژی چی  chiرا
چهار ویژگی عمده لیزر عبارتند از:
در بدن به حرکت می آورند اگر این
-1همدوسی
حرکت در جائی کم و یا متوقف شود
 -2تک رنگی
تولید بیماری می کند و این گیاهان
 -3واگرایی کم
باعث کمک به تحرک و یا زیاد کردن
 -4موازی بودن پرتو
انواع مختلفی از لیزرها در پزش��کی سرعت آن می شوند.
ب��کار میروند که دو گ��روه اصلی آن در طب س��نتی ای��ران عالم از چهار
عنصر مخال��ف همدیگر ک��ه آب و
عبارتند از:
آت��ش و هوا و خ��اک می
لیزره��ای
)1
باشند درست شده و تعادل
پرقدرت
ترکیبی ای��ن عناصر مزاج
یا لیزر جراحی که
را بوجود م��ی آورند و اگر
برای بریدن ،لخته
این تعادل ب��ه هم بخورد،
کردن و بخار کردن
شخص بیمار می شود پس
بافت بکار میروند.
با تصحیح مزاج ها (معتدل،
 )2لیزره��ای کم
گرم ،سرد) می توان تغییر
ت��وان از آن در
حال��ت خلط غال��ب را که
تحرک فرآیندهای
سلولی برای درمان استفاده می شود .باعث تغییر محیط داخلی ش��ده و
نور لیزر توس��ط سلولها جذب شده تولید بیماری ک��رده به حالت اولیه
تولید افزایش انرژی سلولی و طبیعی بازگرداند و بیمار را معالجه کرد .مثال
شدن اعمال سلولی و در نتیجه ارسال گرمی را با مواد سرد متعادل کرد.
ت��ورم -درد و ترمیم انجام میش��ود .مس��ئله بس��یار جالب طب سنتی
کاربرد این نوع لیزر بسیار وسیع بوده ایران این اس��ت که هر اندامی مزاج
و تمام ش��اخه های پزشکی را دربر مخصوص به خ��ودش را دارد و بهم
خوردن این مزاج اول باعث بیماری
میگیرد.
آن عضو ش��ده و بعدا مزاج کل بدن

گیاه درمانی

کاربرد لیزر در طب
سوزنی:

تاریخ ایران...

وجود دارد.
برای درمان می شود از برگ ،پوست،
ریش��ه ،گل ،جوانه و می��وه گیاهان
بصورت چای ،پودر ،قرص و کپسول،
شربت ،ش��یاف ،روغن های اساسی،
حمام و شستش��و ،پماد ،کمپرس و
بخور استفاده کرد.
برای درمان بیم��اری های حاد 4-2
بار استفاده معموال کافیست و برای
بیماریهای مزمن ممکن است تا چند
ماه ابتدا هفته ای یکبار و بعد  3-2بار
در سال ادامه پیدا کند.
بای��د توجه نم��ود که مص��رف زیاد
گیاه��ان داروئی ممکن اس��ت مضر
و مسموم کننده باش��د .بسیاری از
گیاهان ب��رای اطف��ال و خانم های
حامل��ه نباید مصرف ش��وند همین
طور نبای��د از داروها و کامل کننده
های غذائی گیاه��ی همراه داروهای
شیمیائی استفاده کرد.
بدون مش��ورت با پزشک از گیاهان
داروئی استفاده نکنید و نزد متخصص
واقع��ی بروی��د .متخص��ص واقعی
شخصی است که حداقل  4سال در
رشته های طب شیرین درس خوانده
باشد (بعضی وقت ها  4-3سال پس
از یک دیپلم دانشگاهی).

ناتوروپاتی

La Naturopathie

ناتوروپاتی مانند آیورودا نوعی فلسفه
زندگی است.
یعنی بیشتر از یک درمان یعنی بدن
انس��ان قادر بخود درمانی است اگر
همه سموم که بر اثر شیوه تغذیه بد
و ناج��ور در بدن جمع ش��ده و مانع
فعالیت طبیعی می شود خارج شود
بدن به حالت اولیه یعنی سالمتی باز
میگردد و سیستم دفاعی آن تقویت
می شود.
طبق این فلسفه سالمتی بدن بستگی
به  4عامل زیر دارد:
 هوای سالم آب سالم غذای سالم که از زمین سالم بدستآمده
 ح��رکات بدنی (ورزش) و ش��یوهزندگی سالم

برای درمان بیماری نیز به
عوامل زیر توجه می شود:

 )1بدن انسان قادر به معالجه خود
می باشد .بنابر این داروهای داده
ش��ده برای از بین بردن سمپتوم
ه��ای بیماری نیس��ت بلکه برای
کمک به بدن اس��ت ک��ه خود را

برای درمان به جای سوزن از لیزر
استفاده می شود .البته باید در نظر
داشت که بستگی به عمق نفوذ لیزر
مورد نظر بای��د از طول موج های
مختلف استفاده کرد.

ادامه در صفحه26 :

اوریکولوتراپی

در ای��ن نوع درم��ان میگویند هر
نقطه ای از گوش انس��ان مربوط به
یک عضو از بدن می باش��د می توان
با س��وزن ،جریان برق ،لیزر ،ماساژ و
یا حتی کش��یدن گوش بطور شدید
باعث درمان شد .باعث و بانی علمی
آن دکتر  Paul Nogierبود.

رفلکسولوژی
Reflexology

رفلکس��ولوژی عبارت است از ماساژ
دادن و ی��ا فش��ار آوردن در مناطق
مخصوصی روی دس��ت ها و پاها و
حل «سودوکو»ی این شماره

)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36
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دکترحسن گل محمدی

را بهم میزن��د و مزاج هر اندام
خاص آن اندام اس��ت و برای
اندام دیگر معتدل نیست .مثال
اعتدال مزاج مغز سرد و تر می
خبر رسید بانو «پری سادات
باشد در حالیکه اعتدال مزاج در
رضوی» مادربزرگ عزیزم
استخوان سرد و خشک است
دعوت حضرت دوست را
پذیرفته وبه دیدارش شتافته.
و گیاهان��ی که دارای این مزاج
به گفتۀ خواهرم سنگینی
های مختلف هستند در تعادل
این کوه حزن بر شانه های
آنها موثرند.
دختر او ،یعنی مادر من از
در گی��اه درمانی غربی گیاهان
حد توان بیش بوده و کار به
داروئی را برحسب سیستم های
پزشک و بیمارستان کشیده.
بدن تقسیم بندی کرده اند.
بچه بودیم و زیاد گریه
وقتی ّ
یا
و
تنفس
مثال برای سیس��تم
میکردیم ،مادر ما را روی
سیستم گوارش داروی مربوطه
تشک کوچکی روی زانوی
تجویز می شود.
خود می خواباند و برایمان
گیاهان اث��رات درمانی زیادی
الالیی می گفت...
دارند:
من که دستم از همه جا کوتاه
بود و نمی توانستم برای
ضد باکت��ری ،ض��د ویروس،
)rating 0.43
 Puzzle 25 (Easy,عرض تسلیت به پابوس مادر
difficultyو ضد
مسکن مقوی
ضد قارچ،
حشره1 2 4 7 5 3 6 8 .
9
بروم ،در فکر کودکانۀ خود
درمان 3 7
باعث 8 9
تنه��ا6 4
نه 2
گیاهان 5
1
یک الالیی نوشتم...
می  5 9آن را به همۀ مادرهای فداکار
بلکه 6
ش��وند8 1
بیماره��ا 4می2 3
7
خوب ،مادر دلخسته خود،
جلوگیری 6 3
بروز8آنها7نیز 9 5 2
توانند از 1
4
و مام مظلوم و داغدار وطن
بدن 2از 8 1
شدن 3
باعث 7تمیز4 9
کنند؛ 6
5
تقدیم می کنم...
بشوند5و 7 4
نشده 6
غذائی9دفع8 1
سموم 2
3
ران ملخی ،تحفه مور به
کنند4 8 .
تقویت 3 1
دفاعی را7 6
سیستم 5 9
2
سلیمان!
هزار 2 6
چندین 7
هنوز 4 9
است5 1
گفتنی 3
8
نشده 9 5
مطالعه1 2
ناشناخته و3 8
گیاه4 7 6
)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29

9

7

3

8

6

4

5

2

1

Persian Histo
ry

ه بیان
ب
سـاده

ها گفت :که مازندران سرزمینی
پر از گل و هوای آنجا نه سرد و نه
گرم همیشه بهار است.
کیکاووس چون سخن های فریبنده
رامشگر را ش��نید ،با وجود مخالفت
س��ران س��پاه ب��ه
همراه��ی ت��وس و
گودرز و گیو پهلوانان
نامی ایران با سپاهی
عظیم به جنگ دیوان مازندران رفت.
گیو با س��پاهی دالور چندین شهر از
ش��هرهای مازندران را متصرف شد تا
خبر به دیو سپید رسید و او با سپاهی
فراوان از دیوان و جادوگران در مقابل
س��پاه ایران ظاهر ش��د و چون شب
رسید ابر سیاهی برآمد که از آن سنگ
و خشت بارید و لشگریان ایران پراکنده
شدند.
سرانجام کاووس شاه و اکثر سپاهیان
ایران همه با نیروی جادو کور شدند و
اسیر دیوان گردیدند .دیو سپید دوازده
هزار دیو را نگهبان اسیران ایران کرد.
خزانه سلطنتی ایران به دست ارژنگ
دیو و شاه مازندران افتاد .این خبر چون
به گوش زال رس��ید ،رس��تم را مامور
نجات کیکاووس و دالوران ایران کرد.

FOR

تاریخ اسا
طیری ایران باستان
ادامه از شماره پیش

اولین جنگ رستم با
افراسیاب

رستم سالح جنگ به تن کرد و چون
پیل دمنده به پیش لشگرگاه افراسیاب
رفت و نعره برکش��ید .افراسیاب که او
را دید از بزرگان لش��کر خود پرس��ید
این کیس��ت؟ یکی گفت این نوه سام
و رس��تم نام اوس��ت .مگر نمی بینی
که با گ��رز پدر بزرگش آمده اس��ت.
ناگهان رس��تم افراسیاب را دید و بر او
تاخت و کمر وی را گرفت و از پش��ت
زین اسبش فرو کش��ید و خواست او
را نزد کیقباد ش��اه ایران ببرد که کمر
تاب نیاورد و پاره ش��د و افراسیاب به
زمین خورد و فرار کرد .رس��تم بسیار
متاس��ف ش��د و سران لش��کر به نزد
پادشاه ایران مژده بردند که رستم قلب
سپاه دشمن را دریده است .چون این
سخن را کیقباد شنید دستور داد که
سپاه ایران به تورانیان هجوم آوردند و
نبردی سهمگین درگرفت و رستم در
این جنگ رش��ادتهای زیادی نمود و
لشکریان تورانی شکست خوردند و به
سمت رود جیحون فرار کردند.
افراس��یاب پس از شکس��ت نزد پدر
خود پش��نگ رفت و از پهلوانی رستم
س��خن ها گفت و از او خواس��ت تا از
کیقباد تقاضای بخشش کند .پشنگ،
ویس��ه برادر خود را ب��ا نامه و هدایای
زیادی به نزد کیقباد فرس��تاد تا الاقل
همان بخشی از سرزمین توران را که
فریدون به تور جد آنها بخشیده بود ،به
آنها واگذار کند .این تقاضا مورد قبول
کیقباد واقع شد.
پ��س از آن کیقب��اد به پ��ارس آمد و
بر تخت کیان نشس��ت و صد س��ال
فرمانروایی کرد.
او چهار پسر به ترتیب کیکاووس ،کی
آرش ،کی پشین و کی آرمین داشت.
کیقباد هنگام مرگ خود کیکاووس را
به فرمانروایی برگزید.

فرمانرواییکیکاووس

چون کیکاووس به جای پدر بر تخت
س��لطنت نشس��ت ،روزی رامشگری
(نوازنده) خوشنواز نزد کیکاووس آمد
و از زیبائی مازندران با نوای ساز سخن

در سوگ مادربزرگ...

)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37

3

برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
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الال الال گل الله

داستان هفت خوان رستم

رس��تم برای نجات کی��کاووس عازم
مازن��دران ش��د و در راه با خطرهای
زیادی روبرو گردید .این داستان معروف
به هفت خوان رستم است.

خوان اول:
جنگ رخش با شیر

رس��تم پس از پیم��ودن راهی دراز به
بیشه ای رسید و با کمند خود گوری
را ش��کار کرد و پس از کباب کردن و
خوردن گور رخش را در بیش��ه برای
چرا رها نمود و خ��ود به خواب رفت.
شیری که در آن بیش��ه بود به بالین
تهمتن آمد .ولی رخش شیر را کشت.
رستم وقتی بیدار شد رخش را سرزنش
کرد که چرا او را بیدار نکرده و با شیر
جنگیده اس��ت ،چون اگر کشته می
شد رستم با سالح جنگی چگونه می
توانست به مازندران برسد؟

آب و گرمای سخت شد و از تشنگی و
گرما او و رخش بی حال شدند .ناگهان
میشی را دید که به دنبال آب روان بود
و او رس��تم را به چشمه آب رهنمون
گشت .رستم خداوند را سپاس گفت و
به رخش گفت اگر دشمنی آمد من را
خبر کن و بخواب رفت و رخش هم به
چرا پرداخت.

ال ال ای خوب
گلدسته
چرا قلب تو
بشکسته؟
صدات دلتنگ و
غمگینه
زبونت خشک و سنگینه!

الال الال گل الله
خدا میدونه چند ساله
که من از مادرم دورم
چه قد دلتنگ و رنجورم
الال الال گل پونه
یه روز مادر میام خونه
میام اون گوشه می شینم
تو و بابا رو می بینم

الال الال ببین بلبل

الال ال ،الله عباسی
تو اون در دونه الماسی
همون خالص ترین گوهر
عزیز قلب من مادر

در خوان س��وم ،اژدهای��ی پدید آمد.
رخش رس��تم را بیدار کرد ولی اژدها
ناپدید شد.
به این ترتیب س��ه بار اژدها ظاهر شد
و رخش رس��تم را از خواب بیدار کرد،
ولی اژدها خود را پنهان کرد .رس��تم
خش��مگین ش��د و به رخش پرخاش
ک��رد .بار س��وم که اژدها ظاهر ش��د
رخش رس��تم را از خواب بیدار نکرد و
به طرف اژدها حمله برد ولی رستم از
خواب بیدار شد و به اژدها حمله کرد و
با شمشیر سرش را از تن جدا نمود و
رودی از خون جاری شد.

خوان چهارم:
کشته شدن زن جادوگر به
دست رستم

رستم پس از کش��تن اژدها و نیایش
آفری��دگار س��وار بر رخش ش��د و راه
مازندران را پیش گرفت .هنگام غروب،
در دشتی سبز و خرم خوان پر نعمتی
گسترده دید و زنی جادوگر که خود را
به سان دختری زیبا و دلربا بیاراست و
به نزد تهمتن آمد و با او به میگساری
پرداخت.
رستم چون در ستایش یزدان نام خدا
را برد ،زن جادوگر زیبا به شکل پیرزن
درآمد و رس��تم فهمید که او جادوگر
اس��ت لذا در بندش کش��ید و او را با
خنجر کشت.

خوان پنجم:
خوان دوم:
گرفتار شدن اوالد به دست
یافنت چشمه آب
در خوان دوم رستم گرفتار بیابانی بی رستم

الال الال گل نازم
یکی یکدونه شهنازم
غم و دردت به جون من
به گوشت و استخون من

الال الال گل یاسی
امید و عشق و احساسی
سرا پا پاکی و نوری
خدایا تا به کی دوری؟

خوان سوم:
جنگ رستم با اژدها

در خوان پنجم رستم به مرغزاری رسید
و سالح جنگ را درآورد و لگام رخش
را برداشت و به استراحت پرداخت.
ولی دشتبان آن محل رخش را دید و
با چوبی محکم به پای او زد .رستم از

غزلخون بی خبر از گل

چه جوری چون “پری” پر زد!

به باغ دیگری سر زد!

الال الال مامان جونم
برات الالیی میخونم
عزیز مهربان مادر
برام آرام جان مادر
الال الال گل الله
چه قد غوغا و جنجاله!
الال الال هوا سرده
زمستون خیلی نامرده

ادامه در صفحه26 :

الال الال گل پونه
کارا اینجور نمیمونه
الال الال که پاییزه
از این گلها که میریزه
الال الال گل اطلس
به صبح صلح و آتش بس
بهاران موقع شادی
به فصل فر و آزادی
جهان پر میشه از گل ها
از آوازای بلبل ها
الال الال گال خوابن
تو فکر قطره ای آبن
الال الال سحر گاهه
بهار خوب در راهه
بهار خوب در راهه
***

الالیی گویم و خوابت کنم من
نظر بر روی مهتابت کنم من

--------

با دعای خیر برای همۀ آنهایی
که وجودمان را مدیون شان
هستیم

محمدرضاعلیدوستی

پاییز 2007
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جمهوری اســالمی...

