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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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(514)289-9011,
)289-9011, (514
(514)289-9022,
)289-9022, (514
(514) 289-9044
289-9044
Tel.:
)Fax:(514
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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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گزارش تازه آژانس از فعالیت امتی ایران

آژانس وجود داشت پاسخ
گفت��ه ام��ا همچنان
پرسش��های دیگ��ری
ب��دون پاس��خ مانده
است.
در گزارش در عین حال
اشاره شده که همکاری ایران با آژانس بیشتر
منفعالنه بوده تا فعاالنه.
آژان��س در گزارش خ��ود تصریح ک��رده که
ابهاماتش در مورد دس��تگاههای س��انتریفوژ
اورانیوم از نوع پی  1و پی  2برطرف ش��ده اما
هنوز نمی تواند با صراحت مشخص کند که آیا
ایران به صورت مخفیانه به دنبال غنی سازی
اورانیوم به منظور استفاده در سالح هسته ای
هست یا نه ،چراکه ایران تنها اجازه دسترسی
به تأسیس��ات اعالم شده هسته ای خود را به
بازرسان آژانس داده است.
پیش از آنکه گزارش آژانس تس��لیم ش��ورای
امنیت شود ،رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات
این کشور گفته بودند که این گزارش مثبت و
به نفع ایران تنظیم شده و مسئوالن آژانس نیز
طی هفته های گذشته که این گزارش در حال
تهیه بود از همکاری ایران سخن می گفتند.
اما آمریکا تأکید کرده که گزارش آژانس تنها در

پی
شرفت قابل توجه!

آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه ای
از فعالیت هس��ته ای ایران به ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل متحد تسلیم کرد که این شورا
قرار است بر اساس آن و همچنین نظر مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره گام بعدی
در قبال ایران تصمیم بگیرد.
بنابر این گزارش ،ایران پیشرفت قابل توجهی
در روش��ن س��اختن طبیعت و گستره برنامه

اتمی خود برای آژانس کرده اما همچنان باید
در دادن اطالعات بیشتر در این زمینه به آژانس
فعال باشد.
در گ��زارش آمده که ایران طب��ق برنامه و در
چارچوب زمانی که از پیش تعیین شده بود به
بازرسان آژانس امکانات کافی برای دسترسی
به افراد دست اندرکار برنامه اتمی را داده و به
پرسشها و ابهاماتی که در مورد این برنامه برای

آمریکا :یک و نیم تریلیــارد دالر
‘هزینه گزاف’ جنگ عراق و افغانستان
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7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
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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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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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فرمانده آمریکایی :ایران به تعهداتش
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در مورد عراق عمل می کند

اکبر گنجی...

یحیی آبادی

صورتی می تواند از صدور قطعنامه تازه ای برای
تشدید تحریم ایران در شورای امنیت جلوگیری
کند که ایران تا هنگام تس��لیم این گزارش به
شورای امنیت ،به غنی سازی اورانیوم و کلیه
فعالیتهای مرتبط با آن پایان دهد.
این در حالی است که ایران همچنان به غنی
سازی اورانیوم ادامه می دهد و تصریح کرده که
حاضر به دس��ت کشیدن از حق خود در غنی
س��ازی اورانیوم به منظور تولید سوخت اتمی
نیست.
در آس��تانه تس��لیم گزارش آژانس به شورای
امنیت ،وزیرخارجه چین به تهران س��فر و در
بازگشت اعالم کرد به اظهارات مقامات ایرانی
مبنی بر اینکه این کشور به دنبال دستیابی به
سالح اتمی نیست اعتماد دارد.
روس��یه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای
امنیت سازمان ملل متحد مخالفت خود را با
تصویب قطعنامه تازه ای برای تشدید تحریم
ایران ابراز کرده ان��د و این موضعگیری باعث
ش��ده است آمریکا ،بریتانیا و فرانسه به عنوان
س��ه عضو دائم دیگر این شورا به دنبال اعمال
تحریم بیشتر بر ایران خارج از چارچوب شورای
امنیت و از طریق اتحادیه اروپا باشند.
اما تحریم ای��ران خارج از چارچوب ش��ورای
امنیت در می��ان دولتهای مه��م اروپایی نیز
مخالفانی دارد.

Tel.: (514) 731-1443
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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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!گشایش یافت

سورنتو

Sorrento
Opening
Party

رستوران ایرانی

Sorrento
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 شنبه و یکشنبه شب،هر جمعه
 شب11  تا5 از

December 01

k

loc
o
o
K
J
D
h
it
w
y
t
Persian Par
get

 جهان:سرآشپز
__________________
405 Sherbrooke E.
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VIP table for p

(corner: St-Denis)

Metro: Sherbrooke

Tel.:
514-843-8241
________________________

 دسامبر15
Master Persian Musician
Dinner Served:
@7:00 pm- 8:00 pm
Concert @ 9:30 pm - 11:00
pm
Entrance:30$
includes Dinner, salad
+ coffee & dessert
__________________
NOTE: Reservation only
before December 05
60 tickets available
For reservation:
Call Mon.-Fri. from 11:00
am to 4:00 pm
514-843-8241

سورنتو

پارتی بزرگ و
هیجان انگیز
گشایش سورنتو

،خوشمزه ترین کوبیده
چنجه و جوجه کباب شهر در سورنتو

Dec. 15th
Javad Davari,
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مژده به عاشقان موسیقی
سنتی ایران

استاد جواد
داوری

در سورنتو

Entrance:10$
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فرمانده آمریکایی :ایران به تعهداتش
در مورد عراق عمل می کند

نیز رون��دی رو به کاهش
داشته است.
با اینکه مذاک��رات ایران
و آمریکا ب��رای یافتن راه
حلی جه��ت بازگرداندن
ثبات و امنی��ت در عراق
نتیجه محسوسی نداشته
اما اخیراً نش��انه هایی از
کاهش تنش دو طرف بر
سر عراق مش��اهده شده
است.
رابرت گیت��س ،وزیردفاع
آمری��کا دو هفت��ه پیش
گفته ب��ود که ایران به مقامات عراقی
اطمینان داده است که از قاچاق اسلحه
از خاک خود به عراق جلوگیری خواهد
کرد.
هفته پیش نیز ارتش آمریکا نه ایرانی
را که ب��ه اتهام کمک به شورش��یان
عراقی در بازداش��ت خود نگه داشته
بود آزاد کرد که از جمله آنان ،دو تن
از کارکنان دفتر نمایندگی جمهوری
اسالمی در ش��هر اربیل در کردستان
عراق بودند.