مجید کفائی (مونترآل)

بازتابی دیگر بر
حضور احمدی نژاد
در کلمبیا و...
مهر 2566
در شمارۀ گذشتۀ پیوند در بارۀ برکات
حاصله از رژیم تازی پرست عرایضی به
عرض رساندم.
در این شماره با اجازه میخواهم در بار
ۀ حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه
کلمبی��ا ،نکات��ی را با ش��ما در میان
بگذارم.
بنظر من نحوۀ برخورد رئیس دانشگاه
کلمبیا با رئیس جمهور ایران و بویژه
عبارات و کلماتی را که در خطابۀ خود
بکار برد ،نه در ش��أن دانشگاه کلمبیا
ب��ود و نه در ش��أن مق��ام رئیس آن
دانشگاه .چرا؟
ب��رای اینکه آنجا دانش��گاه بود و نه
دادگاه.
اما رئیس دانشگاه کلمبیا این حقیقت
را نادیده گرفت و رئیس جمهور ایران
را ،در آنج��ا ،هم س��رزنش کرد و هم
تحقیر و هم محاکمه و هم محکوم.
او نابخردانه تریبون سخنرانی دانشگاه
را میز محاکمه پنداشت و خود را نیز
مدعی العموم!
بیگمان در دانشگاه که مرکز آموزش
است میتوان دربارۀ بسیار ی از مطالب
بحث آزاد داش��ت ام��ا بحث آزاد یک
مطلب است ،گستاخی و اهانت میزبان
به میهمان مطلبی دیگر.
ادب و نزاک��ت و آئین میهمان نوازی
و عرف بین المللی ایجاب میکرد که
رئیس دانشگاه کلمبیا رفتار و گفتاری
پخته و مؤدبانه داشته باشد که شایسته
ی شأن خود او وشأن دانشگاهی است
را بعه��ده
که ریاس��ت آن
ا و
دارد .اگ��ر
عالماً عامداً
آن رفتار
زش��ت را

دانشگاه نه
دادگاه!

کسی باو دست نداد واین نیز
بی اعتنائی و تحقیردیگری بود.
و باز بنظر من ،برنامه ریزی مسئولین
دانشگاه به کلی ناجور بود.
روش صحی��ح ای��ن ب��ود که پس
از معرف��ی مؤدبان��ۀ رئیس جمهور
ایران اجازه میدادند که دانشجویان
خودشان پرس��ش های خودشان
را مس��تقیماً مطرح س��ازند تا روشن
میشد کی چه سئوالی کرده .نه اینکه
خودشان سئوالها را بخوانند و بگویند
دانشجویان این سئوالها را کرده اند.
دیگر اینکه اگر میخواس��تند رئیس
جمهور ای��ران و رژیم تازی پرس��ت
را بکوبن��د ،بای��د اج��ازه میدادند تا
دانشجویان با ارائۀ آمار و ارقام ،از او در
مورد کشتار بهائیان وسنگسار زنان و
مردان ،و حبس نویسندگان و روزنامه
نگاران و اینکه چند نفر را بخاطر عقاید
سیاسی و یا مذهبی بزندان افکنده و
چند روزنامه را توقیف نم��وده و ...و...
س��ئواالتی مس��تند می کردند؛ مث ً
ال
فیلمی را نش��ان میدادند که آن فیلم
نشان میداد چگونه با بانوان به خاطر
ب��د حجابی بدرفتاری کرده اند و آنان
را تحقیر و خونین و زندانی نموده اند
و غیره.

ک��رد که بد اس��ت و اگر به
عقلش نرسید که چنین رفتاری زشت
است که دیگر بد تراست.
وبی جهت نیس��ت که اکث��ر ناظران
سیاسی حتّا ناظران سیاسی امریکائی
از قبیل Bill Mahrو دیگران بر گفتار
و رفتارِ او خرده ها گرفتند و من وقتی
آنچه را که در آن جلسه گذشت دیدم
همانوقت شگفت زده شدم و پیش خود
گفتم اگرش��ما اینقدر از احمدی نژاد
بدت��ان می آید و اینقدر از او متنفرید
چرا پذیرفتید که او به دانشگاه ،که در
حقیقت خانۀ شماست ،بیاید؟
شما مجبور به انجام این کارنبودید ولی
وقتی پذیرفتید که بیاید و پذیرفتید
که سمت میزبانی او را بعهده بگیرید،
باید با او مؤدبانه رفتار میکردید نه بی
ادبانه .گفت:
من بد کنم و تو بد دهی پاداشم
پس فرق میان من و تو چیست بگو
اما اگر او را بدانجا آوردند تا به او توهین
کنند که در این صورت بقول علما دفع و هولوکاست...
فاسد به افسد کردند ،زیرا در حقیقت ای��ن نتیج��ه گی��ری همچنی��ن به
اول بخودشان توهین نمودند و بعد به هی��چ وجه تأیید فرمایش��ات قصار و
دانشگاهشان و همانطور که خود آقای غیرضروری آقای احمدی نژاد در مورد
احمدی نژاد گفت ،و بسیار درست هم «هولو کاست» هم نیست!
گفت ،به شعور و فهم حضار هم توهین من وقتی ح��رف ایش��ان را در مورد
هولوکاست شنیدم ،بسیار شگفت زده
کردند.
من ب��ا اینکه نه دل خوش��ی از رژیم شدم و پیش خود گفتم:
فعل��ی دارم و نه با فرمایش��ات قصار ای بابا! تو تمام مش��کالت و گرفتاری
آقای احمدی نژاد موافقم ولی بنظرم های خودت و مملکتت و هموطنانت
رس��ید که رفت��ار او در قبال آن همه را حل ک��رده ای و تنه��ا گرفتاری و
تندی ها ،خونس��ردانه و مؤدبانه بود .مشکلت این اس��ت که تحقیق کنی
واگر دقت کرده باش��ید متوجه شده واقعا ش��ش میلیون یهودی را آلمان
ای��د که نه هنگام ورود او به س��الن و ها هفتاد سال پیش کشته اند یا پنج
نه هنگام پایان جلسه و خداحافظی و میلیون نفر را ،یا چهار میلیون نفر را ،
خروح او از س��الن ،نه رئیس دانشگاه ی��ا چهار صد هزار و یا چهل هزار و یا
کلمبیا و نه مع��اون او ،که مجلس را حتّا چهار هزار نفر را .
اداره میکرد ،هیچکدام به طرف آقای مرد حسابی نفس ِ آن عمل ،و نفس
احم��دی نژاد نیامدند تا دس��ت او را ِ آن کش��تار ،زش��ت و نفرت انگیز و
بعنوان خداحافظی بفشارند و این ،با هولناک است ،نه تعداد کشته شدگان!
وجود آنکه رئیس جمهور ایران قبل از نفس ِ جداکردن بچه ها ی خردسال
ترک سالن اندکی این پا و آن پا نمود از آغوش مادران و پدرانش��ان و لخت
تا بلکه الاقل رئیس جلس��ه بیاید و با
ادامه در صفحه29 :
او خداحافظی کند ولی کسی نیامد و

ساختند؛ امروز نیز با
احمدی نژاد همان
صریح ترین انتقادها و نظرات ملی مذهبی ها
کار را می کنند.
دکتر ابراهیم یزدی در مناز عیدفطر روشنفکران دینی:
یزدیدرباره
تالش ها و
سخنرانی احمدی
تهدید های
نژاد در دانشگاه
امنیتیبرای
کلمبیا یک دام
جلو گیر ی
برای
بود،
اسرائیلی
از برگزاری
روزگار پس گردن اینها هم خواهد زد
تبدیل احمدی نژاد ای��ن نماز
گفت :آن ها
سخنان بی پرده و صریح دکتر ابراهیم بازرگان ،دکتر ابراهیم یزدی ،دبیر به همان هیوالئی
تهدیدکرده
یزدی درب��اره خطر حمله ب��ه ایران ،کل نهض��ت آزادی ایران ،در جمع
ت�لاش های مش��کوک در جمهوری نمازگزاران با صراحتی کم سابقه از که از صدام حسین
بودند که با
اس�لامی که همواره به سود اسرائیل گرهی ترین مس��ائل سیاست های ساخته بودند و
مینی بوس
حمله
تمام شده ،پیامدهای مخرب سخنرانی داخلی و خارجی جمهوری اسالمی سپس به عراق
همه ش��ما
را خواهیم
احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و فراهم انتق��اد کرده و نظ��رات طیف ملی کردند .هرگاه که
برد .من هم
آمدن زمینه افکار عمومی جهانی برای مذهبی های ای��ران را مطرح کرد .اسرائیل برای صلح
به ایش��ان
حمله اسرائیل به ایران ،خطر نزدیک یزدی طی س��خنانی ک��ه احتمال
و بسیار جدی اعالم تحریم نفت ایران بس��یار می رود همزمان با انعکاس زیرفشار قرار می
گفت��م که
در شورای امنیت سازمان ملل و فراهم جهان��ی آن ،در داخل واکنش های گیرد ،دست های
ب��دم نمی
شدن زمینه بسته شدن خلیج فارس امنیتی را در پی داشته باشد گفت :پنهان به یاری
آید من را با
مینی بوس
توس��ط امریکائی ها و س��پس حمله “برای جمهوری اسالمی زشت است اسرائیل آمده و با
ببرند .امروز
ب��ه ای��ران و ناگزیر ب��ودن اصالحات که این نماز در نظام شاهنش��اهی تقویت جنگ طلبان
صبح هم از
ساختاری در جمهوری اسالمی .یزدی برگزار می شد اما در نظام اسالمی
گفت :فکر می کنند که شاه بلد نبود و از برگزاری آن جلوگیری می شود  ...اسرائیل ،زمینه
همه فیلم و
ایشان بلدند چه کار کنند؛ درحالیکه اگر با کدیور مخالفند خودشان یک مخالفت با صلح را
عکس تهیه
روزگار به گردن این ها هم خواهد زد .روحانی بفرس��تند تا نماز را برگزار فراهم می کند.
ک��رده اند.
خوب است
کند؛ ش��اید در جمهوری اسالمی
فیلم ها را
“امام جماعت تسخیری” هم داشته
پس از جلوگیری از برگزاری نماز  60باش��ند  ...بس��یاری از گروگان گیران آرشیو کنند و عکس ها را قاب بگیرند
س��اله عید فطر در هنرستان کارآموز ،س��فارت آمریکا اکنون به اشتباه خود تا برایشان یادگاری بماند.
بخشی از مردم و روشنفکران دینی به پی برده اند .بسیاری از مسئولین نظام وی گف��ت :آن ه��ا س��خنرانی دکتر
من��زل دکتر ابراهیم یزدی اولین وزیر اکنون معتقدند ک��ه باید پس از فتح محس��ن کدی��ور را در مراس��م نماز
خارجه در جمهوری اسالمی و دبیرکل خرمشهر جنگ را تمام می کردند ... .سال گذش��ته بهانه کردند و گفته اند
کنونی نهضت آزادی ایران رفته و نماز اصالح طلبان اشتباه می کنند؛ شورای به دلیل آن س��خنان مراس��م امسال
نگهبان هم��ه را رد صالحیت خواهد نباید برگزار ش��ود .در حالیکه این ها
عید را در آن مکان برگزار کردند.
پ��س از برگزاری نماز عید که نزدیک کرد ... .حکومت باید جام زهر دیگری همه بهانه اس��ت .اشکالی ندارد ،اگر با
به  75تن از روشنفکران دینی و ملی را بنوش��د و ب��ه برخ��ی از اصالحات کدیور مخالفند خودشان یک روحانی
مذهب��ی در آن حاضر بودند ،و قرائت س��اختاری تن دهد ... .ب��رای حمله بفرس��تند تا نماز را برگزار کند؛ شاید
خطبه ها به امامت مهندس ابوالفضل ب��ه عراق در ابت��دا از صدام یک هیوال در جمهوری اس�لامی “امام جماعت

فکر می کنند از شاه زرنگ ترند
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6080 Sherbrooke W.
Tel.: 514-904-0266

هالووین پارتی
3نوامبر در دونینی با دی جی کوالک...
تسخیری” هم داشته باشند .عبارات
“نماز جمع��ه غیرقانونی”“ ،عید فطر
غیرقانونی” و “حس��ینیه غیرقانونی”
کامال مجعول و بدعت است .ما تا کنون
چنین چیزهایی نشنیده بودیم .وقتی
آذری قمی گفت که والیت فقیه می
تواند توحی��د را هم تعطیل کند ،این
بدان معناس��ت که برای نماز خواندن
هم باید از ولی فقیه اجازه گرفت.
این نماز تنها متعلق به نهضت آزادی
نبود بلکه بسیاری از گروه ها  ،انجمن
ها و اقش��ار دیگر مردم در آن شرکت
م��ی کردند .اگر نهض��ت آزادی بهانه
اس��ت ،دراوی��ش گنابادی ک��ه دیگر
نهضتی و سیاسی نیستند؛ پس چرا با
آن ها نیز برخورد می شود وحسینیه
آن ها را می بندند؟ مسئله تنها نهضت
آزادی نیست.
جریان روشنفکری دینی در تمام دنیا
رو به گسترش است .ما نمونه آن را در
سفر اخیر به افغانستان دیدیم .احمد
شاه مس��عود یک چمران دوم بود .در
گ��روه او هم ش��یعه هزاره ب��ود و هم
پش��تون و هم ازبک .همه با هم بودند
و علیه دش��من مشترک فعالیت می
کردند .همان الگوی ملی در حال حاضر
در دولت افغانستان اجرا می شود.
ام��روز نظام ب��ه هر س��و – در طیف
مذهبیون -نگاه کند با تفکر و اندیشه
نهض��ت آزادی روبروس��ت .برخی از
آقای��ان پس از  45س��ال اکنون می
گویند که حرکت بازرگان در چارچوب
مرزه��ای ملی و مخالف��ت او با صدور
انقالب درس��ت بوده است و ما در آن
زمان اشتباه می کردیم.
این ها حافظه تاریخی ندارند .فکر می
کنند که ش��اه بلد نبود و ایشان بلدند
چ��ه کار کنند؛ درحالیک��ه روزگار به
گردن این ها هم خواهد زد.
اصل اصالح طلب��ی همچنان معتبر

اس��ت هیچ راهی
جز اصالح طلبی در
ایران وج��ود ندارد.
ای��ن ب��رای هم��ه
صادق اس��ت حتی
برای حکومت.
م��ن آخرین کتاب
ه��ای کارت��ر و
برژینسکیراخوانده
ام .آن ه��ا ه��ر دو
معتقدند که بزرگ
تری��ن مان��ع صلح
خاورمیانه اسرائیل
است .چه در دوران
کارتر و چه در دوران بوش پدر هرگاه
که بحث صلح اعراب و اسرائیل جدی
می ش��د ،اتفاقی در منطقه رخ داد و
قضیه صلح منتفی شد.
م��ا نباید به س��ادگی از کن��ار قضیه
گروگانگیری سفارت آمریکا بگذریم.
دانش��جویان خط امام گفته بودند که
قرار است تنها  3روز گروگان ها را نگه
دارند؛ پس چرا گزوگانگیری طوالنی
شد؟ چرا آقای [ ]...در فرودگاه مهرآباد
ایس��تاد و تا خبر خروج کارتر از کاخ
س��فید و ورود ریگان را نشنید ،اجازه
پ��رواز هواپیمایی حامل گروگان ها را
نداد؟ این حرکت دقیقا در جهت منافع
اسرائیل بود.
در زم��ان ب��وش پدر هم وقت��ی او به
اسرائیل برای برقراری صلح فشار آورد
ناگهان عراق به کویت حمله کرد .چه
کس��انی صدام را تحریک به حمله به
کویت کردند؟ در آن زمان نیز مسئله
صلح منتفی شد.
اکنون نیز ایاالت متحده ،اس��رائیل را
بسیار تحت فشار قرار داده است تا به
صلح با اعراب تن دهد .حتی بسیاری
از کمک های مالی خود را به اسرائیل
معلق کرده اس��ت .در حال حاضر نیز

همچون موارد پیش��ین اسرائیل نیاز
دارد در یک منطق��ه در گیری ایجاد
کند .به نظر من اس��رائیل به برخی از
نقاط کلیدی ایران حمله خواهد کرد.
س��خنرانی احمدی نژاد در دانش��گاه
کلمبی��ا ی��ک دام ب��ود .پ��س از آن
س��خنرانی فضایی ایجاد ش��ده است
که تمام روزنامه ها در سراس��ر جهان
هرچه می خواهند علیه احمدی نژاد و
ایران می نویسند .عده ای نیز در داخل
عالقه مندند که جریان را به سمت در
گیری نظامی پیش ببرند .متاس��فانه
سیاست دولت آمریکا به ضرر جنبش
دموکراسی خواهی داخل ایران است.
حکوم��ت به بهانه اینک��ه مملکت در
خطر است حتی نماز عید فطر را هم
تعطیل می کند.
حمله نظامی آمریکا به ایران بستگی
به قطعنامه ش��ورای امنیت دارد .اگر
ش��ورای امنیت نفت ای��ران را تحریم
کن��د ،آنگاه ناوه��ای آمریکایی خلیج
فارس را خواهند بس��ت .در آن زمان
گزینه نظامی به صورت جدی مطرح
خواهد شد
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به یاد برادر عزیزم حمید شیرزادگان
حمید عزیز در سوگ تو دل های ما پیوسته می گرید
سراپا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید
توئی در خاطــر دل های یک ملت ،تا آخرین لحظه
به یادت ،چشم ما چو ساغر شکسته می گرید
حمید عزیز وجودت برای من و همه خانواده ات و ملت ایران عزیز بود و خواهد بود
و نبود تو ضربه بزرگی برای همه ما خواهد بود.
به یاد روزهائی می افتم که خیابان ما را برای آمدن تو به خانه چراغانی می کردند.
تو شیر پا طالئی
با هر توپی که به قلب دروازه ها می زدی،
قلب میلیون ها ایرانی با هیجان می تپید...
همه می دانیم
که با قلب بسیار پاکی که داشتی
اینک «در آرامش محضی»!

«یادت گرامی باد»

از طرف فیروزه (گلی) بدیعی (خواهرت)،
یار و یلدا اشرفی (خواهرزاده هایت) و محمد علوی (پسر خاله)
سالومه علوی (دختر خاله ات) در مونترال

همدردی

سپاسگزاری

سرکار خامن فاطمه همتیان

دوست گرامی و ارجمند

جناب آقای فیروز همتیان،
خانواده های سوگوار

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد.
با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن

بزرگ خاندان و پدر عزیزتان

شادرواننیکونام،جنابآقایمحمدهمتیان
در ایران شریکیم و برای دل بیقرارتان
آرامش آرزو می کنیم.

از طرف همه دوستان شما در

مدرسه دهخدا

دوستان گرامی و ارجمند

جناب آقای بهرام صمیمی
سرکار خامن مهنار گنجی
و خانواده های سوگوار

و جناب آقای فیروز همتیان
خانواده های سوگوار

مصیبت وارده را به شما عزیزان تسلیت
عرض می کنیم و برای شما آرزوی آرامش و
بهروزی داریم.

 Maria Cottoneو کامی منفرد

همدردی
با کمال تأسف و تأثر اطالع یافتیم هفته پیش
بزرگ خاندان و پدر گرامی فیروز همتیان ،در
ایران دار فانی را وداع گفت.
فقدان از دست رفتن آن زنده یاد را به دوست
گرامی ،جناب آقای فیروز همتیان ،خانواده
گرامی او و همچنین کلیه خانواده های سوگوار
تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند اجر
عظیم برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای
خانواده ی ایشان مسئلت دارم.

جمشیدترابی

درگذشت غم انگیز مادر خانم و مادر عزیز شما،

مرحومه خامن صدیقه راشدی اسکوئی
در ایران را به شما و دیگر بستگان ایشان

صمیمانهتسلیتمیگوییم
و برای همگان آرزوی بهروزی و شکیبایی داریم.
------------------------------

همه دوستان شما در

مدرسه دهخدا

دوست گرامی فیروز همتیان

در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ
از هزیمت رفته در دریای مرگ (مولوی)

افسوس...
افسوس که سرانجام ،مرگ ،فاجعه آفرین و بیرحم ،پدر
ارجمندت را از آغوش تو ربود ،و تو از آن همه مهر و یگانگی،
تنها به خاطرهای در خلوت خانه دل سپردهای...
اندوه تو برای ما در جمع دوستانت بسیار آشناست،
و هرکس به زبانی خود را در آن سهیم میداند.
بردباریت را آرزومندیم.

محمد و زهره و دیگر دوستانت در پیوند
مونتریال و ونکوور

در سوگ درگذشت

شادروان رضا گلیاردی
از تمامی سروران ،دوستان و مهربانانی که باحضور خود در مراسم ترحیم،
تشییع ،خاکسپاری و شب هفت؛
با اظهار تسلیت حضوری ،تلفنی و ارسال گل،
با نهایت صمیمیت با ما همدلی و همدردی کردند،
به ویژه همکاران و دوستان آن مرحوم
 کارمندان و هیئت مدیره کمپانی تاکسیرانی اطلس-سپاسگزاریم.

ژیال ،سیاوش ،فلورا گلیاردی
و خانواده ها ی وابسته:
اهرابی (باقرزاده) گلیاردی ،گرزن (خورشیدی)،
مرتضایی ،ملکی ،علیزاده
---------------و با نهایت تشکر از آقای علی قامسی
----------------------------

در ضمن به آگاهی دوستان و آشنایان می
رسانیم که مخارج مراسم چهلم آن شادروان از
دست رفته صرف بنگاه های خیریه خواهد شد.
با تشکر مجدد
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چیز بر سازمان یافته
ب��ودن و تحت کنترل
بودن فروش س��کس
در ای��ران صحه می
گذارد.
حامد ،که خود یکی از مش��تریان
سکس خیابانی است معتقد است:
نظر بگیری تعداد زیادی خودرو را در “این زنان از سوی تعدادی از بسیجی
حال چرخش به دور محیط این مسیر ها حمایت می شوند!”
مستطیلی خواهی دید .این ماشین ها او دلی��ل باور خود ب��ه این موضوع را
عموما تك سرنش��ین و یا با یك همراه شهادت بس��یاری از زنان تن فروش
هستند كه با وجود روسپیان زیاد این خیابانهای اصلی و پر مشتری می داند.
مسیر شاید ساعتها به دنبال روسپی حامد که هفته ای دو شب را در خیابان
های تخت ط��اووس و عباس آباد در
دلخواه خود میگردند.
بنا بر آمار رس��می پلی��س تهران هر آمد و شد می گذراند می گوید:
روسپی حداکثر  5دقیقه از وقت خود “تقریبا همه این زنان را حداقل یک
را در خیابان منتظر مشتری می ماند ،بار سوار ماش��ین خود کرده و با آنها
بنابراین س��رگردانی این ماش��ین ها درباره قیمت و کیفیت ارائه سرویس
تنها به دلیل یافتن زن یا ترنسی ویژه صحب��ت کرده ام و در نهایت با نیمی
از آنها س��کس داش��ته ام .در ارتباط
است.
تمركز و توجه این تعداد از مردان در زیادم با آنها بارها شنیده ام که نیمی
از درآمد خود را به مردانی
______________
می دهند که تحت عنوان
“روسپی ها از سوی تعدادی از
بسیج یا نیروی انتظامی و
 ...در مسیر همان خیابانها
بسیجی ها حمایت می شوند!”
در گردش هستند و بازار
«سکس با روسپی ها مثل خوردن این زن��ان را کنترل می
کنند”.
یک ساندویچ است!»
مهدی که محل زندگی او
در خیابان الرستان است
این مس��یر (كه البته تنها محل بروز و معموال شبها در پیاده روهای خیابان
یا وجود چنی��ن مراودات و معامالتی تخت طاوس و ولیعصر قدم می زند در
در كالن ش��هر تهران نیست) قبل از اظهار نظر مشابهی معتقد است:
هر چیز این سئوال را در ذهن شكل “گروهی از مام��وران پلیس و عوامل
م��ی دهد كه این مردان به دنبال چه بسیج گردانندگان اصلی روسپیگری
سطحی از ارضای نیازهای جنسی خود در این مسیرها هستند”.
هستند كه با چنین ولع و حساسیتی وی ک��ه از مش��اهدات خ��ود در این
به این روشنی وارد این بازی به ظاهر ارتباط استفاده می کند می گوید:
“این حمایت دولتی بسیار واضح است،
خطرناكمیشوند.
در ای��ن ش��رایط که هم��ه نهادهای چرا که زنانی که تجارت س��کس می
حکومتی مرتبط با امنیت اجتماعی کنند با ظاهری مشخص تا نیمه های
و ضابط��ان حفظ اصول و ارزش��های ش��ب بدون اینکه کسی مزاحمشان
اسالمی در صدد مقابله یا پیشگیری ش��ود در این مسیر پرس��ه می زنند.
(ولو ظاهری) از بروز چنین انحرافاتی کافی اس��ت مثال کسی آنها را به زور
در خیابانها و اماکن عمومی هستند ،سوار ماشین خود کند بالفاصله سر و
ای��ن عریانی در خرید و فروش تن در کله یک مامور پیدا می شود و کارشان
خیابانهای پر تردد و اصلی بیش از هر به پایگاه بسیج یا ساختمان وزرا می

تهران :روسپیگری زیر سایه امن
بسیج و مطهری
شهرزاد نیوز :مونا فرامرزی
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ش��هرزاد نیوز :هر شب خیابان تخت
طاووس بعد از س��اعت  8شب چهره
دیگ��ری به خ��ود می گی��رد .پیاده
باشی یا سواره ،وقتی وارد این خیابان
میشوی از همان ابتدای مسیر متوجه
تراكم ماشینهای متنوعی میشوی كه
ش��تابزده برای كنار كشیدن از وسط
خیاب��ان در حال س��بقت گرفتن از
یکدیگرهستند.
اگر برای اولین بار با این منظره مواجه
ش��وی و از ماهیت آن اطالع نداشته
باش��ی فکر می کنی به اصالح “حلوا
خیراتمیكنند”.
ولی اینجا از خیرات خبری نیست.
این بازی پر پیچ و خم ماش��ینها تنها
تالشی است میان مردان سواره برای
خرید تن یك زن .رقابتی پر هیاهو در
بازار شبانه و تحت الحفظ تن فروشان
زن و «ترن��س» های��ی ك��ه خیابان
مطهری یك��ی از پایگاههای اصلی و
شناخته شده آنهاست.
اگ��ر از نزدیك ش��اهد صحنه باش��ی
خواهی دید كه در معامله غیر قانونی
اما علنی این بازار ،فروشنده و خریدار با
رضایت خیابان را ترك میكنند.
تن فروش��ی در این خیاب��ان در ازای
رقم��ی بی��ن  20تا  50ه��زار تومان
صورت میگیرد .رانندگان ماشینهایی
كه به س��رعت می خواهن��د خود را
به كان��ون معامله نزدیك كنند عموما
در مسیرهای میدان فاطمی ،فتحی
ش��قاقی ،اس��تاد مطه��ری (تخ��ت
طاووس) ،س��هروردی و برگش��ت از
شهید بهشتی و مصالی بزرگ و نیمه
تمام ته��ران و باز خیابان مطهری در
ترددند .طی دو یا س��ه ساعتی كه در
هر كجای این مس��یر  10كیلومتری
ایستاده باشی و به دقت خیابان را در

همــــدردی

جناب آقای پرویز چنگیزی عزیز،
خانواده های سوگوار

در انــــدوه از دست رفتن مادر همسر
گرامی تان ،با شماعزیزان صمیمانه
همدردی میکنیم و برایتان صمیمانه آرزوی
آرامــــش و شکیبایی داریم.

ناصر باجگیران ،علی چنگــیزی،
اکبر خجسته ،رضاامیری
دوستان ارجمند

سرکار خامن اکرم طراواتی

(کرباسفروشان) دسته گل های نازنین،

هومن ،اشکان ،آزیتا و سیروس
جناب آقای هادی کرباسفروشان

درگذشت مادر ،مادربزرگ و همسر خانم گرامی شما

بانوی مهربان و نیکو سرشت

شیرین یاد خامن درخشنده طراواتی
باعث تالم خاطر ما گردید.
بقای عمر و شکیبایی برایتان آرزو داریم
و خود را در غم شما شریک می دانیم.

کتایون (مک َوندی) ،ماندانا و
سیامک ،شاپور رحمتی
و نادیا محمدی
(رستوران پارسوماش)

کشد .هر چند همه
راه فرار را هم بلدند
و کاف��ی اس��ت در
طول مسیر از خیر وجه
المعامله بگذری و این پول
را به عنوان وجه المصالحه دو
دستی تقدیم پاسداران حریم
ارزش��های اخالقی کنی تا آزاد فاخت��ه صم��دی  ،دختری كه
مدعی است در دفاع از خود و در
شوی”.
شرایطی نامتعادل و در حالی كه
از
یکی
و
دانش��جو
حمیدرضا
در خانه آن مرد زندانی شده بوده
مش��تریان این زنان اس��ت .او او را به قتل رس��انده در آستانه
سرکوب  30ساله روابط جنسی اعدام قرار گرفت.
را عامل اصل��ی گرایش مردان ت��ا پی��ش از این وكی��ل مدافع
به این ن��وع نازل و بی کیفیت او ت�لاش میك��رد ت��ا ب��دون
جنجالسازی و به دور از هیاهو از
سکس می داند و می گوید:
“همه ما عادت کردیم بدون در خانواده مقتول رضایت بگیرد ولی
نظر گرفتن زشتی و زیبایی به  26شهریورماه امس��ال خانواده
فرمان درونی مان که می گوید مقتول با دریافت حكم استیذان
فرصت را از دس��ت نده ،گوش از ق��وه قضاییه اج��رای اعدام را
به اجرای احكام دادس��رای امور
دهیم .ش��اید هیج��ان کاذب
جنایی تهران سپردهاند.
اینک��ه آدم کاری خالف قانون فاخته صمدی یك��ی از معدود
انج��ام می دهد ه��م بی تاثیر متهمانی است كه گرچه مرتكب
نباشد .در ضمن این حس که قتل شده است اما بررسی شرایط
با مقداری پ��ول می توانی هر و اوضاع و احوال او حكایت از آن
خدمتی دریافت کنی و صاحب دارد كه این دختر نمیتوانست
تن زنی ش��وی ک��ه حق ندارد در آن ش��رایط غیر از این عمل
چی��زی از تو بخواه��د ،به نوبه مرتكب شود.
خ��ود حس جالبی اس��ت که این دختر خود دانشجوی رشته
احتماال همه مردان از تجربه آن حقوق بوده كه ب��ه دلیل ازدواج
نامناسبدرشرایطیقرارمیگیرد
لذت می برند.
كه مجبور به رها كردن درسش
سویه دیگر صحبتهای حمید
را در گفت و گو با س��امان می
ادامه در صفحه29 :
شنویم .او س��اکن یوسف آباد
است و حاال در خیابان فتحی
شقاقی در جستجوی زن دلخواه خود
می گردد.
سامان می گوید:
“با شناسایی این زنان سعی در درجه
بندی همکاری آنها برای ارضای خود
ک��رده ام و به این ترتیب با داش��تن
شماره تلفن های آنها بسته به قیمت
یا کیفیت خدماتشان با آنها تماس می
گیرم .شب هایی که وقت و حوصله
دارم چرخی می زنم تا به لیست خود
اضافه کنم .با تمام این وسواس ها به
نظر من س��کس با روسپی ها مثل
خوردن یک س��اندویچ است .وقتی
ادامه در صفحه29 :

بسیار ُگل که از ِ
کف من بُرده است باد

در سوگ یک كوچ سیاه و تلخ دیگر...

بار دیگر این هفته با نهایت تاثر و تاسف ،و قلبی سنگین ،كوچ فرزند
دیگری را در غربت سرد تبعید به نظاره نشستیم...
این ضایعه ی جانگزا را به کلیه خانواده سوگوار ،به ویژه به مادر
مهرشاد ،سرکار خانم سپیده سیف ،خواهر دلبند وی ،ساناز نازنین و
آقای قادر شکروی صمیمانه تسیلت می گوییم و در این زمهریر رنج،
برای فرد فرد این عزیزان آرامش و بردباری آرزومندیم.
از طرف همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکورر

محمدرحیمیان ،زهره منافیان

همدردی و آرزوی آرامش

سرکار خامن فیروزه بدیعی
خانواده محترم شیرزادگان

خبر از دست رفتن برادر گرامی تان ،محبوب ورزشدوستان ایران
را شنیدیم .ما نیز در این اندوه بزرگ به سهم کوچک خود با شما
دوست عزیز و خانواده ارجمندتان همدردیم و برای فردفردتان
آرامش و تندرستی آرزو میکنیم.
از طرف همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکورر

محمدرحیمیان ،زهره منافیان

دوستان گرامی ،خانواده های محترم شکروی ،سیف
سرکار خامن سپیده سیف ،دوشیزه ساناز شکروی ،جناب آقای
قادرشکروی ،خانواده های دردمند سوگوار
ما نیز به سهم خود دراندوه دلخراش از دست رفتن دلبند ناکام ،مهرشاد
شکروی با شما صمیمانه همدردیم و خود را در غم سهمگین شما شریک

می دانیم.

فاخته صمدی
به خاطر دفاع
مشروع اعدام
می شود

همه دوستان شما در رستوران پارسوماش
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جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  4نوامبر ۲۰۰۷
 10:30صبح
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

مترو
Jarry

توجــه:نشانیجدید

8043 St. Hubert

انجمن زنان ایرانی در مونترال بر گزار می کند:

جلسات مشاوره
به سرپرستی خامن گیتی شیرزاد

(مدد کار اجتماعی سرشناس جامعه ایرانی)

همراه با خامن لیلی سرحدی

با تعیین وقت قبلی در ساعات اداری:
تلفن آگاهی:

(514) 731-7565
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محبوبیت روزافزون چه گوارا

امروز در چند کش��ور آمریکای التین
مراس��م یادب��ود چهلمین س��الگرد
دستگیری و تیرباران ارنستو چه گوارا،
از قهرمان های انقالبی کوبا و یکی از
شخصیت های نمادین دهه های اخیر
برگزار می شود.

کرد تا سراسر آمریکای التین
را با موتور سیکلت طی کند.
س��فری که او را از نزدیک با
رنجهای مردم آمریکای التین
و فقری که تا هنوز نیز
ادامه یافته ،آشنا کرد.