را متهم کرده اند
ک��ه س�لاحها و
تجهیزاتی برای
حمله به نیروهای
آمریکای��ی در
ع��راق در اختیار
شورش��یان این
کش��ور قرار می
دهد و بر همین
اساس ،کنگره و دولت ایاالت متحده
سپاه پاس��داران را نهادی تروریستی
قلمداد کرده اند.
ایران بش��دت این اتهام را رد و تأکید
کرده که سیاست جمهوری اسالمی،
حمای��ت از دولت ع��راق و کمک به
برقراری ثبات و امنیت در این کشور
است.
ً
اخی��را از میزان حم�لات به نظامیان
آمریکایی در عراق کاس��ته شده و آن
گونه که ژنرال س��یمونز گفته ،کشف
سالحهای منس��وب به ایران در عراق

مشاوره و درمان

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

 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

Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

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:
 )1خریدوفرو
یت
ش :دو بل رفت و برگشت به ایران
(و یا معادل آن به وجه نقد)
)2
خریدیافروش %50 :هزینه محضر

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

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

در پاسخ به درخواست هموطنان و به منظور تسهیل در امور حقوقی آنان
از اول ژانویه  2008هرگونه دفاع از دعاوی شما را در هر یک از مراجع قضایی
دادگستری ایران قبول می نماید.
دفتر ما زیر نظر آقای ضیاء نوروزی ،مستشار سابق دیوان عالی کشور ،با سابقه 38
سال کار قضائی و با همکاری وکالی مجرب دادگستری ،هرگونه طرح دعاوی شما را
در مونتریال به عهده می گیرد و در نتیجه هزینه رفت و آمد شما به ایران کاهش می یابد.
شما می توانید در همه موارد مخصوصا قوانین مدنی و جزائی ایران و همچنین دعاوی خانوادگی و
مسائل مربوط به مهاجرت در کانادا با ما مجان ًا مشاوره نمائید.
Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

سوسن گوئل
مشاور امالک

Tel.: 514-989-9722

نقاشیساختمان

جتاری و مسکونی

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

HOME IMPROVEMENT

S

یکی از فرمانده��ان ارتش آمریکا در
عراق از کاهش یا توقف قاچاق اسلحه
از ایران به عراق سخن گفته و افزوده
ک��ه به نظر می رس��د ای��ران دارد به
تعهدات خود در مورد کمک به ثبات و
امنیت در عراق عمل می کند.
ژنرال جیمز سیمونز ،جانشین فرمانده
نیروه��ای ائتالف تح��ت فرماندهی
آمریکا در عراق در جمع خبرنگاران در
بغ��داد گفته که طی ماه اکتبر 1560
بمب ضدتانک در عراق کش��ف شده،
در حالی که شمار این نوع تجهیزات
انفج��اری در ماه مارس  3239بوده و
به نظر می رس��د بمبهایی هم که در
ماه اکتبر کشف شده اند مدتها پیش
به عراق قاچاق شده باشند و در حال
حاضر ش��واهدی از قاچاق تجهیزات
نظام��ی و انفجاری از ای��ران به عراق
وجود ندارد.
مقامات نظامی و سیاس��ی آمریکایی
بارها نیروی قدس سپاه پاسداران ایران

حمیرا قاسم نژاد

روانکاو

کلی و جزئی

514 476-4726
رضا شیرازی
paid 45sep15

جراحی پالستیک
صورت:

•
•
•
•
•

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

•
•

برداشتن چین و چروک ،جوش و آثار زخم
تزریق چربی ،کالوژن و بوتوکس

پوست:
بدن:

•
•
•

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ترمیم و بزرگ کردن سینه و...
لیپوساکشن ،رفع چربی شکم
تکنولوژی جدید برای زدودن سلولیت
(نخستین دستگاه در سراسر کانادا)

Cosmetic Surgery

Specialized expertise for over 15 years

دکتر فانـوس

با بیش از  15سال پیشینه
FACE:

برای مشاوره و دریافت دفترچه اطالعات با ما متاس بگیرید.
نتیجه کار را بر روی تصویرپرداز جدید
کامپیوتری مشاهده منائید

• Nose Correction
• Eyelid Correction
Face-Lift

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

________________________________________________
The Canadian Institute of Cosmetic Surgery
)Director: Dr. N. Fanous, M.D., F.R.C.S. (C
1 Westmount Square, Suite 1380

• Treatments for Wrinkles, Acne and Scars
• New Laser for Wrinkles
• Injections of Fat, Collagen and Botox
)• New Technology for Cellulite (First in Canada
• New Laser Technique for Hair Removal

www.
cosmeticsurgery123.com
__________________________________

• Breast Correction and Augmentation
• Liposuction and Tummy Tuck

Atwater

Tel.: (514) 935-9906

BODY:

...and many other procedures for the face & body
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گزارش حساس البرادعی

در حالی که محمد البرادعی ،مدیرکل آژانس
بینالمللی ان��رژی اتمی در حال تهیه گزارش
خود در باره روند برنامه هس��تهای ایران است،
دیپلماته��ای مقیم وین اعالم ک��رده اند که
جمهوری اس�لامی س��ندی حاوی اطالعات
مربوط به یک طرح ریخته گری فلز اورانیوم را
در اختیار بازرسان آژانس قرار داده است.
ریخته گری فل��ز اورانیوم در فرایند س��اخت
قطعات مربوط به س�لاح هستهای نقش قابل
توجهی دارد و از همین رو ،س��ند ارائه شده به
آژانس برای راستی آزمایی در باره عدم انحراف
برنامه هستهای ایران به سوی اهداف نظامی ،از
اهمیت خاصی برخوردار است.
کش��ورهای غربی و در راس آنها آمریکا ،ایران
را به تالش برای ساخت سالح هستهای تحت
پوشش یک برنامه هستهای صلح آمیز متهم
میکنن��د و ابها م های موجود در برنامه اتمی
این کشور را دلیلی بر اهداف پنهان جمهوری
اسالمی میدانند.
دول��ت ایران اما این اتهامها را رد میکند و بر
صل��ح آمیز بودن برنامه هس��تهای خود اصرار
دارد.
یک��ی از مواردی که به عن��وان ابهام در برنامه
هستهای ایران مطرح است ،دستیابی بازرسان
آژانس به طرحی از ریخت��ه گری فلز اورانیوم
در اسناد مربوط به پرونده هستهای ایران بوده
است.
ایران اعالم کرده است که طرح مذکور به طور
اتفاقی از راه بازار س��یاه به دس��ت آمده و این
کشور در پی دستیابی به آن نبوده است.
با این حال ،ایران تا کنون از ارائه رونوش��تی از
این طرح و اس��ناد مربوط ب��ه آن به مقامهای
آژانس خودداری میکرد.
تس��لیم اسناد فوق به آژانس از سوی ایران ،در
واقع گامی مهم در جهت شفاف سازی برنامه
هس��تهای ایران در آس��تانه ارائه گزارش آقای
برادعی به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی محسوب میشود و به نظر میرسد که بر
جنبههای مثبت گزارش بیافزاید.
با این حال ،هنوز مشخص نیست که آیا آژانس
توضیحات ایران در باره چگونگی دستیابی به
طرح مذکور را قانع کننده خواهد یافت یا خیر.
حتی اگ��ر آژانس توضیحات ایران را در زمینه
فوق بپذیرد ،بعید به نظر میرسد که گزارش
آقای برادعی کامال به سود ایران باشد.
آقای برادع��ی در ماههای اخیر به علت تاکید
بر فوری نبودن تهدیدهایی که به برنامه اتمی
ایران نس��بت داده میشود ،از سوی مقامهای
آمریکایی و بخصوص اس��رائیلی تحت فش��ار
شدیدی قرار گرفته است.
مقا م های آمریکایی به طور مکرر از آقای برادعی
خواست ه اند که وظایف خود را فقط در چارچوب
آژانس به عنوان یک نهاد فنی و حقوقی دنبال
ت ها نباشد.
کند و در پی ایفای نقش دیپلما 
زبان مقامهای اسراییلی علیه آقای برادعی اما
به مراتب گزنده تر بوده است .آنان آقای برادعی
را به پرده پوشی بر اهداف هستهای ایران متهم
کردهاند و حتی خواستار برکناری او از مقامش
شدهاند.