چه گ��وارا قب��ل از انق�لاب در ایران
مورد عالقه ش��مار زیادی از فعاالن و
گروههای سیاسی مخالف حاکمیت
بود ،ولی در سالهای اخیر نیز تشکلهای
دانش��جویی اصالح طلب به چه گوارا
عالقه نشان داده اند.
دهها سال است که چه گوارا در ایران
و نیز در بس��یاری از کشورهای دیگر
جهان به عنوان نمادی از “مبارزه ای
خستگی نا پذیر” شناخته می شود،
برای برخی مبارزه با اس��تبداد ،برای
برخ��ی دیگر مبارزه با ب��ی عدالتی و
برای بعضی هم مبارزه با امپریالیسم
و اشرافی گری.
درسالهایاخیر،جنبشهایدانشجویی
ایران نیز بسیار از او یاد کرده اند .سعید
مدنی روزنامه نگار در تهران می گوید
که بیشتر دانشجویانی که از یک دهه
قبل علم اصالح طلبی برداشته اند ،و
به مبارزه اعتقاد داشته اند ،چه گوارا ،را
الگوی خود یافته اند.
او م��ی گوید :در اواس��ط دهه ۱۳۷۰
که جنبش دانش��جویی اصالح طلب
ای��ران خ��ود را بازیافت ،بس��یاری از
گروهها و شخصیتهای مرجع برای آنها
اعتب��ار خود را از دس��ت داده بودند و
دانش��جویان خود را نیازمند رجوع به
شخصیتی مبارز و آرمانگرا می دیدند.
این چنین ،اندیشه چه گوارا به عنوان
فردی که در همه حال به مبارزه اعتقاد
داشته است ،برای آنها زنده شد.
چ��ه گ��وارا فق��ط در می��ان فعاالن
دانشجویی اخیر محبوب نبوده است.
فرخ نگهدار از بنیانگذاران چریکهای
فدایی خلق ،از سالهای پیش از انقالب
ایران می گوید:
“چه ،منبع الهام بزرگ نسل ما بود .در
سالهایی که ما در دانشگاه درس می
خواندیم یعنی دهه شصت میالدی،
همه بدون استثنا ‘چه’ را می شناختیم
و می خواستیم که از او بیاموزیم”.
ارنس��تو چه گوارا ،در  ۱۴ژوئن ۱۹۲۸
در آرژانتین به دنی��ا آمد .او در زمانی
که دانشجوی رش��ته دارو سازی بود،
تن به مسافرتی س��خت داد و سعی

چ��ه گ��وارا ب��ه
مارکسیسم عالقمند
ش��د و در مکزیک به فیدل کاس��ترو
رهبر یکی از جنبشهای انقالبی وقت
پیوست تا برای آزادی کوبا بجنگد.
مه��دی خان باب��ا تهرانی ،صاحبنظر
در امور جنبشهای سوسیالیستی می
گوید :آهس��ته آهسته شخصیت چه
گوارا در هیات یک مبارز سرسخت و
مردم گرا شکل گرفت .این شخصیت
از آمری��کای التی��ن فرات��ر رفت و به
آفریقا ،کشورهای عربی و ایران رسید.
بسیاری در اروپا و خاور دور نیز او را به
خوبی می شناختند.
مهدی خ��ان بابا تهران��ی اضافه می
کند”:در آن سالها من در اروپا بودم و
می دیدم که چگون��ه مردم و جوانان
به چه گوارا عالقمند هستند .آخرین
باری که چه گ��وارا را دیدم ،در چین
بود .به جرئت می توانم بگویم که در
چین و خاور دور هم او را ش��خصیتی
بعد از ‘مائو’ می دانستند”.
ایده ها و چهره چه گوارا از دهه 1960
به بعد الهام بخش بسیاری از جوانان
بوده و تصویر او با مو و ریش بلند ،هنوز
بر روی تی شرت های مردم در سراسر
جهان ،دیده می شود
پ��س از آنک��ه فیدل کاس��ترو ،رژیم
فولخنس��ییو باتیس��تا (Fulgencio
 ) Batistaرا سرنگون کرد ،چه گوارا در
کوبا به مقامهای باالیی رسید ،از جمله
وظیفه بررسی وضعیت وابستگان رژیم
سابق و بازجویی از آنها به او واگذار شد.
او در این مقام حکم اعدام صدها نفر را
صادر کرد .به همین دلیل نیز برخی
منتقدین ،او را یک انقالبی بیرحم می
دانند که به آس��انی جان انسان ها را
فدای اعتقادات خود می کرد.
اما درست در زمانی که عهده دار وزارت
صنایع کوبا بود ،از وزارت دست کشید
و بازهم به زندگی چریکی برگشت.
به گفته مهدی خان بابا تهرانی ،در این
زمان جوانان ه��وادار گروههای چپی
ایران بیشترین الهام را از او “و انقالبیون
ریشبلندآمریکایالتین”میگرفتند.

در چهلمین سالگرد تیرباران او

پزشکی...
ادامه از صفحه22 :

یون ساز

چه

جمال الدین موسوی BBC

 -آب درمانی:

آب باع��ث م��ی ش��ود که
حرکت خ��ون در بدن بهتر
انجام شود .انرژی بیشتری
تولید شود .باعث قطع تب
بش��ود .ناراحتی بیماری را
کم کند .سیس��تم عصبی
بهتر کار کند و روده ها بهتر
تخلیهکنند.
مثل حمام س��ونا و یا گرما
درمانی در حمام (آب گرم)

نفس های عمیق و طوالنی
برای بازکردن قفسه سینه

پاش��یدن آب گرم و یا آب
سرد در بعضی از نقاط بدن

 -حمام:

 -دوش:

شاهنامه
ادامه از صفحه22 :
این موضوع ناراحت شد و هر دو گوش
دش��تبان را از ج��ای کند .دش��تبان
فریادکشان به پیش پهلوان مرزبان به
نام اوالد رفت.
دش��تبان ماجرای خ��ود را برای اوالد
گفت و اوالد با اسب به نزد رستم آمد
و به او گفت تو کیس��تی و چرا گوش
این دشتبان را کنده ای .رستم کمند
بیفکن��د و او را گرف��ت .آنگاه دس��ت
های اوالد را بس��ت و ب��ه او گفت اگر

 آب درمان��ی روده ب��زرگ(تنقیه) برای خ��روج مواد
دفعی

 -رژیم غذائی:

خوردن مواد غذائی تصفیه
نش��ده و تغیی��ر ن��داده و
درصورت امکان بیولوژیک

 -روزه گرفنت:

برای تمیز کردن بدن از مواد
زائد که بر اثر تغذیه نامناسب
و یا عوام��ل محیطی بد یا
مشکالت احساسی و روانی
بوج��ود آمده و انبار ش��ده،
که باعث می شود سیستم
دفاعی بدن قوی تر ش��ده و

راه مازن��دران را به
من نشان دهی ترا
فرمانروای مازندران
می کنم و اگر دروغ
بگویی ترا خواهم کشت .اوالد پیشنهاد
رستم را پذیرفت و پیاده با دست های
بس��ته به دنبال رستم به راه افتاد تا از
دور آتشی نمایان شد.

خوان ششم:
جنگ رستم و ارژنگ دیو

رستم گفت آنجا کجاست که آتش از
چپ و راست روشن است .اوالد جواب
داد که آنجا شهر مازندران می باشد و
ارژنگ دیو در آن است .رستم به سوی
لشگرگاه ارژنگ دیو هجوم آورد و پس

آقای احمدی نژاد؛

هیچ کس ِ من نیستید!
ما

ش

کلمبیا...

در این زمان سازمانهای
چپگرای ایران ،به دلیل
وابس��تگی به ش��وروی
دچار مشکل بودند و چه
گوارا بود که سرمشق یک
حرکت مستقل به حساب
می آمد.
چه گوارا مبارزات مسلحانه اش را در
آفریقا ادامه داد ،ولی فعالیتهای او در
آفریقا نتیجه چندانی نداشت .به همین
دلیل به آمریکای التین بازگشت و در
جنگلهای بولیوی سرگرم سازماندهی
جنبش دهقانان بولیوی شد.
فرخ نگهدار می گوی��د افرادی که در
ایران در گذشته عالقمند به شخصت
چه گ��وارا بوده اند ،اکنون لزوما روش
مبارزات��ی او را ک��ه نب��رد چریکی و
مسلحانه است نمی پسندند:
“روش مبارزه طی دهه ها و س��الهای
بعد تغییر کرد و نسلهای بعدی به این
نتیجه رس��یدند که جنگ و حرکت
مسلحانه ،راه حل نیست .ولی شیفتگی
چه به مردم ،وفاداری او به آرمانهایش
و صداقت او همچنان زنده ماند”.
و آی��ا عالقمندان چه گ��وارا در میان
جنبش کنونی دانش��جویی ایران نیز
همینگونهمیاندیشند؟
س��عید مدنی م��ی گوید ک��ه امروزه
گرایش به چه گ��وارا به معنای تایید
تفکرات او مبنی بر مبارزه با امپریالیسم
و دنبال کردن خط و مشی مسلحانه
نیست ،بلکه او در میان شمار زیادی از
دانشجویان ایران ،بیشتر مظهر آزادی
خواهی ،مقاومت در برابر اجبار و مبارزه
با استبداد است.
چ��ه گ��وارا در بولیوی ب��ا همکاری
س��ازمان اطالعات مرک��زی آمریکا،
سیا ،و ارتش بولیوی پس از یک نبرد
سخت دستگیر شد و یک روز پس از
دستگیری تیرباران شد.
بخشی از آخرین نامه او تحت عنوان
( )Hasta Siempreیا “برای همیشه”
که به فیدل کاسترو نوشته است ،یکی
از مش��هور ترین ترانه های چپگرایان
آمریکای التین است.

 کمپرس های سردو همین استفاده از دستگاه و گرم:

درمان کند.
 )2س��مپتوم های بیماری
از خود بیماری نیست بلکه
عکس العمل بدن است برای
رهائی از سموم و پیدا کردن
تعادل طبیعی خود
 )3درمان ب��رای تمام بدن
است نه یک بیماری خاص
درمان ها می تواند ش��امل
معالجه های زیر باشد:

 -تنفس

عمادالدین باقی
بازداشت شد

دس��تگاه گوارش استراحت
بیشتری داشته باشد.
 استوپاتی ،هومیوپاتیو سایر درمانهای طبیعی
درمان میتواند مدت طوالنی
طول بکشد

مسئله بسیار مهم:

درسیستمدرمانهایطبیعی
سواد و تجربه و لیاقت درمان
کننده است .در کشوری که
پزش��ک خارج��ی حق کار
ک��ردن ندارد ،در سیس��تم
درمانهای طبیعی دیپلم بی
ارزش و یا قالبی زیاد است،
بدون رودربایس��تی ،س��واد
و دیپلم مش��اور را تحقیق
کنید.

از نبردی دلیرانه با دیوها او را کشت و
کیکاووس را که دربند بود آزاد ساخت
و دیگر دلیران دیگر ایرانی را نیز از بند
رها کرد.

خوان هفتم:
کشته شدن دیو سپید به دست
رستم

آنگاه تهمتن نش��انی محل دیو سپید
را از کیکاووس و س��ران سپاه پرسید.
کیکاووس جایگاه دیو س��پید و سایر
دیوان را به تهمتن گفت و اعالم کرد
که دیده من و همراهانم نابینا ش��ده
است و تنها درمانش مغز و خون جگر
دیو سپید اس��ت .چون از خون جگر
او در دیده ما بیفشانی بینایی خود را
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مردم ،شما را انتخاب
نکرده اند .شما منتخب
مشتی شیاد هستید که
از خدا و پیغمبر و امام
مایه گذاشته اند ،و برای
شما رای خریده اند .شما
منتخب مشتی زورگو
هستید که هر انتخاب
دیگری را برای مردم غیر
ممکن کرده اند و تنها
شما را با یکی دو عروسک

گزارش ها حاکی از آن است که عمادالدین
باقی ،رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان
ف.م.سخن
ایران ،بازداشت شده است.
ظاهرا آقای باقی روز یکش��نبه بیست و دوم
--------------مهرم��اه (چهاردهم اکتب��ر) در پی دریافت
آقای احمدی نژاد
احضاریه به معاونت امنیت دادسرای عمومی
ابتدا ،از این که
و انقالب ته��ران مراجعه کرده ب��وده که از
شما را به شوخی
خروج وی ممانعت شده است.
در طنزنوشته هایم
محمدعلی صالح نیکبخت ،وکیل مدافع آقای
“آقای رئیس جمهور”
باقی ،در ش��رح وقایع این روز به بی بی سی
خطاب می کنم عذر
فارسی گفت پس از مراجعه به دادسرا ابتدا
می خواهم.
وثیقه ای پنجاه میلیون تومانی برای موکلش
می دانم شوخی
تعیین ش��ده بوده اما بعد اعالم می شود
استنادکه زشت و کثیفی شما
م
نت
خ
ب
م
وثیقه پذیرفته نمی شود و وی باید با
شت
ی
ش
یاد هستید!
ست ،ولی خب
ب��ه حکمی که در س��ال 1382ب��ه صورت
تعلیقی برایش صادر ش��ده بود  -و اکنون به
گاه آدم از روی ناچاری مجبور
حبس قطعی بدل ش��ده  -به زندان معرفی
خیمه شب بازی دیگر در معرض
می شود ،سوژه ی طنزش را به
شود.
انتخاب مردم گذاشته اند .نکند باور
نحوی خطاب کند که لبخند بر
آقای
گفت��ه
به
کرده اید که مردم به طور طبیعی
لب خواننده بنشیند .می دانم که
نیکبخت دوران
خود شما هم این لفظ و خطاب را و به دلخواه خودشان به شما رای
ای��ن حب��س
داده اند؟ می دانم -و در سفر
باور نمی کنید و به دل هم نمی
مربوطبهپرونده
اخیرتان به آمریکا به چشم خودم
گیرید که شما را “آقای رئیس
قبلی یک ساله
جمهور” یا “جناب پرزیدنت” صدا دیدم -که شما دروغگوی خیلی
اس��ت .آق��ای
خیلی بزرگ و ماهری هستید ولی
کنند .مطمئن هستم این لفظ در
باق��ی اکنون با
باور نمی کنم به همان اندازه نادان
گوش خود شما هم خنده دار و
پرونده دیگری
باشید.
عجیب به نظر می رسد .آخر شما
هم روبروس��ت
که وی را به نشر
را چه به رئیس جمهور شدن؟ البد خب؛ اگر شما واقعا رئیس جمهور
اسناد محرمانه دولتی از طریق اخذ اطالعات
می بودید ،اگر شما منتخب مردم
می دانید ،وقتی می گوییم رئیس
از زندانیانی که در زندان های امنیتی بودند،
می بودید ،اگر مردم از میان ده
جمهور ،یک مقام خیلی خیلی
متهم می کند.
انتخاب آزاد ،به هر دلیل شما را
بزرگ به ذهن مان می آید .کسی
آقای
وکیل
گفته
به
که
اس��ت
این در حالی
انتخاب می کردند ،آن وقت اگر به
که نماینده ی اجرایی مردم یک
باقی مقام های مس��ئول اعالم نکرده اند که
آمریکا می رفتید ،نماینده ی من
کشور است .کسی که منتخب
این اس��ناد چه بوده و اشاره به چه اطالعات
هم بودید هر چند شما را انتخاب
یک ملت است .کسی که سال ها
محرمانه ای بوده که از زندانیان گرفته شده
نمی کردم .نماینده ی ملت هم
در عالم سیاست رنج کشیده ،و
است.
بودید .نماینده کشور هم بودید .در
از سنین جوانی وارد عرصه های
دو ماه پیشتر دادگاه انقالب تهران آقای باقی
آن صورت ،اگر حتی همین آدمی
سیاسی و حزبی شده و آرام آرام
را ب��ه اتهام “اجتماع و تبانی به منظور انجام
خود را به مردم شناسانده و رای آن بودید که امروز هستید- ،یعنی یک
جرایمی بر ضد امنیت کشور” و “تبلیغ علیه
نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام”
آدم به شدت دروغگوی فریبکارِ
ها را برای خود جذب کرده است.
بود.
به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده
عامی -باز هم نماینده ی من بودید
وقتی می گوییم رئیس جمهور
بی
بی
آقای صالح نیکبخت به بخش فارسی
ِ
و من اگر رئیس دانشگاه کلمبیا
چنین مقام محترمی به ذهن
لحاظ
به
سی گفت اتهام ‘تبلیغ علیه نظام’
یا هر کس دیگری خصائل زشت
متبادر می شود.
علیه
تبلیغ
حقوق��ی دو مصداق مش��خص
شما را با صراحتی که در مجامع
با این تفاصیل ،معلوم است که
اسالمیت و تمامیت ارضی نظام را شامل می
دانشگاهی مرسوم نیست به رخ تان
گفتن رئیس جمهور به شخص
ش��ود که “نه در اس��ناد و نوشته های آقای
می کشید ،می ایستادم و تند ترین
شما یک شوخی ست که از فرط
باق��ی نه در گفتار و کردار انجمن حمایت از
اعتراض ممکن را به او می کردم.
تکرار ،بی مزه و زشت شده است.
حقوق زندانی��ان هرگز تعرضی به این موارد
اما احمدی نژاد عزیزم!
نکند شما هم مانند دائی جان
نشده است”.
شما هیچ کسِ من نیستید.
ناپلئون ،در اثر تکرار این شوخی
دادگاهی که در ماه مرداد تشکیل شده بود،
نه رئیس جمهورید،
و جوک ،باورتان شده است که
انجام مصاحبه با برخی رسانه ها و نامه نگاری
و مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام
نهمنتخبید،
رئیس جمهور ایرانید؟ نه .فکر
در حوادث اه��واز را از اتهام های آقای باقی
نمی کنم دچار چنین مالیخولیایی نه نماینده ی ملتید،
خوانده بود.
نه سمبل کشورید،
شده باشید .شما می دانید که
صدور
از
پس
باقی
عمادالدین
و نه هیچ چیز دیگرید.
ماجرای
در
اح��کام
برخ��ی
شما حتی “رئیس”ِ قوه ی مجریه
بمبگذاری های شهر اهواز -
بیست و نهم مه -۲۰۰۷بیدر کجای لندن
همنیستید.
در استان جنوبی خوزستان -
شما غالم گوش به فرمان رهبرید.
از رویه قضایی در این پرونده
شما دست او را می بوسید و هر
ها و شرایط متهمین در حین
چه او بگوید بکن چشم بسته می
دادرسی انتقاد کرده بود.
کنید .حتی اگر مخالف باشید.
در گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از
اسماعیلخوئی
حتی اگر فرمان او را مخالف مصالح
منبعی که نامش ذکر نشده
“بیداد بس است ،اندکی داد کنید!
آمده اس��ت که ب��ا توجه به
مردم و مملکت بدانید .شما هیچ
این
مردم انده زده را شاد
کنید.
‘اس��ناد و م��دارک موجود’
چیز من ،و هیچ چیز ملت نیستید،
تا بر سرتان فرود ناید بام
اش،
حبس
ممکن اس��ت زمان
بلکه مجری اوامر رهبرید.
ویرانه سرامان کمی آباد ک
نید”.
حکم
به
آقای باقی  -نسبت
پس چرا باید از رفتار رئیس
یابد.
فعلی  -افزایش
دانشگاه کلمبیا ناراحت شوم؟
آنط��ور که پیش��تر وکیل
بود این سخن من ،چو جوان
تر
بودم:
من فکر می کنم یک عراقی هستم
مداف��ع آق��ای باق��ی ب��ه
یعنی که به فهم ناتوان تر بودم.
و صدام به دانشگاه کلمبیا می رود
خبرگ��زاری دانش��جویان
اکنون شده روشنم که ،فهم
ام
کمتر
و رئیس دانشگاه به او صریحا می
ایران ،ایسنا ،گفته بود ،این
ز امروز نبود ،بل ،که خود خر
بودم.
گویددیکتاتور!
سومین احضار موکل وی
باید ناراحت شوم؟
به بازپرس��ی ویژه امنیت
“نع!
کار شما نیست که کس شاد کنید،
خب معلوم است نمی شوم.
دادسرای عمومی و انقالب
ویرا
نکده ای به مهر آباد کنید.
تهران بوده است.
با داد

بیدادکنید

گری ذات شما بیگانه ست؛
بیداد کنید و ،باز ،بیداد کنید!”

بازیابیم.
رستم با شنیدن گفته های کیکاوس
به س��وی جایگاه دیو س��پید حرکت
کرد .ناگاه غاری دید که دیو سپید در
آن خوابیده بود .در ح��ال خواب او را
نکشد نعره ای کشید تا دیو سپید بیدار
شد .دیو س��پید با آسیا سنگی بزرگ
به سوی رستم حمله ور گشت .رستم
با تیغ تیزش بر او چیره گش��ت و یک
دست و پای او را قطع کرد ،آنگاه او را
بر زمین زد و دل و جگرش را درآورد.
دیوان دیگر که چنین دیدند پا به فرار
گذاشتند .رس��تم پس از این پیروزی
س��ر نیایش به درگاه داور دادگر نهاد
و او را پرس��تش نمود و آنگاه به سوی
کاووس شاه برگشت و خون دل و جگر

دیو سپید را بر دیده او و دیگران مالید
تا چشم آنها روشن شد.

جنگ کاووس با شاه
مازندران

کاووس رس��تم را با نامه ای نزد ش��اه
مازندران فرستاد .شاه مازندران رستم
را نش��ناخت و به او گفت چنانچه وی
بتواند رس��تم را تطمیع کند و با شاه
مازندران متحد نماید قدر او را خواهد
شناخت و هر چه بخواهد به او خواهد
داد .رستم خشمگین شد و گفت:
مگر رس��تم پهلوان به گنج و سپاه تو
نیازمند است .اگر در این رابطه سخنی
بگویی زبانت را از دهان بیرون خواهد
کشید.

ادامه در صفحه30:
ش��اه مازندران خشمگین شد و جالد
را احضار کرد که گردن رستم را بزند،
ولی به محض اینکه جالد نزدیک شد،
رستم سر و دست او را گرفت و پایش
را کشید و از میانش بردرید.
رستم پس از کشتن جالد با خشونت
از دربار ش��اه مازندران خارج شد و به
سوی کاووس شاه آمد و گفت:
چاره ای جز جنگ نیست .چند روز بعد
جنگ سختی در گرفت و رستم شاه
مازندران را اسیر کرده به نزد کاووس
شاه آورد و کاووس او را کشت .رستم
بنابه قولی که داده بود ،اوالد را بر تخت
پادشاهی مازندران نشاند- .
ادامه در شماره آینده
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بهزاد قیامی

موفقیت گروه
سیمینولوژی در ترکیب
موسیقی جاز و اشعار
عرفانی ایرانی

دوستانعالقمند
به موسیقی جاز و
موسیقی اصیل در
آمریکای شمالی مسلما با گروه های فعال
در موسیقی عرفانی و جاز ،مثل گروه نیاز،
آشنایی دارند.
در این شماره میخواهم گروه دیگری بنام
سیمینولوژی را به دوستان معرفی کنم.
گروه سیمینولوژی گروهی چهار نفره است،
متشکل از سیمین سماواتی (خواننده
و آهنگساز) ،بندیکت یانل (پیانو) ،رالف
شوآرتز (کنترباس) و کتان باتی (درامز).
این گروه از سال  2002میالدی بطور
مداوم در بسیاری از فستیوال های موسیقی
جاز آلمان برنامه اجرا کرده و چندین جایزه
مانند جایزه موسیقی جاز و بلوز برلین را به
خود اختصاص داده است.
اولین آلبوم گروه مجموعه ای از اجراهای
زنده موسیقی آنها با نام  Get Strongerبود
که در سال  2002میالدی به بازار ارائه شد
و اولین آلبوم استودیو این گروه با نام Per
 Seدر سال  2005راهی بازار شد.
آلبوم جدید گروه سیمینولوژی در سال
 2007به نام  Bemunهم بازار ارائه گردید.
موسیقی این گروه مورد ستایش بسیاری از
نشریه های معتبر موسیقی جاز آلمان قرار
گرفته است.
نشریه  Jazzpodiumدرباره این گروه
نوشته:
“گروه چهار نفره ای که موفق شده کالم و
فرهنگ موسیقی ایران باستان را با موسیقی
جاز بیامیزد  ...شاید این بهترین راه برای

ساختن
پلی بین این دو فرهنگ

باشد “.
نشریه  Jazzthingنیز درباره گروه
سیمینولوژی می نویسد:
“گروه سیمینولوژی حسی جادویی می
آفریند که شما را به رقص وامی دارد و
لبخندی بر روی لبان تان ترسیم می کند.
موسیقی این گروه سرشار از فعل و انفعال
پر احساس بین چهار نوازنده است .همراه با
صدای الهام بخش سیمین سماواتی که با
لطافت صدای خود شما را تا آخرین لحظه
به سکوت وامی دارد”.
سیمین سماواتی خواننده و آهنگساز
گروه ،متولد  14ژانویه سال 1976
میالدی در شهر برانشوایگ آلمان
است .او دوازده ساله بود که نواختن
پیانو را آغاز کرد و یک سال بعد شروع
به آموختن آواز خوانی کرد و در گروه
های مختلف کر می خواند.
در سال  1992سیمین همراه با رالف
شوآرتز نوازنده گیتار (که بعدا نوازنده
کنترباس گروه شد) گروه دو نفره
 RACYرا تشکیل داد .این دو در
چندین شهر آلمان مشغول به اجرای
موسیقی خود شدند و به این ترتیب
هسته مرکزی گروه شکل گرفت .چندی
بعد در سال  1995سیمین به مدت چهار
سال به تحصیل موسیقی کالسیک و
نواختن پیانو ،درا مز و همینطور آواز خوانی
در
Theater Hochschule fur Musik und
در شهر هانوور پرداخت .در طول این زمان
سیمین عالقه خود را برای موسیقی جاز
از دست نداد و از این رو از سال 2000
تا  2005در ،Hochschule der kunste
مدرسه هنری شهر برلین ،آواز خوانی در
سبک جاز را فرا گرفت.
آلبومهای این گروه در سبک Vocal
 Jazzاست که از قابلیت و مهارت باالیی
برخوردار است در آنها از اشعار خیام ،حافظ
و محمود میرزایی به جای ترانه ها استفاده
شده که به فارسی با صدای جذاب سیمین
سماواتی اجرا شده اند؛ سازها بطور پراکنده
تنظیم و ضبط شده اند .در نتیجه موسیقی
برای خواننده جای نفس کشیدن باقی می
گذارد .آلبوم بطور کل حال و هوایی اروپایی
دارد و تمایلی آنچنانی به موسیقی جاز
مرسوم آمریکائی ندارد .برای مثال نمی توان
آن را در کنار آلبوم  Diana Krallگذاشت،
 Per Seو  Bemunاز جنسی دیگرند.
اولین نقطه قوت آلبوم  Per Seو گروه
سیمینولوژی ،بیش از هر چیز دیگر،
داشتن صدای مخصوص به خود است.
به این معنی که آلبوم و موسیقی گروه
را بطور مشخص با گروه دیگری نمیتوان
مقایسه کرد بلکه فقط تاثیرات آنها از دیگر
نوازندگان و سبک های موسیقی جاز را
می توان بیرون کشید و یا نشان داد .برای

شش دختر نوازنده و یک پسر خواننده،
اعضای گروه خوب  6+1در ایران
در دنیای موسیقی کمتر گروهی
دیده میشود که همه نوازندگان
آن دختر باشند .البته چند گروه
شناخته شده در موسیقی غربی
مثل گروه های  Banglesو Tiger
 Lilyو در موس��یقی آمری��کای
جنوبی مثل گ��روه Anacaona
قبال دیده شده اند.
در موس��یقی پاپ ایران تاکنون
هیچ گروهی نبوده که نوازندگان

6+1

آن دختر باشند چه
برس��د که خواننده
گروه تنها پسر گروه باشد.
در زیر ظلم حکومت کنونی ایران
چند سالی ست که گروه خوبی با
نام  6+1تشکیل شده که در ماه
گذشته آلبوم دوم خود را (البته
تا جایی که من خبر دارم) به نام
“ کاشکی عاشقت نبودم” به بازار
داد.
بردیا ،خواننده و نوازنده گیتار این

‘ ’.asiaآغاز خواهد شد می توانند اقدام
به خرید آدرس مورد نظر خود در این
دامنه کنند.

گستره عظیم یک دامنه

Top 10 Albums:
منصور
 -1دونه دونه
کامران و هومن
 -2دوست دارم
سعیدشایسته
		
 -3گلی
فارض() Farez
		
 -4نیلوفر
سعیدشایسته
 -5من سازگار م
علیرضاافتخاری
		
 -6هستی
آریان جم
 -7ابرو کمون
ال سید
		
تو
 -8تو نیا بریدم رامتیندلیران
 -9دلو از د
بهنامعلمشاهی
		
 -10نگاه

گروه ،صدایی شبیه به سیاوش
و شادمهر عقیلی دارد.
تندی��س میرفخرای��ی
(پرکاشن) ،آزاده برازنده
و نازنین کریمیان (صدای
دوم) و اله��ام ش��اهنده
و ماوی��س تاجیبخ��ش (گیتار)
نوازندگان این گروه هستند.
آلب��وم جدید این گروه ش��امل
 8آهن��گ می باش��د که همه با
کیفیت عالی ضبط شده اند.
آهنگهای مورد عالقه من:
خونه عشق و بهونه که هر دو در
سبک  6/8اجرا شده اند.

آسیا صاحب دامنه
اینترنتی شد
با آغاز رس��می اس��تفاده از دامنه
اینترنت��ی ‘ ’.asiaانتظار می رود
ش��رکتهای ب��زرگ ب��رای ثبت
آدرسهای خود در این دامنه تالش
کنند.
اکنون دولتها و شرکتها می توانند
نام خود را در آدرسهایی همچون
 www.name.asiaثبت کنند.
شرکتها اجازه خواهند داشت نامهایی
که عنوان تج��اری آن را ب��رای خود
ثبت ک��رده اند ،بخرن��د و دولتها هم
امکان خواهند یافت نامهای موجود در
فهرست رزرو را در اختیار بگیرند.
م��ردم عادی ه��م از ماه فوریه س��ال
 2008ک��ه ف��روش عموم��ی دامنه

مثال شباهت سبک اجرای خواننده گروه،
سیمین ،را می توان با Bobby McFerrin
مقایسه کرد و یا در پیانو یانل ،می توان
تاثیر شاید غیر مستقیمی از ریتم های
 Dave Brubeckیافت.
به عبارت دیگر بعد از شنیدن این آلبوم
برای اولین بار و جذب موسیقی آن به
راحتی می توان این گروه را از بین انبوه
گروه های هم سبک جدا کرد .این امر تنها
هنگامی میسر است که اعضای گروه کامال
مسلط و از هماهنگی منسجم بر خور دار
باشند.
نکته دوم لطیف و ساده بودن آلبوم است.
ساده بدین معنا که ملودی ها و موتیف
های موسیقی بیش از اندازه آرایش نشده
اند .هر قطعه به طور روان به قطعه بعدی
می پیوندد .این نشانه قدرت ساختن
و پرداختن موسیقی توسط آهنگساز و
نوازندگان است.
ملودی زبان فارسی هنوز محور مرکزی
برای هارمونی موسیقی سیمینولوژی نیست.
اشعاری که سیمین می خواند گر چه به
زبان فارسی هستند ،ولی در قالب ریتم ها
و هارمونی موسیقی جاز اجرا می شوند.
استفاده اشعار ایرانی به زبان فارسی هنوز
به صورت تزئینی است .این شیوه کامال
متفاوت با آهنگسازان موسیقی جاز دهه
 60 - 50میالدی است که از ملودی های
موسیقی غیر آمریکائی به صورت خالص
استفاده می کردند و در نتیجه هارمونی می
بایست خود را با آنها تطبیق می داد .یکی
از بهترین نمونه های این آمیختگی ملودی
و هارمونی را در کار  Gil Evansو Miles
 Davisدر آلبوم  Sketches of Spainسال
 1959می توان یافت.

کار ب��رای ایج��اد این دامنه از س��ال
 2000آغاز شد.
در ای��ن س��ال ش��رکت DotAsia

ا ج��ر ا ی
*****
هنری:
*****
اشعار:
قوه تجاری*** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد*** :
«پیــام»*** :

 Organisationرسما بعنوان مسئول
رس��می راه اندازی دامنه ‘ ’.asiaتایید
ش��د تا اولین دامنه را در اواس��ط ماه
اکتبر سال گذشته میالدی راه اندازی
کند.
قرار اس��ت اولین آدرس ه��ا با دامنه
‘ ’.asiaاز م��اه م��ارس س��ال 2008
میالدی در اینترنت قرار گیرند و قابل
دسترسیباشند.
موسسه  ،DotAsia Registryبرخالف
دیگر موسس��اتی ک��ه وظیفه فروش
و س��اماندهی دامنه ه��ای اینترنتی
را برعهده داش��تند قص��د دارد برای
آدرس��هایی که بیش از یک متقاضی
دارند مزایده برگزار کند.
اما از نظر جغرافیایی ،دامنه ‘ ’.asiaبه
اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتهای
استرالیا تا خاورمیانه مربوط می شود

ایران

شکوفایی
جتارت
زیبایی

طنـــــز
خرسندی

بزرگ کردن سینه ،نشا کردن مو ،برنزه کردن بدن ،زیبا
س��ازی تمام .همه این کارها را در ایران اسالمی انجام
داده ،جای��ی که فقط صورت و دس��تهای یک زن باید
دیده شوند و لباس هایی را که در مأل عام می پوشد باید
برجستگی های بدنش را بپوشانند.
به موجب قانون شریعت اسالم که پس از انقالب اسالمی
 1979بر ایرانیان حاکم گشت ،برای زنان داشتن چادر یا
روسری ،کت یا مانتوی گشاد و بلند وقتی از خانه بیرون
می روند اجباری است .متخلفین جریمه و یا به ضربات
شالق و حبس محکوم خواهند شد .اما این موضوع به
مانعی برای آن دس��ته از زنان ایرانی که به ظاهر خود
اهمیت می دهند ،تبدیل نشده است و تعداد روزافزون
آنها برای داشتن بینی جدید ،برداشتن چربی ها و پف
پلک یا بزرگ کردن سینه زیر تیغ جراحی می روند.
دهها مرکز زیبایی از جمله س��الن های زیبایی و مراکز
دارای چشمه های آب معدنی که وعده بهبود ظاهر زنان
را می دهند ،مثل قارچ در سراسر تهران سبز شده اند.
زیبا  25س��اله و دانشجوی هنر بینی و سینه را به تیغ
سپرده است .او که در اتاق انتظار یک مرکز آب معدنی
در شمال تهران نشسته می گوید ”:می خواهم خودم را
برنزه کنم و جذاب تر بنظر بیایم”.
فریبا  34ساله و خانه دار می گوید ”:من دو بار در هفته
به اینجا می آیم .پوشیدن حجاب به این معنی نیست
ک��ه ما نباید به ظاهرمان اهمیت بدهیم ”.س��ارا مدیر
یک مرکززیبایی می گوید ،این مرکز در روز حدود 40
مشتری دارد ،خصوصاً در فصل تابستان که “مهمانی
های بیشتری برگزار می شوند .من مشتری هایی هم
دارم که چادر سر می کنند .آنها می خواهند در مهمانی
های خصوصی زیبا جلوه کنند ”.او می گوید ”:هر کاری
که با ظاهر زنان ایرانی در ارتباط باشد ،پول خوبی می
سازد دارد .ما خدماتی مانند ماساژ ،برنزه کردن پوست و
پاک سازی پوست صورت ارائه می دهیم”.