واکن��ش آق��ای برادع��ی ب��ه ای��ن حمالت،
خویش��تنداری توام با حفظ مواضع خود بوده
اس��ت ،اما روند آتی تا اندازه زیادی به محتوای
گزارش آقای برادعی بستگی خواهد داشت.
هر چند که آمریکا و متحدان آن در اروپا کامال
روشن ساختهاند که تصمیم بعدی خود را در
باره اعمال تحریم علیه ایران ،صرفا بر گزارش
آق��ای برادعی مبتنی نخواهن��د کرد و نتیجه
مذاکرات خاویر سوالنا ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا با مقامهای ایرانی را که بر یافتن
راهی برای توقف غنی سازی اورانیوم متمرکز
اس��ت ،مورد توجه جدی قرار خواهند داد ،به
نظر میرسد که در صورت مثبت بودن کامل
گ��زارش آقای برادعی در ب��اره ایران ،تصویب
قطعنامه تازه ای در شورای امنیت سازمان ملل
برای تشدید تحریمها علیه ایران با موانعی روبرو
خواهد شد.
ظاه��را ایران نیز با آگاهی از این مس��اله ،می
کوش��د تا همکاری خود را با بازرس��ان آژانس
افزایش دهد به این امید که تحریمهای تازه را
دست کم به تاخیر اندازد.
در ای��ن میان ،آقای برادع��ی قاعدتا خود را در
شرایط سخت و حساسی خواهد یافت .او نمی
خواهد گزارشی به ش��ورای حکام آژانس ارائه
دهد که راه را بر اس��تفاده از زور علیه ایران باز
کند.
در عین حال مدیرکل آژانس عالقهای به معرفی
شدن به عنوان “سپر” برنامه هستهای ایران و
دفاع از اهداف جمهوری اسالمی را ندارد و نمی
خواهد که مس��ئول کاهش فشارهای جهانی
علیه جمهوری اسالمی شناخته شود.
در واقع ،آقای برادعی ضمن آنکه برنامه هست ه
ی داند و بخصوص
ای ایران را تهدیدی فوری نم 
با جنگ علیه ایران به شدت مخالف است ،اما
از اصرار ایران بر ادامه غنی س��ازی اورانیوم که
قطعنامههای ش��ورای حکام و شورای امنیت
خواستار تعلیق آن شدهاند ،بیمناک است.
از همین رو ،آقای برادعی ضمن آنکه خواستار
دادن فرصت بیشتر به گفتگو و دیپلماسی است،
مخالفتی با اعمال فشارهای برنامه ریزی شده و
هدفدار علیه ایران ندارد و به نظر نمیرسد که
بخواهد در جهت خنثی سازی فشارهای جهانی
علیه جمهوری اسالمی حرکت کند.
بدی��ن ترتیب ،به نظر می رس��د گزارش آقای
برادعی تا حدود زی��ادی منطبق بر اهداف دو
گانه فوق باش��د ،بدین معنا که او ضمن اعالم
پیش��رفت در مذاک��رات با ای��ران ،آنچه را که
جنبهه��ای منفی برنامه هس��تهای ایران می
نامند ،از قلم نخواهد انداخت.
به عبارت روشنتر ،گزارش بعدی آقای برادعی
نیز دوپهلو خواهد بود و این مساله ،دست ایران
و مخالفانش را برای تفس��یر
دلخواه خ��ود از گ��زارش و
تعقیبسیاستموردنظرشان
باز خواهد گذاشت.

اکبر گنجی

هموطنان خطر
حمله به ایران
جدیست!
فراخوان
عمومی

سیروس
یحیی آبادی

بدنبال فراخ��وان انجمن دفاع از حقوق
بش��ر در ایران (مونت��رال) در تاریخ 10
نوامبر عده ای از عالقمندان به این ندا
پاس��خ مثبت داده و به بحث و گفتگو
پیرامون مس��ئله خطر حمله امریکا به
ایران پرداختند و ح��ول محور “ نه به
تهاجم امریکا به ایران ،نه به دیکتا توری
و سرکوب در ایران ،آری به همبستگی
ب��رای صلح و دموکراس��ی “اتفاق نظر
داشتند.
جلسه آینده در تاریخ
 4شنبه  28نوامبر 18.30 -.20.30
در محل دانشگاه کبک بر گزار خواهد
شد.

اکبـر گنجی
در مونترال

320 Ste-Catherine E

از ش��ما عالقمندان دعوت میش��ود تا
با ش��رکت خ��ود در این برن��ا مه به پر
بارکردن این حرکت یاری رسانید.

اجنمن دفاع از حقوق
بشردر ایران (مونترال)

احمد زیدآبادی

ایران(مونترال) در تاریخ  18نوامبراز 15-18
در محل دانشگاه کبک:
320 Ste-Catherine E

ایشان به دعوت نهاد حقوق و دموکراسی
Droits et Démocracie
برای سری کنفرانسهائی در کانادا به مونترال
خواهد آمد.
اوبه دع��وت انجمن دفاع از حقوق بش��ر در

در زمینه” ازادی بیان و اجتماعات در ایران،
مبارزه ای برای دموکراس��ی” سخن خواهد
گفت.
در تاریخ  19نوامبر تحت عنوان” معضالت بر
قراری دموکراسی در ایران”
در محل Palais des Congres
شرکت خواهد کرد.
وی نهایتا در تاریخ  4دس��امبر طی مراسمی
در م��وزه تمدن ها ی اوتاوا به در یافت جائزه
 John Humphryب��رای ازادی نائل خواهند
شد.

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

اسپشیالپائیز

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:

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

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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احمد زیدآبادی

برای کنترل مجلس هش��تم شورای اسالمی
توس��ط وی نس��بت می دهد و از آن بیم دارد
که در صورت تسلط هواداران آقای رفسنجانی
و سایر نیروهای منتقد دولت بر مجلس آینده،
راه سیاست های دولت او که در نزد بسیاری از
نخبگان ایرانی در حوزه خارجی ماجراجویانه و
در حوزه داخلی غیرعلمی و مبتنی بر جنجال
سازی است ،سد شود.
البته آقای رفسنجانی تمایل خود را برای تغییر
ترکیب مجلس آینده کتمان نمی کند .بر همین
اس��اس ،وی بارها نسبت به سالمت انتخابات

احمدی نژاد در مقابل رفسنجانی؛
منازعهای با سراجنام نا روشن

محمود احمدی نژاد رئیس
جمهور ایران طی سخنانی
شدیداللحن در دانشگاه علم
و صنعت تهران ،منتقدان سیاس��ت هسته ای
دولت خود را “خائن” خواند و بر افشای آنها در
زمان مناسب تاکید کرد.
آق��ای احمدی نژاد بدون اس��م ب��ردن از افراد
مشخصی گفت“ :آنها تا جایی جلو رفتند که
کسانی را فرستادند که اطالعات درون سیستم
را به طور منظ��م به بیرون منتقل کنند و هر
هفته در مالقات های خود به دش��منان ملت
ایران بگویند که چرا ش��ما کوت��اه آمده اید و
صدور قطعنامه را عقب می اندازید”.
آقای احمدی نژاد اضافه کرد“ :اکنون که پرونده
آنه��ا به دادگاه رفته ،ع��ده ای قاضی پرونده را
تحت فشار سنگین قرار داده اند تا جاسوس را
تبرئهکنند”.
رئیس جمهور ایران تهدید کرد که “ملت ایران
اجازه نخواهد داد که ش��ما با نفوذ سیاس��ی و
اقتصادی خود مجرمین را از دست عدالت ملت
ایران برهانید و اکنون ما به خاطر حساسیت ها،
مراعات کرده ایم”.
ه��ر چند ک��ه آقای احم��دی ن��ژاد در طول
س��خنرانی خود از کسی اسم نبرد ،اما ناظران
سیاسی در ایران تردیدی ندارند که منظور وی

از “جاس��وس” ،حسین موسویان عضو سابق
هیات مذاکره کننده هسته ای ایران ،و مخاطب
اصلی او اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجلس
خبرگان و رئیس مجمع تش��خیص مصلحت
نظام و متحدان اوست.
همزمان با س��خنرانی آقای احم��دی نژاد در
دانشگاه علم و صنعت ،آقای هاشمی رفسنجانی
در همایشی با عنوان “اتحاد ملی؛ راهبردها و
سیاستها” در حالی که آقای موسویان در صف
نخست حاضران در جلسه نشسته بود ،نسبت
به ب��روز نزاع در بین جناح های سیاس��ی در
ایران هش��دار داد و گفت“ :چرا باید در آستانه
انتخاب��ات نگران تخاصم و تنازع باش��یم؟ اگر
هدف خدمت اس��ت ،راهکارش این اس��ت که
انس��ان افکار س��ازنده خود را با مردم در میان
بگذارد و دروغ هم نگوید”.
آقای هاشمی رفسنجانی همچنین در مخالفت
ب��ا موضع آقای احمدی نژاد مبنی بر “عادی”
بودن شرایط کشور تاکید کرد که “آمریکایی
ها به هر جایی که می خواس��تند ،لشکرکشی
کردند و نیروهایشان را چیده اند .خطر هست،
جدی هم هست”.