زیبایی و شریعت

در سرزمینی که که زنان و مردان مجرد اجازه ندارند با
هم باش��ند و زنان باید حجاب اسالمی را رعایت کنند،
شکوفه موالئی که یک دندانپزشک است ماهانه حدود
 1000دالر ب��رای ظاهرش خرج می کند .یک زن 35
ساله دیگر می گوید ”:من برای حفظ ازدواجم مجبورم
تر و تازه و زیبا بنظر بیایم ”.او برای یک جلس��ه برنزه
ح��دود  11دالر می پردازد .او که کرم مخصوص 250
دالری ب��ه صورتش زده و ناخن هایش را مانیکور کرده
اس��ت ،از قوانین ایران بخاطر عدم حمایت کافی از
زنان انتقاد می کند.
طبق قانون اسالم ،مردان می توانند تا چهار همسر
دائم و متعدد “همس��ر موقت” ی��ا صیغه ای اختیار
کنن��د .این ازدواج های صیغ��ه ای می توانند از چند
ساعت تا چند سال طول بکشند .زنانی که وارد ازدواج
های موقت می شوند مطلقه و یا بیوه هستند.
زنان برای کار و سفر به خارج از کشور به اجازه همسر
خود نیاز دارند و به مراتب کمتر از مردان از حق طالق
و حضانت فرزند برخوردارند .اما با پیش��ی گرفتن فارغ
التحصیالن زن بر مرد ،زنان ایران نسبت به زنان بسیاری
از کشورهای خاورمیانه از حقوق و فرصت های بیشتری
برخوردارند .بسیاری از آنها کسب و کار خود را دارند و
صاحب پست های مهم مدیریتی هستند .آنها به جزء
مشاغل قضاوت و ریاست جمهوری ،تقریباً هر حرفه ای
را می توانند امتحان کنند.
مهتاب سروری ،جامعه شناس ،می گوید ،تعداد روزافزون
زنانی که برای بهبود ظاهر خود هزینه می کنند ،بخشی
از تالش برای ارتقای نقش آنها در جامعه اس��ت .او می
گوی��د ”:زن��ان ایرانی
ادامه از صفحه27 :

و تا کنون  20سازمان که دامنه های
ملی را کنترل می کنند ،حمایت عملی
خود را از این دامنه اعالم کرده اند.

دامنه منطقه ای
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پ��س از دامنه اروپایی ‘ ’.euکه فروش
آن از آوریل س��ال  2006آغاز ش��د،
دامن��ه ‘ ’.asiaدومی��ن دامنه منطقه
ای اس��ت که مورد اس��تفاده قرار می
گیرد و قرار اس��ت دامنه های آفریقا
و آمریکای التین هم بزودی وارد این
عرصه شوند.
لزلی کاول��ی ،مدیر اجرایی ش��رکت
 Nominetک��ه به ثبت دامن��ه ‘’.uk
اشتغال دارد ،گفت دامنه های منطقه
ای می توانند گزینه خوبی باشند چون
بسیاری از کشورها مقررات دشواری را
بر متقاضیان ثبت آدرس با دامنه آن

کشور تحمیل می کنند.
خان��م کاولی انتظار دارد بس��یاری از
درخواستهای اولیه برای دامنه ‘’.asia
از سوی شرکتهایی ارائه شود که می
خواهند از نام تجاری خود در این قاره
دفاع کنند.
با این حال او گفت“ :تعداد پسوندهای
اینترنتی (دامنه ها) روز به روز در حال
افزایش است و ش��رکتها باید در باره
ثبت نام تجاری خود در تمام این دامنه
ها تصمیم بگیرند”.

آدرس های بومی با حروف
بومی

باوجود آنکه تعداد زبانهای رایج در آسیا
زیاد اس��ت اما در ابتدا کلیه آدرسهای
دامنه ‘ ’.asiaهمانند آدرسهای دامنه
‘ ’.comی��ا ‘ ’.ukاز جه��ت نمایش از

27

خبری که
هرسال در ماه
رمضان تکرار میشود:
«جوانی که سیگار میکشید،
شالق خورد!»

---------------سیگار برای تو ضرر دارد
در ماه صیام بیشتر دارد
ماه رمضان «مبارک» است اما
نحسی محرم و صفر دارد
مذهب به تو بند میکند حاال
گویند پک تو دردسر دارد
گویند که دین مصائب خود را
از بهمن و تیر و کنت و زر دارد
شالق زند به تحت و ماتحتت
مأمور که شکل جانور دارد
گویند که ضربه میزنی بر دین
این ضربهی تو عجب اثر دارد
دین نیز به لمبرت زند ضربه
چون خصلت انتقامگر دارد
«من روزه کشم نه روزهخور» گوئی
مأمور کمیته گوش کر دارد
انگار که جشن پردهبرداریست
چون پرده ز قنبل تو بردارد
صد ضربه به نام نامی رهبر
جا بر سر قنبل دمر دارد
رهبر که گدای روضهخوانی بود
حاال سمت پیامبر دارد
اندازهی پنج کارتن سیگار
در حوزهی دین خودش خطر دارد!
آن شیخ ببین که از دم افطار
صد فسق و فجور تا سحر دارد
عمامه کالهشرعی ُقبح است
آخوند از آن جهت به سر دارد
دین آلت دست حقهبازان شد
البته خدا خودش خبر دارد
گیرم خود او هم این وسط وحشت
زین جمع شرور و کلهخر دارد
بنشسته بدون هیچ اقدامی
هرچند به هر طرف نظر دارد
عالف و بدون طرح و خاموش است
شاید به امید حملهی بوش است!

«اصغــــرآقا»
درمونتریال «اصغرآقا» را از
دی جی تپش تهیه کنید:

514-223-3336

Advertise with us
514.

996.9692
کتاب فروشی

پگــاه

قدیمی ترین کتاب
فروشی تورنتو تازه های
موسیقی و کتابهای جدید
5513 Yonge St. Tel.:
416-223-0850

حروف التین استفاده خواهند کرد.
هرچن��د باالخ��ره آدرس ب��ا حروف
زبانهای آسیایی هم ثبت خواهد شد اما
مشخص نیست موسسه  DotAsiaچه
زمانی چنین کاری را آغاز می کند.
همزم��ان با خب��ر آغاز ب��ه کار دامنه
‘ ،’.asiaموسس��ه آی��کان ( )Icannکه
وظیفه نظارت بر آدرسهای اینترنتی را
برعهده دارد ،آزمایش سیستمی برای
نوش��تن آدرسهای اینترنتی با حروف
غیرالتین را آغاز کرده است.
در این آزمایش ،آیکان عملکرد و نحوه
استفاده از آدرس��های عربی ،فارسی،
چینی ساده ،چینی س��نتی ،روسی،
هندی ،یونانی ،کره ای ،عبری ،ژاپنی
و تامیل را بررسی خواهد کرد.

پیتزایی برای فروش
رستوران دابل پیتزا
در ناحیه شربروک شرقی
د رموقعیت بسیار خوب
و با درآمد عالی
Tel.: 514-961-0447
Karim,Sep01,15, willpay$30AkavanSat29sep

مغازه برای فروش
مغازه خیاطی و کفاشی
باکانترخشکشویی
در موقعیت عالی
بفروشمیرسد

Tel.: 514-223-3532
SAMADI:oct01,15paid

استخدام

به چند نفر برای کار در کارواش در
:ناحیه الوال فورا نیازمندیم
(514)





852-1832
Mohammad

استخدام

استخدام

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم
514-483-6990










به یک راننده و پیتزامیکر با تجربه
برای کار در ناحیه مرکزشهر
.مونتریالنیازمندیم
(514) 939-3459

فال قهوه وکارت

استخدام

HELP WANTED

1386 مهر23 i 812 شمارهi 14 سالi

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326

paid:dec07

485-0739

















تدریس ریاضیات و کامپیوتر
993-0739
(514)
(514)

paid til nov1:60

پیشگویی و
آینده نگری

























 













Babai,will pay akavan: oct-nov:80

،کالس انفرادی در سطح دبیرستان
کالج و دانشگاه
توسط دکتر ریاضیات
 سال سابقه تدریس20 با






در
آمریکا
و
کانادا
های
دانشگاه

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه
،با تعیین وقت قبلی
:با فلور تماس بگیرید

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754

زبان






تدریس






paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

514-708-2959
514-489-4021

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222













مترجم رمسی

paidahavan: sep 15

solimaniHarly:oct01,15willpay

28









دف
آموزش






























تدریس ریاضیات
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کلیه خدمات آرایشی
با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-





































 






996-9692
donini paid: sep15&Oct01

514

به یک نفر خانم آشپز
)(آشنا به زبان انگلیسی






















برای کار در کلبه عموجمال





















 .فورانیازمندیم

• CASHIER • COOK
• COUNTER PERSON
• BARISTA
514-578-5222

باتخفیف ویژه برای هموطنان

Mehrnoosh

paid to end of July














* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

آرزو تحویلداری یکتا
شناسی و
تدریس






زیست






،ایران
عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و


























شناسی
زمین

















 
مترجم رسمی دادگستری

آموزش رقص ایـرانی وعربی







استخدام

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:



















کالج
دبیرستان
سطح
در








و



















 
،ومدارک
اسناد
کلیه
ترجمه
باتجربه
استاد
توسط


















 












































 
های
فرم
تکمیل
،دعوتنامه
تنظیم
ارائه
و
شیپ
سیتیزن
و
مهاجرت





























(514)
342-1810














































 





























 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط






















ا
س




W.





 
ت
خ


















6107 Sherbooke
د
















ا
م





















خانه
هم
جویای
514-567-1797

Pizza AVIN
Tel.: 514-484-8072
استخدام





















 
استخدام
514-624-7581


































































به چند نفر راننده و پیتزامیکر
،اتاقی واقع در منزل نوسازی شده

































NDG





دوم
شعبه
برای
سوپراخوان
نفر
یک
به
سیروس
آرایشگاه

















بسیار
دارای حیاط در محله ای












































باتجربه برا ی کار در پیتزایی در

514-583-9619
خود در وست آیلند به چند نفر




























نیازمند
فورا
باتجربه
آرایشگر مرد
























استخدام
 با دسترسی به اتوبوس و،آرام



















:فورا نیازمندیم
مونت
وست
ناحیه











 پرستارساملندان
نیازمند
ساده
کارگر
و
Cashier
514-683-0707
: لطفا با نادر تماس بگیرید.است
















 نزدیک به شاپینگ مال و،مترو
آشپز و
کمک
،آشپز
نفر
یک
به



















دارای
باتجربه و
937-6-937















شماره
به
را
خود
روزمه
لطفا
.است















































 از سالمندان،دیپلم
دالر
450
،انگرینیون
پارک
514-333-7309









رستوران
در
کار
برای
،ظرفشو
















.شما دلسوزانه نگهداری می کنم
:کنید
زیر




فکس





Tel.: 514-991-8636
514-574-8911

jan08LeilLesanipaid$120

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

West Island

fromJuly15

(514)

Reza:Oct.01,15:will pay akavan

Tel.: (514) 488-9444
Cell.:(514) 892-9258



PIZZA
2FOR
1

استخدام

به یک پیتزامیکر و چند
راننده برای کار در رستوران
پیتزایی در ناحیه وست آیلند
داوود
:فورا نیازمندیم

514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

تــــاتو

ارائه خدمات آرایش دائم
 لب، چشم،ابرو
 کیفیت باال و طبیعی،بهداشتی


















514-683-0707












davood aug15paid

با قیمت استثنایی

514-999-4161





























مهربان
مــادری























از سالمندان و کودکان شما در تمام

















،ویکندها
حتی
،روز
شبانه
 مدت
کتابخانهنیما
ghafuri:pays$10/month

5206 DECARIE #3














)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو
.نگهداری می کند

514-768-9485

Tel.: 514-485-3652

davood










514-485-7009













عالی
اکازیون









































:شامل همه چیز

(514)



























Tel.: 514-631-7074













.نیازمندیم
دروال
ناحیه
در
ایتالیایی
























975-1971

MajidOct15/Nov01Akavan??



















Hamidaug15,Sep01

استخدام

























































TATOO
PHOTOGRAPHY




























PROFESSIONAL






































































فرصتشغلاستثنائی
























































ABOVE
AVERAGE
income











opportunity!
514-688-5789


















 Tel.:career
A chance to make

















College, University) 








فروش اقالم منزل بدلیلمسافرت
استندینگ،فوت کنمور14: فریزر پرتابل، لباسشویی ویرلپولکوئین
 نوسایز: َمترس



سی
وی
جی
 اینچ27  تلویزیون کناره دست باف ایرانی قالیچه زنجان کهنه-













paidtoendofDec2006

a difference!
) اکتبر25 (از امروز تا
tutoring 






(High-School,
PROMOTE government
(514) 522-7460






















 subsidized plan to families
to save for their children’s
























آموزش موسیقی


















Post-Secondary
Education.






















Call
Vahan
































 
alebooyeh:oct01,15willpayAKAVAN






5301 QUEEN MARY (Decarie


)
SNOWDON

















(514) 333-73

جواد داوری

Tel.: 514-560-6720


















 Tel.:
514-969-5222
514-484-6897













paid to end of July














































































pc card













































VHS

DVD 



�



























1731 Oxford (X: Gre
Ville St-Laurent












 AKHAVAN
Mehrnoosh

West Island




































 
ساختمانی
کارهای
















































 


















استخدام








































































































































































































هیپنوتیـزم

رستوران کبابسرا به چند ویترس






























.باتجربه فورا نیازمند است
اجرای کلیه کارهای ساختمانی












































































































































وقت
اسرع
در

























































































514-933-0-933














 با دقت و گارانتی





























































5STAR











 























































تجربه












ها
طوالنی
با











































بیماری
درمان
























































مناسب
بهای
و
NDG



















Montreal
�




















 




















































کامل
514-583-9619
با




























Tel.:
(514)
488-6523 































514-683-0707




















علی سلیمی












514-485-7009
Zarif
514-805-3696
(514)
586-2398




























 
















 514-236-5195
514-979-2120
Catering

































4













































































































8











































 
























































 TATOO
















































































د

از مبتدی تا پیشرفته
عوتن
NDG





امه
و












































































تص


















دی
514-583-9619
ق
 تعمیر و عیب یابیام
ضا































جهانی
درسطح
با مربیان کارآزموده کشتی




























































کردن
اسمبل
 ارتقا و514-683-0707

































Tel.:
514-688-5789



















Zarif




























 





















 کامپیوتر



























































 West End Gym
College, University)









ویندوز
انواع
نصب




















Catering

















488-9444



























































 






(514)805-369



















892-9258



































































































































eal

488-6523
586-2398































کامپیوتر
آموزش




















































»آیلند
باشگاه کشتی «وست












davood























































































































tutoring

 ویــروس زدایی(High-School,

paidtoendofDec2006

































7025 Cote St Luc


















و نصب انواع آنتی ویروس
Cote Saint Luc, QC H4W 2T8



......................................



























 
TATOO
 طراحی صفحات وب



....................................................








 Tel.: (514) 489-6879
















































شبکه
های
سیستم
نصب




















 





..................................








































دلخواه
افزارهای
نرم
نصب
و
آموزش


























................................





















































شما





























...................................................


























 















(514)
333-7309








تــــاتو






















 



















 همه نوع تعمیرات
514-294-8242




































 1731
Oxford
(X: Grenet)
AKHAVAN
Tel.:
514-969-5222


























TATOO















Ville St-Laurent







































سه تار





































عقد و
سفره
تزئین
























































نامزدی
میز













































































































..........

...............

paid to end of July

Mehrnoosh





......................................

















ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش























....................................................







به روش کامال بهداشتی




..................................


















طبیعی
جلوه




................................
















و




...................................................

















..........514-482-0981

































...............















514-581-8707











































































































davood

فروش انواع سه تار مفاخری
سیامکنصر

(514)
333-7309





































































 
























1731
Oxford
(X:
Grenet)
AKHAVAN
514-998-9789

















�

















 






































Ville
St-Laurent
Shirin
Afshari







































 















































514-485-7009
Cell.:
514.993.6843 (514)805-3696
































































shorehNajafi:$180todec07paid90$











































(CIVIL)









































































































































































































Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
�




















 





... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران
514-485-7009











































(514)805-3696










































Tel.: (514) 485-6000
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پذیرش کودکان در منزل

PAYVAND

Tel.:
514-996-9692
514-581-5858,

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

www.paivand.ca

Toronto Tel.: 647-429-0030

Vancouver:

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

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

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

 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
و عکس های فرستاده باز گردانده نمی
شود - .نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
 پیوند جویای دیدگاه های متفاوت ومخالف با نوشته های چاپ شده است.
 پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانیو نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
 نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است. -استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:
سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ویدئوخورشید ،ماهی
سن لوران ،رستوران اصفهان ،کوپلی2:و،1
پارسوماش ،پرسپولیس ،فرحت ،دنیا ،یو-ان-
سات،اتوکلیفتون،جمشیدترابی،فتوشاپ،
المیزان ،نور  ،زفیرا ،شاتوبریان ،صادق،
پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،خضر،
کبابسرا ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپرضو  ،ماهی
سیروس ،عمروتراول ،پیتزاداود ،ماهی ایمان،
رستوران تهران و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس  ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی (سنت فوآ)

Casse-croûte au marché public de
Sainte-Foy: 939 av Roland Beaudin
Sainte-Foy, QC G1V 3V9

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،میدل ایست ،و دیگر فروشگاه
های ایرانی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگویپیوند:

کار اس��تاد علی اصغر معصومی ،هنرمند نقاش
به نام معاصر

514-299-5044
514-402-1452

ALAI

تدریس خصوصی
زبان فرانسـه

1625 De Maisonneuve W., Suite: 401
Montreal, Qc

توسط خانم دارای دیپلم زبان و
فرهنگفرانسه
از دانشگاه سوربون پاریس
با قیمت بسیار مناسب

گرافیکعالی

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما

 3شهر 2باردرماه
advertise with us

514.996.9692















Tel.: (514) 937-2888

کتاب فروشی پگــاه

514-243-8977

قدیمی ترین کتاب فروشی تورنتو تازه های
موسیقی و کتابهای جدید

Soudeh Alikhani: Oct15AkavanPaid

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

5513 Yonge St. Tel.:

علی سلیمی

416-223-0850

514-979-2120

فروش اکازیون فرش
به علت مسافرت مجموعه ای از فرش های ایرانی نفیس
در اندازه های مختلف با قیمت های بسیار مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-983-0952

Tel.: 514-515-1888

احمدی نژاد در آمریکا...
ادامه از صفحه23:
کردن زنان و آن صحنه ها که
همه در فیلم ها دیده ایم ،همه
ی آنها زش��ت و نفرت انگیز و
رقت بار است.
اگر با پدر و یا مادر و یا برادر ویا

خواهر و یا فرزندان توآن رفتار
را میکردند و یا بکنند آیا برای
تو ف��رق می کرد و یا می کند
که این مصیبت را بسر چند نفر
دیگر هم در آورده اند؟ آیا داغ
و درد و رنج تو کمتر میش��دو
یا میشود؟

بعالوه به احترام بازماندگان آن
یهودیانی که آنط��ور پدران و
مادران وخواهران و برادران خود
عده ای از
را از دست داده اند ،و ّ
آنها هم هنوز زنده هستند ،باید
سکوت کنی نه اینکه در مقام
دشمن تراشی ی بی جهت و
بی حاصل بر آئی!
ببین��م ! حاال اگ��ر بعد از کلی
تحقی��ق فهمیدی ک��ه بجای

روسپیان تهران...
ادامه از صفحه25 :
گرسنه ای به یک تکه نان هم قناعت
می کنی اما مثال همبرگر را ترجیح می
دهم .حاال وقتی خیلی گرسنه نباشم و
کمی حوصله به خرج دهم زنی را می
خرم و این همان مقوله ساندویچ و یک
تکه نان است برای من”.
سامان تجربه بازداشت در همین خیابان
را نیز دارد.
او تعریف می کند ک��ه چگونه پس از
س��وار کردن یکی از زن��ان تن فروش
توسط گش��ت پلیس مجبور به توقف
می ش��ود .یکی از ماموران پس از اخذ
مدارک او سوار ماشین اش می شود و
دستور حرکت به سمت بازداشتگاه را
می دهد .اما چند خیابان آن س��وتر به

انتخابات فدرال:
ادامه از صفحه19:

تیراژگسترده
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با  16سال سابقه مدیریت در
مهدکودک
آماده نگهداری کودکان شما در
محیطی گرم وخانوادگی
با بهترین شرایط آموزشی
و تغذیه کانادایی
ازساعت  7صبح تا  5بعدازظهر

اش��اره هارپر به ژیل دوس��پ بود که
در ماه گذش��ته در مقابل تایید نطق
افتتاحیه –که به معنای دادن اختیارات
به دولت اس��ت -پنج ش��رط غیرقابل
مذاکره را تعیین کرد.
یکی از آن پنج شرط اینست که اوتاوا
اختیارات خود را در مورد قوه در استانها
واگذار کند .ولی هارپر قاطعانه آن را رد
کرد و گفت تقویت فدرالیسم کانادا از
اولویت های دولت اوست.
هارپ��ر همچنی��ن گفت ب��ا تقاضای
دائمی  ،NDPمبنی بر خروج بالفاصله
نیروهای کانادا از افغانس��تان ،موافقت
نخواهد کرد و ماموریت نظامی کانادا

دستور همان مامور زن تن فروش پیاده
می ش��ود و او می مان��د با یک پلیس
وظیفه شناس که با پنجاه هزار تومان
قصه بازداشت را فراموش می کند.
دکتر پوریا که به تازگی مدرک دکتری
جامعه شناسی خود را از دانشگاه تهران
گرفته اس��ت ،پس از ش��نیدن بخش
هایی از اظهارات مصاحبه ش��وندگان،
م��ورد اخی��ر را به عنوان نمون��ه ای از
سوءاس��تفاده از زنان تن فروش توسط
پلیس یا نیروی های بسیج می داند و
معتقد است:
“دولت ،پلی��س و قوه قضائیه هرگز نه
توان مقابله با روسپیگری را دارند و نه
عالقه ای به این کار دارند .ضمن آنکه
ع��ده زیادی از به اصط�لاح خودی ها
در تجارت سکس مشارکت دارند .آنها
در افغانس��تان تا فوری��ه  2009ادامه
خواهد داشت.
با اینکه هارپر بعد از بیان این مطالب
آس��وده خاط��ر و راضی ب��ه نظر می
رس��ید ،ولی اوضاع برای کنسرواتورها
هم چندان رضایت بخش نیست .بعد
از آخرین انتخابات فدرال ،آنان حمایت
کمی را بدست آورده اند.
استرتژیست حزب لیبرال کانادا اظهار
نظر کرده است که انتخابات در اواخر
نوامبر یا اواسط دسامبر ناگزیر به نظر
می رسد.
لیبرالها به رهبری استفان دیون خود
را آم��اده کرده بودند که در زمان ادای
نطق افتتاحیه ،ب��ا مانورهای پارلمانی
حتی با عدم شرکت در رای گیری ،از
انتخابات پرهیز کنند.
ولی اولتیماتوم نخست وزیر این نقشه

امید تازه برای
درمان سرطان
ختمدان
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تدریس خصوصی
زبان فرانسـه

فاختهدرانتظاراعدام
ادامه از صفحه25 :

Si vous voulez réussir
aux examens de l’office
québécois de la langue
française pour avoir votre
permis de pratique, (Pour
tous les ordres professionnels: médecin, infirmier,
ingénieur, technicien,
comptable, dentiste,
)etc.
!N’hésitez pas à m’appeler
- Le teste d’évaluation et
de placement gratuit.
- 25 heures de cours. (Taux
)de réussite 85%
- 8 dimanches chacun de
3 heures (de 9 heures à 12
heures).
- Frais des cours et matériel inclus est de 475$.
---------------------Docteur Bahman Sadighi

دانشمندان آمریکایی می
گویند نتایج آزمایش یک
نوع واکسن برای پیشگیری
از سرطان تخمدان دلگرم
کننده بوده است.
آنگونه که موسسه سرطان
روسول در نیویورک اعالم
کرده این واکس��ن طوری
طراحی ش��ده که واکنش
سیس��تم ایمنی ب��دن به
سرطان را تقویت کند.
بیش��تر بیماران با امراض
پیشرفته به شیمی درمانی
واکنش مثبت نش��ان می
دهند با این همه  70درصد
آنه��ا در نتیجه بازگش��ت
س��رطان در  5سال پس از
514-272-9384
درمان ابتدایی جان خود را
از دست می دهند.
موسسه تحقیقاتی سرطان
از این مطالعات اس��تقبال کرده با این هم��ه اعالم کرده احتیاج به
آزمایش های بیشتری هست.
این واکسن ترکیبی است از نوعی پروتئین سرطان تخمدان و نوعی
مولکول که واکنش سیستم ایمنی بدن را تحریک می کند.
این واکس��ن پروتئینی را هدف قرار می دهد که توس��ط سلولهای
تخمدان سرطانی به میزان باال تولید می شود.
محققان می گویند این واکسن را بر روی زنان مبتال به نوعی سرطان
تخمدان که در پوسته رویی تخمدان ظاهر می شود ،آزمایش کرده
اند .به گفته این محققان اگرچه این تحقیق اولین مرحله یک آزمایش
کلینیکی بوده با این همه نتایجی دلگرم کننده داشته است.
این واکسن سیستم ایمنی بدن را تحریک و مجبور به تولید پادتن
می کند و در نتیجه سلول های “تی” را که قادر به حمله به سلول
های سرطانی تولید کننده پروتئین هستند بسیج می کند.
محققان رد س��لول های ایمنی را  12ماه بعد از واکسیناس��یون در
بیماران پیدا کرده اند که به معنی تاثیر دراز مدت این واکسن است.
پروفسور کونل اودونسی ،رییس این گروه تحقیقاتی گفته “ :در حال
حاضر شواهدی جدی وجود داردحاکی از اینکه سیستم ایمنی بدن
قادر به شناسایی و کشتن سلولهای تخمدان سرطانی است.
?Oct15,Nov01

شش میلیون نفر یک میلیون
نفر یهودی را هفتاد سال پیش
آلمان ها کشته اند ،اگر به این
نتیجه برسی ،آیا تمام مشکالت
تو وگرفتاری های هم میهنان
ت��و ،تمام بیماری ها و بیکاری
ها و رش��وه گیری ها واعتیاد
ها واع��دام ها و خودفروش��ی
خواهران تو بعلت فقر اقتصادی
و پرش��دن زندان ه��ا و نبودن

وجود این تجارت را بر خالف ادعاهای
رس��می اجتن��اب ناپذیر م��ی دانند و
ترجیح می دهند س��ود آن را به دست
دیگران نسپارند .عمال هیچگاه برخورد
قاطعی با روسپیان نمی شود و بیشتر
فش��ارها بر روی زنان عادی اس��ت که
مثال پوشش مورد پسند آقایان را ندارند.
همین تاکید پرجنجال بر ازدواج موقت
انعطاف مسئوالن در مقابل سکس های
خارج از خانواده و خیابانی را نشان می
دهد .اینکه در ایران ش��بکه ای سامان
یافته و منسجم قاچاق و فروش سکس
وجود دارد قابل انکار نیست .اخباری که
هر از چندی در رس��انه ها منتشر می
شود و حاکی از حراج دختران ایرانی در
بازارهای عرب است دلیلی بر این مدعا
است .همه ما هم می دانیم هر جا پول
هنگفت باشد دس��ت غیرخودی از آن
کوتاه است .در این میان سپاه ،بسیج و
را ب��ه هم زده اس��ت .به همین دلیل،
استراتژیست لیبرالها می گوید:
«هارپر ما را در تنگنا قرار داده اس��ت
و این بدان معناس��ت ک��ه او (هارپر)
خواهان انتخابات اس��ت .زیرا نمیتوان
هر دو هفته یکبار به دولت رای اعتماد
داد .در این صورت ،با داشتن یک دولت
درح��ال اتنظار ،همه م��ا احمق جلوه
خواهیم کرد».
ای��ن مباحث��ات در حال��ی انجام می
گیرند که لیبرالها در حسرت چند ماه
وقت هستند ،که با تجدید قوا و اتحاد
در می��ان خود ،آمادگ��ی الزم را برای
انتخابات بدست بیاورند.
 ،NDPبل��وک کبک��وا و حت��ی
کنسرواتورها هم کم و بیش در چنین
وضعیهستند.
طبق پیش بینی ه��ا ،بلوک کبکوآ و

آزادی های اساسی و اهانت به
بانوان و سنگسار زنان وکشتن
بهائی��ان و حبس و ش��کنجۀ
مردم��ان ووو همۀ این ها حل
میشود ؟
پدر ج��ان برو فکر نان کن که
خربزه آبه !!
.................................

نیروه��ای امنیتی ک��ه مدعیان قدرت
و مقابله با تعرض به کش��ور هس��تند،
طبیعتا سهم خواهان جدی این تجارت
پر س��ود هستند .ش��اید بعد از نفت و
قبل از واردات و ص��ادرات انحصاری و
پولشویی ،تجارت سکس پر سودترین
عرصه اقتصادی اس��ت ک��ه جوالنگاه
خودی ها شده است”.
روس��پیان زیر تابلو خیابان های اصلی
می ایس��تند .آنها از تاریکی شب نمی
ترس��ند ،آنها به خش��ونت جاری تن
داده اند ،روس��پیانی ک��ه زیر تابلوهای
“مطه��ری”“ ،بهش��تی”“ ،مص�لا” و
“فتحی شقاقی” ایستاده اند حتی اگر
گرسنه باش��ند می دانند چشمانی ،به
بهای نیمی از درآمدش��ان ،مراقب آنها
هستند .زیر این تابلوها امنیت روسپیان
تضمین می شود• .
نیودموکرات ها تقریبا مصمم هستند
که به نطق افتتاحیه رای مثبت ندهند.
اما آنها به تنهائی قادر به ساقط کردن
دولت نیس��تند .تازه معلوم هم نیست
که در آخرین لحظه رای خود را عوض
نکنند .بنابراین و به قول معروف ،اکنون
توپ در زمین لیبرالهاست.
استفان دیون ،رهبر حزب لیبرال ،که
تا شش روز بعد از بیانات هارپر اظهار
نظری نکرده بود ،روز دوشنبه  8اکتبر
س��کوت خود را شکس��ت و گفت از
مخالفت خود با دولت دس��ت نخواهد
کش��ید ،ولی برای احتراز از انتخابات،
حاضر به مصالحه است.
اما او تاکید کرده است که مصالحه به
معنای فرمانبرداری نیروهای لیبرال از
دولت کنس��رواتورها نیست .به عقیده
دیون ،هارپر می خواهد با این اولتیماتوم
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میشود .ش��رایط نامتعادل ازدواج
اول او را در موقعیتی خطرناك قرار
میدهد تا آنجا كه برای یك بار نیز
سقط جنین میكند .با وجود این
و در حالی كه از سوی شوهر اولش
تحت فشار بوده از سوی خانوادهاش
نیز طرد ش��د .باالخره او از همسر
اول جدا ش��د واز شمال كشور به
تهران آمد و در یك دندانپزشكی به
عنوان منشی مشغول به كار شد تا
زندگی جدیدی را آغاز كندو این
در حالی بود كه به س��بب همین
وضعیت نامتعادل پزشك قرصهای
مخصوصی را برای او تجویز كرده
بود كه عدم مصرف آنه��ا او را در
موقعیتی ناخوشایند از نظر رفتاری
قرار میداد.
در این مطب دندانپزشكی مردی
 80ساله برای معالجه رفت و آمد
داش��ت كه بعد از مدتی به فاخته
پیشنهاد داد كه پرستار خصوصی
او شود و در خانه او مستقر و انجام
امور او را به عهده گیرد.
این مرد پس از آنكه مدتی فاخته
را در خان��ه به عنوان پرس��تار به
خدمت گرفت به او پیشنهاد ازدواج
داد .فاخته در همان زمان با جوانی
هم سن و س��ال خود نامزد كرده
بود و خ��ود میگوید  «:من فقط
مثل یك پدر به او ( مقتول ) تكیه
كرده بودم اما او به من جور دیگری
نگاه میكرد».
ب��ا مخالف��ت فاخت��ه در مقاب��ل
پیش��نهاد مقتول مرد  80س��اله
قرصهای فاخت��ه را از او گرفت ،
در خانه را روی فاخته قفل كرد و
تلفن را نیز قطع كرد تا با محبوس
شدن این دختر شرایط گرفتن بله
مهیا شود.
با این اتفاق تنها وضع روحی فاخته
نامتعادلتر شد و در نهایت فاخته
برای آنكه از دس��ت مرد  80ساله
بگریزد با زدن ضربهای به وس��یله
میلهای آهنی به سر او را مجروح
كرد ك��ه همین ضرب��ه منجر به
مرگش شد.
دكترعلی نجفیتوانا  ،وكیل مدافع
فاخته با استناد به نظریه پزشكی
قانونی مبنی بر وضعیت نامتعادل
روحی فاخته خواس��تار توجه به
وضعیت منجر به بروز حادثه شد
ولی دستگاه قضایی در صدور حكم
به این نكات توجهی نكرده است.
مهوش شیخاالس�لامی  ،مستند
س��از  ،در دو فیلم ماده  61و قاتل
مقت��ول  ،به ماج��رای این دختر
پرداخته است و حرفهای او را در
مورد آن حادثه نقل كرده است .
هقتهنامه اشراق با توجه به اینكه
ممكن است تا انتشار شماره بعدی
نتواند به درستی اطالعرسانی كند
از طریق وبالگ سردبیر همه شما
را به تالش برای بررسی موشكافانه
و بازسازی واقعیتب فرا میخواند
ك��ه در آن دخت��ری در دف��اع از
ی تنش تن به
خود و حف��ظ آزاد 
ارتكاب جرم داده و در حالی دست
به خش��ونت برده ك��ه قرصهای
درمانگر تعادل روحیاش از سوی
مقتول مصادره شده بوده است.
به هر حال این��ك تا زمان بیش از
این از دس��ت نرفته الزم است قوه
قضاییه را نسبت به ریزهكاریهای
پنهان مانده در روزمرگی رسیدگی
قضایی آگاه كنیم.
http://eshraghh.blogfa.
com/post-28.aspx

خود پارلمان را به گ��روگان بگیرد .او
در نهای��ت اظهار نظر کرده اس��ت که
لیبرالها خواهان انتخابات نیستند ،ولی
اگر هارپر چنین می خواهد ،آنان نیز
آمادگی دارند.
حال باید دید که در جلسه  16اکتبر
پارلمان نط��ق افتتاحیه چه محتوائی
خواهد داشت.
آیا مصالحه ای انجام گرفته اس��ت یا
نه؟
آیا اپوزیسیون از مخالف سفت و سخت
خود دس��ت بر داشته است یا نه ،و یا
اینکه به قول استراتژیست حزب لیبرال
ناخواس��ته به پای صندوق های رای
خواهیم رفت؟
(برای تنظیم این مطلب ،از مقاالت متعدد
مندرج در گازت و الپرس استفاده شده است).