قرار ب��ود رئیس مجمع تش��خیص مصلحت
نظام هم زمان با س��خنرانی آقای احمدی نژاد
در دانشگاه علم و صنعت ،مصاحبه مطبوعاتی
برگزار کند ،اما دفتر وی ،روز یک شنبه از لغو
این برنامه خبر داد.
با آن که مقام های بلندپایه جمهوری اسالمی
از بروز اختالف بین جناح های سیاسی حاکم
نگران هستند و اصرار دارند که صدای واحدی
از ایران به خصوص در مورد برنامه هسته ای به
گوش جهان برسد ،اما سخنان صریح و بی پرده
آقای احمدی نژاد نشان می دهد که در پشت
پرده سیاست ایران مسائلی جریان دارد که وی
عالقه مند به افشای آنهاست.
هنوز مش��خص نیست
که آقای احمدی نژاد
با حمل��ه صری��ح به

منتقدان خود در داخل نظام ایران قصد انجام
اقدام خاصی علیه آنها را دارد و یا اینکه صرفا با
تهدیدهای خود ،خواسته است آنها را از انتقاد
به سیاست داخلی و خارجی خود باز دارد.
واقعی��ت این اس��ت که سیاس��ت داخلی و
خارجی دولت آقای احمدی نژاد سبب نگرانی
فزاینده آقای هاشمی رفسنجانی و نیروهای
سیاسی نزدیک به وی شده است ،به طوری
که رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام
هی��چ فرصتی را برای انتق��اد تلویحی و غیر
مستقیم از عملکرد دولت در دو زمینه داخلی
و خارجی از دست نمی دهد.
ادامه در صفحه 30
“حس��اس” و “خطرناک”
توصیف کردن شرایط بین
الملل��ی ای��ران در م��اه های
به نام آفریدگار عشق
اخیر به ص��ورت ترجیع بند
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
س��خنان آقای رفسنجانی در
و زندگی را با مهر
آم��ده اس��ت .وی همچنین
طی روزهای گذشته برخورد
خشن با قشرهای دانشجویی مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
و کارگری و اعمال سانسور در
رسانه ها را به باد انتقاد گرفته
لیلیصمیمی
است.
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
ظاه��را آق��ای احم��دی نژاد
انتقادهای آقای رفسنجانی از
عملکرد دولت خود را به تالش

514-825-3170

جوادنوشین روان

مشاور امالک مسکونی و جتاری
در ساوث شور و حومه مونتریال

ارزیابی رایگان ،تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 594-9622
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city to buy your dr

JAVAD NOSHINRAVAN

Agent Immobilier affilié
Groupe Sutton Action Inc.
2190, Lapiniere
Brossard, Qc. J4W 1M2
Bur.: (450) 462-4414
Fax: (450) 462-1509
j.noshinravani@sutton.com
www.sutton.com
________________________

Brossard Sector *R* Condo
2004,2bdr,2grg, on the second
floor, quiet area.164k
Low condo fee: 75$.

Île-Bizard 1997 bungalow 2+2 bedrooms, 3 bathrooms, finished basement, pool, garage, heat pump,
almost 20,000 sq.ft. of land $449,000
- L’ile Perrot: BANK REPO, best location,3+2 Bedrooms in 7200 sf land, one bedroom apt in basement
with separate entrance, new pool, pond, huge deck, new windows, new roof, new heat-pump............. $ 181,000
- D.D.O: Excellent location, close to all, 4 Bedroom split level, 1&1/2 bath, ground floor family room, finished
basement, huge laundry room, garage,new roof,new heat pump,very low taxes ................ SOLD .......$ 279,000
)- Pierrfonds: Mint condition,very bright 1987 Split level with 3 bedrooms,2 full bath,finished basement(raised
2 garage, 2 laundry room,2 entries, close to schools, Parks,..........................SOLD ...............................$269,000

Brossard Sector *T* 1987 Cottage style Split/lvl
4bdrs,2bth,2kitch. Excellent location, close to all
services Big private land 5200 sq. ft. 284k
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Fax : 514-937-6621

1841-C Ste-Catherine West

Montreal, QC H3H 1M2 Tel.: 514-937-5192
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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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جهان...

‘هزینه گزاف’
جنگ عراق
و افغانستان
برای آمریکا

محاسباتی که توسط اعضای دموکرات
کنگره آمریکا ( در کمیته مش��ترک
اقتصادی کنگره) صورت گرفته نشان
م��ی دهد برای دول��ت آمریکا هزینه
جنگ های عراق و افغانستان ،تقریبا
دو برابر رقمی بوده که تاکنون برآورد
شده بود.
طبق این بررسی که قرار است گزارش
آن امروز سه شنبه  13نوامبر ،انتشار
یاب��د و نس��خه ای از آن را روزنام��ه
واشنگتن پست انتش��ار داده  ،هزینه
این جنگ ها به خاطر مخارج پنهانی
مانن��د افزایش بهای نف��ت و معالجه

س��ربازان مجروح ،مع��ادل یک و نیم
تریلیون است در حالی که قبال 804
میلیارد دالر محاسبه شده بود.
تهیه کنندگان گزارش ،در محاس��به
هزین��ه جنگ ،بهره پول��ی را هم که
دولت برای تامین مخارج جنگ قرض
کرده منظور کرده اند.
طب��ق ای��ن گ��زارش جن��گ های
افغانستان و عراق به طور متوسط برای
هر خان��واده چهار نفری آمریکایی به
قیمت 20هزار دالر تمام ش��ده است.
در گزارش مورد بحث پیش بینی شده
که این هزینه طی دهه آینده ممکن

اس��ت به  46هزار و 300
دالر برای هرخانواده ،برسد.
کمیته دموکرات های کنگره آمریکا
همچنی��ن تخمین زده ک��ه مداوای
سربازانی که در جنگ مجروح شده اند
ممکن اس��ت هزینه جنگ را بیش از
 30میلیارد دالر افزایش دهد.
از جمله این هزینه ها پولی است که
به سربازان معلول و نیز سربازانی که در
اثر شرکت در جنگ آسیب روانی دیده
اند پرداخت می شود.
جمهوریخواهان آمریکا هنوز رسما به
این گزارش پاسخ نداده اند.

کنسرت موسیقی عرفانی داوود آزاد

31

کاجل زبان

ابوعلی سینا
انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی

موسسه حقوقی

پارسامنش و همکاران
با بیش از  38سال سابقه
____________________

پذیرای امور حقوقی شما اعم از:
* ملکی * خانوادگی * شرکتی
و سایر امور در ایران

___________________
Tel. :(+98)(912)122-8181
(+98)(21) 8805-7835

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

ختفی
ف
و
ی
ژ
ه
بر
ا
ی
ف
صل
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
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ایـــران...

قاچاق کودک؛

یونیس��ف با محکوم کردن این
اقدام ابراز نگرانی کرد که انجام
فعالیتهای حقوق
بشری از راههای
غیر قانون��ی و یا
غی��ر متع��ارف،
عملکرد سایر
فعاالن حقوق
بش��ر را زیر
س��وال برده
است.
مو سس��ه
خیر ی��ه
فرانسوی می
گوید با اهداف
روسپی های بشردوستانه
قص��د انتقال
کوچک ک��ودکان بی
سر پر س��ت
د ا ر ف��و ر ی
را داش��ته اس��ت .اما بنا بر تحقیقات
بازرس��ان سازمان ملل و صلیب سرخ
 ۹۱نف��ر از این ک��ودکان حداقل یک
سرپرس��ت بزرگس��ال در روستاهای
مرزی چاد و سودان دارند.
در ص��ورت ثابت ش��دن اتهام قاچاق
کودک ،مجازات گروه فرانسوی طبق
قوانین چاد ،زندانهای طوالنی مدت تا
 ۲۰س��ال و کار با اعمال شاقه خواهد
بود.
یک��ی از نگرانی هایی که در خصوص
چنین فعالیتهایی عنوان می ش��ود،
این اس��ت که گروهه��ای تبهکار در
پوشش س��ازمان های حامی حقوق
کودکان اقدام به کارهای غیرقانونی و
جنایتکارانهکنند.
در همین راستا ،بان کی مون ،دبیر کل
سازمان ملل ،از کلیه افراد ،موسسات
و سازمانهای درگیر با مسائل کودکان،
خواس��ته اس��ت حقوق بین المللی
کودکان را به طور کامل رعایت کنند.

ری نوین؟!...
رده دا

ب

هزاران دانش��جوی اهل کشور چاد با
برگزاری تظاهراتی علیه فرانسه دست
به اعتراض زده اند .این دانش��جویان
خواستار آن هستند که شش امدادگر
فرانسوی متهم به ربودن کودکان ،در
چاد محاکمه شوند.
تصاویر قبل��ی از ک��ودکان آفریقایی
ب��ا پیراهن ه��ای فوتبالیس��ت های
بزرگساالن در حال گریه در فرودگاهی
کوچ��ک در چاد ،در کنار خبر انتقال
غیر قانونی آنها ،بار دیگر پدیده “قاچاق
کودک” را کانون توجه افکار عمومی
قرار داده و دنیا را در مقابل این سوال
قرار داده که آیا این ،ش��کل نوینی از
برده داری است؟
موسس��ه خیریه فرانس��وی “ارک دو
زوئی” اخیرا متهم شد که برای خارج
کردن  ۱۰۳کودک آفریقایی به صورت
غیر قانونی از چاد اقدام کرده .این اقدام
جنجال هایی ب��ه راه انداخت و انتقاد
گسترده بسیاری از دولتها و گروههای
فعال حقوق بشر را به دنبال داشت.

Sharif Exchange














در ح��ال حاضر بی��ش از صدها گروه
تبه��کار با ربودن ک��ودکان ،آنها را به
عنوان سرباز ،کارگر ،روسپی و دهنده
اعضا بدن برای پیوند ،به کار می گیرند
یا به فروش می رسانند.
طب��ق کنوانس��یون حق��وق کودک،
قاچاق کودک عبارت اس��ت از عملی
که به موجب آن کودک به وسیله فرد
یا افرادی در مقابل دریافت سود یا هر
امتیاز دیگری به دیگران منتقل شود.
براساس برآوردهای یونیسف هر ساله
بیش از یک میلیون کودک در سراسر
جهان با اه��داف مختلف قاچاق می
شوند .این نوع قاچاق ،سومین تجارت
پر س��ود جهان بعد از م��واد مخدر و
سالح محسوب می شود.
قاچاق کودک بخ��ش جدایی ناپذیر
بحران هاست .معموال خرید و فروش
کودک بیش��تر در مناطقی از جهان
رواج دارد ک��ه درگیر منازعات قومی
یا منطقه ای هستند و یا اینکه تحت
شرایط بحران ،کنترل اوضاع از دست
دولتها خارج می شود.
ضعف و عدم نف��وذ دولتهای مرکزی
در مرکز و غرب آفریقا ،جنوب آس��یا
و آمریکای التین بستر مناسبی برای
قاچاق کودک فراهم آورده است.













































www.sharifexchange.com

Cote vertu
Bus 121

انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

در این مناط��ق ،تصاویر کودکانی که
اسلحه ای هم قد خود در دست گرفته
اند ،تصویر ناآشنایی نیست.
در ح��ال حاضر بی��ش از  300هزار
کودک زیر  18س��ال در بیش از 30
درگیری مسلحانه در سرتاسر جهان
شرکت دارند .اکثر کودکان سرباز بین
 ۱۵تا  ۱۸س��ال سن دارند ،که گاهی
در بین آنان کودکان  ۷یا  ۸س��اله نیز
ادامه در صفحه10 :

نعیمهچنگیزی

انواع سوسیس آلمانی منقلی











________________

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه








در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان

ک

یت
رینگجمال

آبجوی
تگری

از ای
ن پس نگران
مهمان
ی های خود
نباشید!































Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
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6107 
Sherbooke
W.
Tel.: 514-484-8072
________________

Cell.: (514) 998-9147

H4N 1C8

St-laurent, Qc.,

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

ع
جما
کلبه
م
و
ل

کودک سرباز

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

259B Cote-Vertu

انواع س
و گر اندویچ سرد
غذا م و همه گونه
ها
ی گرم ایرانی

Agent Immobilier Affilié
Naimeh
)(Naomi
Groupe
Sutton Royal
Inc
3869Changizi
Des Sources
, B. Com
Dollard
Des Ormeaux,
Agent Immobilier
AffiliéQC H9B 1Y4
Agent Immobilier Affilié
کار 7 :روز
ساعات












 Office
Office
Phone:
421-7888
Phone:
)(514)(514
421-7888
Office Phone: (514) 426-4545
هفته :از  11و نیم صبح
Office
421-7887
Office
Fax:Fax:
)(514)(514
421-7887
Office Fax: (514) 426-4646
naimehchan@gmail.com
روبروی ویدئوتران

cel.: (514) 998-9147

)Mitra (Persia
Changizi, BA. Sc.

9
cel.: (514) 814-1844
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فعالی��ت بنادر اصلی
بنگالدش در بند گردبادی
بنگالدش (مونگال و
چیتاگونگ) تا اطالع
مهیب گرفتار شد
ثانوی به حال تعلیق
درآمده است.
یک گردباد مهیب که باعث شده ده بیش از  40هزار افسر پلیس ،سرباز،
ها هزار نفر از مردم بنگالدش خانه گارد ساحلی و ماموران بهداشتی به
های خود را ترک کنند ،به س��احل نواحی ساحلی اعزام شده اند.
یکی از گزارش��گران بی بی سی در
این کشور رسیده است.
اولین ناحیه س��احلی ک��ه گردباد بنگالدش م��ی گوید ک��ه تا چند
استوایی “سیدر” ،در روز پنجشنبه ساعت دیگر معلوم نخواهد شد که
( 15نوامب��ر) به آن رس��یده ناحیه میزان تخریب ناش��ی از هجوم این
ای س��احلی  -جنگلی موس��وم به توفان چه اندازه بوده است.
احتمال دارد که این توفان به شرق
ساندارباس بوده است.
سرعت این گردباد به  240کیلومتر هند و ساحل غربی برمه نیز برسد.
وزش تندب��اد و گردب��اد در جنوب
در ساعت می رسد.
کارشناس��ان آب و هوا هشدار داده بن��گالدش ،امری عادی اس��ت اما
اند که این گردباد ممکن است باعث کارشناس��ان می گویند که گردباد
افزایش ارتفاع امواج دریا (دست کم س��یدر یک��ی از قدرتمندتری��ن
س��ه متر) و جاری ش��دن سیل در گردبادهای این فصل بوده است.
مقامات بنگالدش��ی پس از کشته
مناطق پست شود.
شدن نیم میلیون نفر در توفان
سال  ،1970شبکه ای از پناهگاه
ه��ا را مهی��ا و همچنی��ن یک
سیستم اخطاردهنده را در نقاط
به یک نفر شریک فعال در یک
مختلف این کش��ور نصب کرده
رستوران ایرانی واقع در
اند.
ش��مار تلفات ناشی از گردباد به
 104خیابان دکاری (مونتریال)
خاطر این تمهی��دات به میزان
فورانیازمندیم.
قابل توجهی کاهش یافته است.