بازتابی بر جشن مدرسه دهخـــدا
و «پرچم شیر خورشید ایران»!
با درود به هر کس که آزاد می اندیشد
و عمال حق آزادی دیگر اندیش��ان را
محترم می شمارد
چندی پیش نامه ای از آقای ش��ریف
نائینی در رابطه با جش��ن بیستمین
سالگرد مدرسه دهخدا در نشریه پیوند
چاپ ش��د ،که باعث تعجب و تاسف
من شد.
در این نامه اش��اره به «متفاوت بودن
هم��ه چی��ز در پیک نیک مدرس��ه
دهخدا» ش��ده بود .متف��اوت از عدم
حضور برخ��ی از نهادها مانند «غرفه
خانه ایران ،چادر چ��کاوک و کالس
درس اس��تاد بقائی» و از همه مهمتر
نبو ِد «پرچم شیر خورشید ایران»!
جناب نائینی در گفتگوئی که با چند
هم میه��ن در پیک نیک داش��تند،
کاشف بعمل آوردند که گویا این عمل
کار «چپ اندیشان جهان وطن» و یا
«کینه توزان کور» میباش��د ،چرا که
ایشان «بوی ناباب را استشمام کردن»
زیر سر آنها می بیند.

داش��تن این دیدگاه تازه نیست و این
درد کهنه ایست که سالیان سال وبال
گردن نهادهای مردمی و دمکراتیک
را گرفته است .سال هاست که برخی
از هموطن��ان زیر ،عنوان «مام وطن»
و «پرچ��م ای��ران» در جهت تخطئه
و ب��ی اعتبار کردن جریانات س��الم و
دمکراتیک در جامعه ما حرکت کرده
اند.
من بعنوان یک ایرانی که س��الها در
مدرسه دهخدا بوده ام و هستم ،وظیفه
خود م��ی دانم که در جهت روش��ن
ش��دن این جریان قدمی برداش��ته و
توضیحاتیبدهم:

آقای نائینی!

مدرس��ه دهخ��دا نه��ادی فرهنگی،
آموزش��ی اس��ت که در جهت رشد و
اعتالی زبان و فرهنگ ایرانی در جامعه
ایرانیان عزیز مقیم مونترال سالهاست
فعال بوده است .این مدرسه مستقل از
همه جریان ها ،علیرغم تمامی سختی
ها و مش��کالت فراوان ت��ا بحال روی

هزینه جراحی سینه 10 :هزار دالر ...
ادامه از صفحه27 :
دارند بیش از پیش مستقل می
شوند .توجه کردن به ظاهرشان
بخشی از این پروسه است”.

برطرف کردن چین و
چروک ها

جراح��ی زیبای��ی مح��دود ب��ه
ثروتمن��دان نیس��ت و در میان
خانواده های ک��م درآمد نیز که

حقوق ی��ک معلم حدود
 200دالر در ماه اس��ت،
شایع شده است .هستی
خانه دار  30س��اله ای که از قشر
متوس��ط جامع��ه اس��ت و برای
جراح��ی  5000دالری بین��ی،
ماش��ین خ��ود را فروخت��ه می
گوید ”:داشتن صورت زیبا به من
اعتماد به نفس می دهد چون که
این تنها بخشی است که می توانم
آن را نشان دهم”.
میترا خلیلی ج��راح زیبایی می

Bienvenue en Alberta
ادامه از صفحه19 :
ویلیام س��یمارد – نوازنده پیانو و آهنگ ساز
– معتقد است که کارهای بیشتری در آلبرتا
به او پیشنهاد می شود .او می گوید :پیشنهاد
و ق��رارداد کاری کاف��ی در کبک وجود ندارد
و قرارداده��ای کاری تنها مختص به گروهی
محدود از افراد بس��یار حرفه ای می باشد .از
سویی رقابت بسیار تنگاتنگ و فشرده است و
از سوی دیگر درآمد و حقوق پایین.
دلیل اصلی مهاجرت به آلبرتا ریشه در وضعیت
شغلی و استخدامی دارد.
اما دو وب س��ایت اینترنتی مختص به مردم
کبک و فرانس��وی زبانان خ��ارج کانادا دالیل
دیگری برای این مهاجرت ها قائلند:
جنگهای سیاسی حاکم در کبک ،بوروکراسی
کش��نده و بازار کار محافظ��ه کار از مواردی
هس��تند که این اس��تان را از پ��ای در آورده
است.
ریچارد کومو  54ساله از کبک سیتی در وب
سایتی تحت عنوان”کبک را ترک کنیم!” می
نویسد:
«مونت��رال فرتوت و ناتوان ش��ده اس��ت .ما
مونترالی ها سالهای سال است که در سکون و
خودستایی زندگی کرده ایم و راهی نیم بند را
پیش گرفته ایم».
جاناتان بوچارد وب سایت “quitterlequebec.
 ”comرا در بیس��ت و چه��ارم جون 2005
یعنی روز «س��ن ژان باتیست» به راه انداخته
است .این وب س��ایت محلی است برای ابراز
عقیده و نظرات هزاران کبکی که س��رزمین
مادری خود را ترک کرده اند .بوچار یک برنامه
نویس کامپیوتر و دی جی یک رادیو اینترنتی
است و ریشه ای کبکی دارد .او بجز یک باری
که در سال  1997به فلوریدا سفر کرده ،تا به
حال از کبک خارج نش��ده اس��ت؛ ولی با این
حال دیگران را به ترک کردن کبک تش��ویق
می کند.
او م��ی گوید :مردم کب��ک را ترک می کنند
چون چاره ای ندارند .در این اس��تان ذهنیت
صنفی و اتحادیه ای و عدم روحیه کارآفرینی
دیده می شود .مالیات ها بسیار سنگین است و
در قبال آن چیزی دریافت نمی کنیم.
بوچار با «یان تکوریان» برنامه نویس دیگری
مقیم فرانس��ه هم عقیده است .دفتر خارجی
کبک در فرانس��ه ب��ازار کار خ��وب و جامعه

گوید ،تزری��ق بوتوکس
حتی درمیان ایرانیان کم
درآمد هم بس��یار شایع
ش��ده اس��ت .او می گوید ”:زنان
همه طبقات جامعه می خواهند
چین و چروک خ��ود را برطرف
کنند .هزینه این کار حدود 200
دالر است”.
یک جراح که خواست نامش فاش
نش��ود ،گفت ”،هزین��ه جراحی
س��ینه که حدود  10ه��زار دالر
است زنان ایرانی قشر متوسط را
دلسرد کرده است .اما من در روز
حداقل دو جراحی س��ینه انجام

پایدارکب��ک را ب��ه تکوری��ان وعده
داده ب��ود .او فریفته ی این تصورات
به “اس��تان زیبا” مهاجرت می کند
در طول  12سال اقامت موقتی اش در کبک
هیچکدام ای��ن وعده ها را محقق نیافته و در
نهایت به کش��ورش فرانس��ه باز گشته است.
اگر وب س��ایت “ ”quitter le Quebecشرم
آور باش��د ،وب س��ایتی که تکوری��ان به نام
 immigrer-contact.comراه ان��دازی ک��رده
است به مراتب تلخ تر است.
این وب سایت در حدود شش هزار عضو دارد
و صدها عضو در آن جامعه کبک را س��رزنش
و تقبیح کرده اند و آن را جامعه ای متعصب،
پس رو و درونگرا دانس��ته اند و معتقدند که
این جامعه بسیار فرهنگ آمریکای شمالی دارد
که به مذاق مردمانی با فرهنگ اروپایی خوش
آیند نمی آید.
تکوریان در مصاحبه ای می گوید:
جامعه کبک را می توان به سه دسته تقسیم
کرد:
مهاجرین ،انگلیسی زبانها و خودی ها (pur-
)laines
وقتی از او پرسیدند راه حل چیست؟
در جواب گفت:
به آلبرتا برویم!
او در وب س��ایت خود مردم را به مهاجرت به
آلبرتا تشویق می کند و در عبارتی شعارگونه
اینگونه نوشته است:
وقت خ��ود را هدر ندهید ،پ��ول خود را هدر
ندهید ،کب��ک را فراموش کنی��د و به آلبرتا
بیایید!
ای��ن عبارت حتی س��خنگوی اداره مهاجرت
آلبرتا را شگفت زده کرده بود و او گفت:
به زودی دولت از این وب س��ایت درخواست
می کند تا این شعار تبلیغاتی را از وب سایت
خود بردارد .او معتقد است مهاجرت های بین
استانی در حیطه وظایف اداره مهاجرت نیست
و سیاستی برای تشویق و تبلیغ مهاجرت های
بین استانی در دستور کار نمی باشد.
تبعید شدگان و دورافتادگان هنوز برای بهبود
ش��رایط کبک ق��دم بر می دارند و دس��ت از
کوشش نکشیده اند.
کمیل امی��د دارد که روزی به کبک بازگردد.
ویلیام سیمارد دلتنگ فرهنگ پرحرارت کبک
است .مهاجرین کبکی آلبرتا را دوست دارند اما
کبک خانه آنهاست و حتی در شرایط پریشان
حال کنونی نیز دلتنگ سرزمین مادری خود
هستند.

ادامه از صفحه26 :

من فکر می کنم که یک
افغان هستم و مال محمد
عمر به دانشگاه کلمبیا می
رود و رئیس دانشگاه به او
صریحا می گوید بی سواد!
باید ناراحت شوم؟
معلوم است نمی شوم .اگر
ناراحت بشوم معلوم می
دوست و همیار مدرسه شود که خودم در چنبره ی
احساساتِ میهنی یی که
دهخدا ،امثالِ صدام و مالمحمد
بیژنکمائی(مونتریال) عمر ،عوام را در آن گرفتار
می کنند و شیره ی جان
شان را می مکند گرفتار
آمده ام و باید فکری به
حال خودم و افکار مسموم
شده ام بکنم .من تکلیفم
با صدام و مالمحمد عمر
و هیتلر و موسولینی و
در کــارما
آقای رهبر و شخص شما
مشخص است .شما نمی
 27اکتبر
ص2 :
توانید دیگر مرا با این افکار
مهیج ملی و میهنی بازی
دهید.
م��ی دهم ”.جراحی پالس��تیک یادتان می آید ،جریان
تنها راه س��الم تر و جوانتر بنظر موشک هایی که به بلژیک
رسیدن نیست .کلوپ موی جام حمل شده بود و بلژیک
جم برای آنهایی “که می خواهند ادعا کرد که باالی چشم
مثل هنرپیش��گان مشهور غربی آقای رفسنجانی ابروست؟
بنظر بیایند” خدمات اکستنشن آه از نهادِ همه بر آمد .همه
یا کش��یدن مو را به مبلغ حدود ی قلم ها –از تمامیت خواه
 1000دالر ارائ��ه می دهد .مریم تا اصالح طلب حکومتی-
 25س��اله دختر ی��ک تاجر می بلژیک را نشانه گرفت و
گوید ”:من االن ش��بیه آنجلینا به تمسخر او پرداخت.
جول��ی هس��تم .م��وی بلندتر و گفتند حاال بلژیک هم
ضخیم تر نشانه زیبایی است”.
برای ما آدم شده است که
پریسا حافظی (روزآنالین) می خواهد از رفسنجانی
منبع :واشنگتن پست 8 ،اکتبر بازجویی کند .نه .دوران
این شامورتی بازی ها الاقل

جشنهالویین

برای من تمام شده است.
شما نه نماینده ی منید،
نه سمبل ایرانید ،و نه هیچ
چیز دیگر .پس دلیلی ندارد
که از حرف های صریح
– و نه غلط – آقای بالینجر
ناراحت شوم.
خیلی از دوستان اهل قلم
و اندیشه ی ما به خاطر
صراحت و تندی رئیس
دانشگاهکلمبیا،احساسات
شان جریحه دار شد و قلم
بر ضد او گرداندند .این
البته حق آن هاست و می
توانند به هرکسی خواستند
انتقاد کنند .اما بگذارید
چند وقتی سپری شود و از
معرکه ای که مشاوران شما
به راه انداخته اند و مظلوم
نمایی ها و ذکر مصیبت
هایتان مدتی بگذرد.
بگذارید ،اولین گروه از
همین نویسندگان را نظمیه
شما بگیرد و به زندان
بیندازد .بگذارید ،اولین
مشت و لگدها را زنان ما در
خیابان ها بخورند .بگذارید،
اولین گروه از دانشجویان
از زندان بیرون بیایند و از
شکنجه هایی که بر آن ها
رفته است بگویند .بگذارید
سهیل آصفی آزاد شود
و از آن چه بر او گذشته
است تعریف کند .بگذارید
آن دو روزنامه نگار کردِ
محکوم به اعدام –عدنان و
هیوایی که شما با وقاحت
می گویید وجود خارجی
ندارند -از شرایط دشواری
که امروز در آن به سر می
برند بنویسند .آن وقت

www.paivand.ca

































































































3

9

9
e1
c

Sin

Head Office Montreal:
T: (514) 996-9692
F: (514) 422-8996
Toronto Office:
(647) 429-0030
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Em
ail: Payvand@videotron.ca

Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1

-996-9692

ازمیان نامه های رسیده

منتخب مشتی شیاد...

مظلومیتشما
از یادها خواهد
رفت .معرکه گیری های
شما از یادها خواهد رفت.
نمایندگی شما ،ریاست
جمهوری شما ،سمبل
یک کشور بودن شما همه
از یاد خواهد رفت .آن
وقت صحبت های صریح
آقای بالینجر به چشم ها
زیبا خواهد آمد .آن وقت
صحبت های صریح آقای
بالینجر ،صدای مردم ایران
خواهد شد.
آقای احمدی نژاد؛
می خواهم به خودم
امیدواری بدهم که
مالیخولیای قدرت ،ذهن
شما را آن چنان از کار
نینداخته باشد که این
حرف های روشن و واضح
را نفهمید .شاید هم
اشتباه می کنم و شما هم
مانند رهبر ،دچار چنان
خودبزرگ بینی شده اید
که واقعا خودتان را نماینده
ی مردم و سقراط زمانه
و معجزه ی هزاره می
پندارید .در آن صورت
منتظر می شویم و شما را
به دست قدرتمند “آینده”
می سپاریم .همان آینده
ای که هیتلر و موسولینی
و چائوشسکو و هونکر و
پینوشه و مالمحمد عمر و
صدام را به آن روز انداخت
که دیدید و دیدیم .آری
منتظر می مانیم و می
بینیم .مطمئن باشید که
می بینیم.
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پ��ای خود
ایس��تاده و
همیشه از
و ا بس��تگی
به هر جریان سیاسی و تفکر خاصی
دوری گزیده است.
عملکرد چندین ساله این مدرسه گواه
بر این امر بوده و بر کس��ی پوش��یده
نیست.
مدرس��ه دهخ��دا با حفظ سیاس��ت
مس��تقل خود از بدو تاسیس تا بحال
تمامی جش��ن ه��ا و مراس��م ملی و
فرهنگ��ی ایران��ی را در حد توانائیش
گرامی داشته و خواهد داشت.
اما عدم حضور بعضی از نهادها ،مثل
«خانه ای��ران و رادیو چ��کاوک» ،به
معنی زیر س��ئوال رفتن این مدرسه
نمی تواند باش��د؛ و اگر این جریانات
حضور نداشتند ،دلیل عدم حضورشان
را در عملکرد خود آنها باید جستجو
کرد ،نه بزعم ش��ما «چپ اندیش��ان
جهان وطنی».
بنظر اینجانب مدرسه دهخدا به آزادی
بی��ان و آزادی عمل اعتقاد راس��تین
دارد و گواه واضح آن را می توان غرفه
کتابخانه نیما و فعالیت های این نهاد
دمکراتیک و یا وجود پرچم سه رنگ
شیر و خورشید نشان ایران و یا وجود
همین پرچم با واژه ایران مثال زد.
البته باید متذکر شد که مدرسه دهخدا

خود را مس��ئول اعمال و عقاید هیچ
گروهی ،اعم از سیاسی و غیرسیاسی،
نمی داند .ول��ی از زاویه حفظ رعایت
اصول آزادی و حقوق دمکراتیک برای
عقاید و اندیشه ها به این مسئله می
نگرد.
امید اس��ت این قدمی باش��د در راه
(احت��رام به) اب��راز عقای��د دیگران و
همچنی��ن تحمل م��رام دیگ��ران .و
همچنین ی��اد بگیریم ب��دون انگ و
برچس��ب زدن ،فضائی آزاد برای ابراز
نظ��ر و عملکرد نیروه��ای مردمی و
دمکراتیک فراهم آوریم و عمال خواهان
آزادی و دمکراسی حتی برای مخالفان
خود باشیم.
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Halloween party
@ Donini Resto-bar
is back,

Sat. Nov. 3, 2007
405 Sherbrooke E.
with

d.j koolock.

3 best halloween Costumes
win $75, each in cash prize.

Admission Free:
between 10:30 P.M.
& 11:30 P.M.

$10:

after 11:30 P.M.

$ 75  جایزه نقدی3
برای بهترین لباسها

ارتی
وین پ
هالو
وامبر
ن
3
ونینی
در د
والک
جی ک

با دی
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Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996
Tel.: 514-996-9692
www.paivand.ca
Email: Paivand@videotron.ca
Toronto Tel.: 647-429-0030















Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

5655 Sherbrooke W.

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



















































































Tel.: 514-481-0671
































1834 Ste-Catherine W., Suite 301
Tel.: (514) 933-3337































Hossein Torabi





















(M. Arch.)
Affiliated Real
































D

















NDG, H4A 1W6

Nader
Khaksar

C 

































D 


V











 D 














 




















 











 













 










































Estate Agent






































































































































































































































�






























Cell: (514) 969-2492

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5

Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

Affiliated Real Estate Agent
Courtier immobilier agréé
4000 SAINT-JEAN BOUL. #2000

514-684-0118 (Fax)
514-684-1141 (Office)
torabi@royallepage.ca
www.sellwestisland.ca
































DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086



























2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644

pg. 2

New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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Free
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99







6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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Tel.: 514-620-5551