جویای شریک

Tel.: 514-577-7993
hasan MorghiNov15,dec01NotPaid










































































































;)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.

SuperSpecial

LUNCH & DINNER

Montreal Qc H3H 1M2
Guy

B. Com
filié
one: (514) 421-7888
ell.: (514) 953-2031

رقص عربی :هرشنبه شب



























Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer









1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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خاورمیانه...
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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

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

عباس :حماس باید
کنار زده شود

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

می کند.
اما حماس برای مراس��م روز دوشنبه
( 12نوامبر) ،برپایی مراس��م سالگرد
عرفات را مجاز اعالم کرد و یاسر عرفات
را ،که رهبر فتح نیز بود ،به عنوان یک
چهره ملی مورد ستایش قرار داد.
صدها هزار فلس��طینی که پرچم زرد
رنگ جنبش فتح و تصاویر یاسر عرفات
را در دس��ت داشتند ،در خیابان های
غزه به تظاهرات پرداختند.
در تحول��ی دیگ��ر ،نیروه��ای نظامی
اس��رائیل دو پیکارجوی فلسطینی را
کشته و سه تن دیگر را در شمال غزه
زخمی کرده اند.
شاهدان عینی در “بیت الحیا” گفتند
که اس��رائیلیان پس از پرتاب موشک
توسط پیکارجویان فلسطینی به سوی
اسرائیل ،اقدام به تیراندازی کرده اند.
گفت��ه م��ی ش��ود ک��ه پیکارجویان
کشته ش��ده از اعضای گروه “شهدای
االقصی” ،از شاخه های مسلح جنبش
حماس ،بوده اند.
-----------------------------

Contract of Min. 1 year

ç†®•£±›ÔœZhò

ax included) / year

Maison de Voyages
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خود را در حال��ی بیان کرده
است که چند روز پیش هفت
عضو جنبش فتح در جریان
یک راهپیمایی عظیم در غزه
کشته شدند.
این راهپیمایی به مناس��بت
سومین سالگرد مرگ یاسر عرفات،
رهبر پیشین فلس��طینیان ،برگزار
ش��ده بود که به خش��ونت کشیده
شد.
نیروهای امنیتی حماس می گویند
به این دلیل به روی تظاهرکنندگان
آتش گشوده اند که اعضای فتح آنها
را ریشخند کرده اند.
این قویتری��ن واکنش آقای عباس
به گروه حماس بوده و پیش از این
فقط از رهبران این گروه خواس��ته
بود به خاطر در دست گرفتن کنترل
نوار غزه از تش��کیالت خودگردان
فلسطینی عذرخواهی کنند و این
منطقه را به جنبش فتح بازگردانند.
در حالی ک��ه آقای عب��اس در کرانه
باختری یک دولت اضطراری تشکیل
داده ،اس��رائیل ،که گ��روه حماس را
تروریستی می داند ،نیز نظارت بر آمد
و ش��د مرزی را بیش از پیش سخت
کرده است.
در طی یک هفته گذشته گروه حماس
بیش از  400عضو فتح را بازداشت کرده
و گفته است که محدودیت بیشتری را
در مورد رسانه ها اجرا خواهد کرد.
گزارشگران می گویند خشونت ها در
مراسم سومین سالگرد درگذشت یاسر
عرف��ات ،در غزه ،نش��ان دهنده تنش
ه��ای مهلک میان دو گروه سیاس��ی
عمده فلسطینی است.
از زم��ان تص��رف خونبار ش��هر غزه،
جنبش حماس ،یک برنامه خشن برای
برقراری نظم و قان��ون مقرر و برپایی
تجمعات و تظاه��رات را ممنوع کرده
اس��ت و برخی مواقع به طرز خشونت
باری با فتح ،حزب رقیب خود برخورد

•®}¬¿¥·›g£œ
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

محم��ود عب��اس ،رییس تش��کیالت
خودگردان فلسطینی ،خواستار بیرون
رانده ش��دن گروه حماس از نوار غزه
شده است.
آقای عباس روز پنجشنبه ( 15نوامبر)،
گفت که این گروه باید از مسند قدرت
به زیر کشیده شود“ :ما باید قدرت را از
این گروه ،که با نیروهای مسلح غزه را
گرفته است و از رنج و عذاب مردم این
منطقه بهره جویی می کند ،بگیریم”.
س��امی ابو زهری ،یکی از سخنگویان
گ��روه حم��اس ،اظه��ارات ریی��س
تش��کیالت خودگردان فلسطینی را
خطرناک توصیف کرده و گفته است
محمود عباس تمایل به هیچ شکلی از
توافق با گروه حماس ندارد.
نوار غزه پ��س از چند هفته درگیری
خونین میان گ��روه حماس و اعضای
جنبش فتح ،که آقای عباس در راس
آن ق��رار دارد ،در ماه ژوئن به کنترل
گروه حماس درآمد.
محمود عباس اظهارات روز پنجشنبه

no. for 1st payment

Sorrento
مژده مژده

گشایش یافت

رستوران ایرانی

سورنتو

سرآشپز :جهان
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Avocat-Lawyer

§ç £¹®Á

groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

Agent Immobilier Affilié

Lasalle Qc. H8R 2M9

Sepehr Safaee

Bur: (514) 364-3315
Cell: (514) 952-0242
Fax: (514) 637-1103



9515 Lasalle boul.
ssafaee@sutton.com
www.sutton.com

Free evaluation & consultation




























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

Epicerie Nouveau Main
قابل توجه ایرانیان مقیم شرق مونتریال

ا
حل
د
ا
د
س
ابق

قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال
همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 7روز هفته

اکنون د رخدمت شما هموطنان گرامی
با مدیریت ایرانی :مصطفی

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

861-5681

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

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

همین امروز از مغازه ما دیدن کنید....

St-Laurent

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

فوتبال...

موفقیت سپاهان فوالد آبدیده اصفهانی

شده حداقل امتیاز را بدست آورد تا با
اطمینان خاطر در بازی برگش��ت و با
حضور تماشاگرانش بر سکوی قهرمانی
بایستد.
اروادز در این ب��ازی با یک خط دفاع
منظ��م و چند الیه و نی��م نگاهی به
دروازه حری��ف به تم��ام اهداف خود
رسید و با نتیجه یک بر یک بازی را به
تساوی کشاند.
بازی برگشت و روز سرنوشت جام در
روز چهارشنبه 14 ،نوامبر در استادیوم
جام جهانی ژاپن برگزار شد.
استادیوم لبریز ار تماشاگرانی بود که
حتی یک لحظه از تشویق تیم مورد
عالقه شان غافل نشدند .تیم اروادز با
استفاده از اشتباهات تیم سپاهان در
بازی رفت و محکم کردن خط دفاعی
مخصوصا در مرکز دفاع اجازه نفوذ به
بازیکنان خط حمله سپاهان را از این
مکان ن��داد و کادر فنی تیم ما حتی
س��عی در تغییر سیستم حمله خود
نداشت.
در این بازی تیم اصفهانی در بیش��تر
زمان مسابقه ابتکار بازی را در دست
گرفت و بحق با یک بازی روان و زیبا
در میانه میدان سعی در نفوذ از مرکز
دفاع تیم ژاپنی را داش��ت .اما ذکاوت
کادر فنی تیم اروادز و عدم ش��جاعت
مربیان تیم سپاهان در تغییر سیستم
حمله باعث شد تا تیم ما با ایجاد دهها
موقعیت مناسب به گل نرسد اما تیم
مقابل از سه یا چهار موقعیت خود دو
گل بدست آورد و قهرمان باشگاه های
آسیا شد.
فرام��وش نکنی��م س��پاهان نماینده
فوتبالی است که در دو سال گذشته
نه متولی و مسئولی را به خود دیده و
نه صاحب مسابقاتی منظم و با برنامه
و مستحکم در لیک داخلی بوده .نایب
قهرمانی و حضور در مسابقات باشگاه
های جهان بوسیله س��پاهان خبر از
مدیریت صحیح و کارآمد و رش��ادت
جوانان و بازیکنان این تیم میدهد.
---------------------

در حلبی بازار فوتبال ایران تیم
فوتبال فوالد مبارکه

مقام اول جدول لیگ جای خوش
نگاهی به مسابقات
کرده اس��ت .قب��ل از پرداختن به
قهرمانی فوتبال باشگاه بازیها رفت و برگش��ت فینال قابل
توجه است که سپاهان با رسیدن
های آسیا و جهان
به فینال بدون توجه به شکس��ت
و ی��ا پیروزی در بازی آخر نماینده
فوتبال آس��یا در جام باشگاه
های جهان خواهد بود .تا برای
هادی متبسم (مونتریال)
اولین بار فوتبال ایران مسابقات
بز ر گ��ی
همچ��و ن
قهرمان��ی
جه��ان را
در س��طح
با شگا هی
تجربهکند.
ی��ن
ا
مس��ابقات
از ماه آینده
در توکی��و
بر گ��ز ا ر
خو ا ه��د
ش��د و تیم
اصفه��ان نماینده فوتبال کش��ورمان
در مس��ابقات قهرمانی باش��گاه های سپاهان طبق برنامه ارائه شده از سوی
آس��یا پس از عبور از کلیه حریفانش فیفا در روز  19آذر ماه در مقابل برنده
با شایس��تگی تم��ام خ��ود را بعنوان دو تیم اروادر ژاپن «میزبان» و ویتاکر
یونایتد«نمایندهاقیانوسیه»میایستد
فینالیست این مسابقات معرفی کرد.
س��پاهان برای رس��یدن ب��ه فینال ،و در ص��ورت پیروزی در این دیدار به
تیمهای سرشناسی را از جمله الشباب مصاف آ ث میالن ،نماینده اروپا خواهد
عربستان ،العین امارات ،سوزوکی ژاپن رفت؛ و این دیدار موقعیتی اس��ت که
و االتحاد امارات را شکس��ت داد تا در هیچگاه فوتبال ما به آن دست نیافته
فینال رو در روی تیمی سرش��ناس و است .پیروزی یا شکست و بطور کلی
مقتدر بنام اروادز ژاپن بایستد ،فینالی بدون در نظر گرفتن نتیجه این بازیها
که فوتبال ایران هشت سال در آرزوی حضور و شرکت در آن یک پیروزی بی
چون و چرا برای فوتبال ایران خواهد
دستیابی به آن انتظار کشید.
در آن سوی میدان تیمی حضور داشت بود.
که در سه سال گذشته حرف اول لیگ در روز چهارشنبه  7نوامبر شاهد بازی
معتبر ژاپن را می زد ،تیمی که پس از رفت فینال بودی��م تیم فوتبال اروادز
قهرمانی در سال گذشته هم اکنون در ژاپن آمده بود تا با یک بازی حس��اب

 تاییدیه وام مسکن قبل از خریدخانه
 تضمین نرخ بهره نازل انتقال وام مسکن شما از هرجاو...
Specialist in
دائمی
و
شده
تضمــین
عمر
بیمهnt,
me
est
Inv
 یک بیمه کامل برای نیاز خانواده& insurance
s
age
rtg
 وام مسکن و وام های دیگرmo
 داشنت پس انداز و حق برداشت از آن سرمایه گذاری در سهام معتبر و محفوظ از مالیات -سرمایه گذاری در سهام از طریق وام و بسیاری دیگر

هادی اسالمی وطن
در خدمت هموطنان گرامی

Hadi Islamivatan, B.Comm, B.A

Financial security advisor
Mutual fund representative
4,Westmount Square, Suite 250,
Westmount,Quebec,H3Z 2S6,
Tel.: 514-935-3520, Ext.:485
Fax: 514-935-2930 Cell.: 514-885-4368

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com

- Retirement planning? The amount of
income you’ll have to live your retirement depends on taking
- action right now to make the most
of the tax-saving and income-building
advantages
I provide a clear and complete picture of
your current situation
Project your financial condition should
you remain on your current course.

nal
ge a free perso
You can arran
!
ltation now
financial consu

Financial
planning
designed
to help you
!prosper now

- Residential mortgage lender,
from various options to competitive
?rates
- Strategic investment planning,
are my investments delivering the
return I need? Are they subject to
?excessive tax liabilities
- Tax planning; am I taking full advantage of tax efficient investment
?and income streams
- Cash management, how can I
maximize my current cash flow
?situation
- Estate planning, Will my estate be
?hit by a whopping tax bite
- Insurance planning? Putting the
proper protection in place now
to pay for things like salaries and
operating and fixed expenses can
help you to avoid unexpected
disruptions.

‘مصرف انرژی و
آلودگی کربنی
افزایش خواهد
یافت’

آژانس بین المللی انرژی ( )IEAپیش
بینی کرد تا س��ال  2030استفاده از
انرژی در جهان تا  55درصد افزایش
یابد.
س��ه چهارم ای��ن افزایش ب��ه دلیل
نیازهای مهارنش��دنی کشورهای در
حال توس��عه به انرژی عنوان ش��ده
اس��ت که پیش بینی شده فقط دو
کش��ور چین وهن��د 45 ،درصد این
مقدار را مصرف کنند.
همچنین بر اس��اس برآورد س��االنه
آژانس بین المللی انرژی 85 ،درصد
از ای��ن میزان انرژی ،از س��وختهای
فسیلی مانند نفت ،گاز و ذخال سنگ
تامین خواهد شد.
نوبو تان��اکا ،مدیر آژانس بین المللی
انرژی در هنگام ارائه گزارش ساالنه
این س��ازمان با عنوان “چش��م انداز
انرژی جهان” ،هشدار داده است که
این افزایش تقاضا نه تنها سرعت تغییر
شرایط آب و هوایی جهان را تشدید
خواهد کرد ،بلکه امنیت انرژی را نیز
به مخاطره خواهد انداخت.

 PAYVAND: Vol. 14 k No.816 kNov. 15, 2007

او هش��دار داد“ :پدی��دار ش��دن
بازیکنان عمده جدید در بازارهای
جهانی انرژی به این معنی است
که همه کش��ورها باید اقداماتی
جمع��ی و ف��وری ب��رای کنترل
تقاضای غیرقابل مهار انرژی انجام
دهند”.
هم اکنون تولی��د نفت در جهان
روزانه بیش از چهل میلیون بشکه
اس��ت که پیش بینی می شود تا
س��ال  2015بالغ بر  50میلیون
بشکه شود و تا سال  2030به 65
میلیون بشکه در روز برسد.
بنابرای��ن با وجود ب��اال رفتن بی
س��ابقه قیمت نفت در س��الهای
اخی��ر ،نه تنها امی��دی به پایین
آمدن قیمت این کاال نیست ،بلکه
افزایش آن ادامه خواهد یافت.

افزایش مصرف،
افزایش آلودگی

آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین
برآورد ساالنه خود همچنین درباره
چش��م انداز افزای��ش تولید آلودگی
های کربنی هشدار داده است.
این سازمان تذکر داده است که نیاز
روزافزون به انرژی ،از طریق عرضه (و
مصرف) بیشتر ذغال سنگ برآورده
خواهد ش��د که این مس��ئله باعث
خواهد شد تا س��ال  2030آلودگی
ناش��ی از دی اکسید کربن حاصل از
مصرف انرژی ،از رقم کنونی  27گیگا
تن در سال (با  57درصد افزایش) به
 42گیگا تن در سال برسد.
بر اساس برآورد این سازمان ،حتی با
در نظر گرفتن برنامه های پیشنهادی
دولتها برای صرفه جویی در انرژی و
کاه��ش آلودگی های کربنی ،میزان
دی اکسید کربن تولیدی  25درصد
افزایش خواهد یافت.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش
خود اعالم کرده اس��ت اقداماتی که
قبل از این در نظر گرفته شده است از
جمله استفاده از انواع انرژی با بازدهی
باالتر و تکنولوژی جدید تر ،می تواند

انتشار گازهای گلخانه ای را تا اندازه
ای ثابت نگه دارد.

بازیکنان اصلی

عالوه بر این گزارش به توس��عه بازار
گاز در جهان اش��اره می کند و می
گوید که تولید گاز مایع نیز تا س��ال
 2030بالغ بر  60میلیون بشکه در
روز خواهد بود.
بر اساس این گزارش رونق بازار نفت
بیشترخواهد ش��د ،تقاضاهای چین
در این بازار همچنان افزایش خواهد
یاف��ت و نقش اوپک در مقایس��ه با
ش��رایط جاری پر رنگ تر و مهم تر
خواهد شد.
از نظ��ر نویس��ندگان این گ��زارش،
مصرف کنن��دگان نفت چاره ای جز
اتکای بیشتر به کشورهای نفتخیز
خاورمیانه ،روسیه و برخی کشورهای
دیگر تولید کننده نفت در آمریکای
جنوبی ندارند.
بنابراین پیش بینی می شود خطراتی
ک��ه امنیت انرژی را تهدید می کند،
همچن��ان از بحثهای مه��م جهان
باشد.

بازار نفت داغ تر شد

گ��زارش آژانس بین الملل��ی انرژی
در شرایطی منتش��ر شد که نگرانی
های ت��ازه از وضعیت ذخائر نفت در
زمستان ،قیمت نفت آمریکا را تا 98
دالر در هر بشکه باال برد.
وضعیت بد جوی در دریای شمال که
فعالیت چاه ها و تاسیسات نفتی درون
دریا را با مش��کل مواجه کرده است،
باعث شد در اوایل صبح چهارشنبه
هفتم نوامبر ،قیمت نفت از  98دالر و
 60سنت هم باالتر برود.
همچنین سقوط ارزش دالر در برابر
س��ایر ارزها در افزایش قیمت نفت
نقش داشته است ،زیرا برخی سرمایه
گزاران از نفت بعنوان جایگزینی برای
باال نگه داش��تن ارزش دالر استفاده
کرده اند.
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ایــران...

پیشنهاد دو برابر
شدن برخی
جریمه های
رانندگی در
ایران
رئیس پلی��س ایران به هیات
دول��ت پیش��نهاد ک��رده که
جریمه های جرائم حادثه ساز
رانندگی را دو برابر کند.
اس��ماعیل احم��دی مقدم،
فرمانده نی��روی انتظامی که
معتقد اس��ت جریم��ه های
تخلفات خط��ر آفرین مانند
سرعت غیر مجاز ،سبقت غیر
مجاز و حرکت مارپیچ به اندازه
کافی بازدارنده نیستند در این
باره به خبرگزاری فارس گفت:
“ اگر تا به حال میزان جریمه

کوتاه
ها افزایش نیافته به خاطر جو
گرانی بوده ولی به مقوله جرائم
رانندگی نباید با نگاه تورمی و
اقتصادی نگاه کرد”.
جریمه س��رعت غی��ر مجاز
هم اکن��ون  300هزار ریال و
س��بقت غیر مجاز 200 ،هزار
ریال است اما معاون راهنمایی
و رانندگی ایران معتقد است،
ای��ن میزان و می��زان جریمه
های دیگر شبیه به آن دست
کم باید پنج برابر شود.
محمد رویانیان ،سال گذشته
در ی��ک گفتگوی مطبوعاتی
اعالم کرده بود این جریمه ها
باید دست کم به یک میلیون
ریال افزایش پیدا کند.
آقای رویانیان گفته بود مبلغ
جریمه باید آنقدر باال باشد كه
متخلف هوس تخلف نكند.

منع مارکز خوانی در
تهران!

“خاطرات دلب��رکان غمگین من” تازه
ترین کتاب گابریل گارسیا مارکز که سه
هفته پیش با ترجمه کاوه میرعباسی در
ایران منتشر ش��ده بود ،به دستور وزیر
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ایران توقیف
شد.
“خاطرات دلبرکان غمگین م��ن” که نام اصلی اش “خاطرات
روسپیان غمگین من” است و برای دریافت مجوز در ایران تغییر
نام داده است ،در تیراژ  ۵۵۰۰نسخه در ایران چاپ شد و از روز
نخس��ت انتشار جزو کتاب های پرفروش بود به نحوی که ناشر
قصد داشت چاپ دوم آن را راهی بازار کند.
صفارهرندی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از این که سایت
تابناک که در ظاهر به جای سایت بازتاب راه اندازی شده است
و گفته می شود به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران
ایران وابس��تگی دارد ،انتش��ار این کتاب را مورد انتقاد قرار داد،
دستور لغو مجوز کتاب را صادر کرد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی انتش��ار این کتاب را یک غفلت
خوانده و خبر از برکناری مس��بب انتش��ار این کتاب در وزارت
ارشاد داده است.

‘عشق در نگاه
اول و جاذبه
جنسی!

بنابه تحقیق جدیدی ،احساس
عمیق عاشقانه هیچ دخالتی در
جذب شدن دو نفر در نگاه اول
ندارد.
معنی “اولین نگاه” خیلی ساده
تر است:
جاذبه جنسی و خودپرستی دو
نفر!
یک محقق می گوید :به نظر می
رسد که کل ماجرای ‘عشق در
نگاه اول’ نوعی خود ش��یفتگی
باشد .مردم به کسانی جذب می
شوند که به آنها جذب شده اند.
این موضوعی آشنا برای تقریبا
همه ماس��ت .وقتی ب��ه مردم
لبخند می زنیم و نگاهشان می
کنیم ،به نظر آنها فردی جذابتر

می آییم.
مهم ترین عالمت جلب کردن
دیگران به خودمان این اس��ت
که مس��تقیم به چشم آنها نگاه
کنیم.
گ��روه تحقیقی چه��ار تصویر
دیجیتالی متفاوت را به داوطلبان
نشان داده و واکنش آنها
را زیر نظر گرفته اند.
این تصویرها از زنانی شاد،
زنان��ی ک��ه از موضوعی
مشمئز شده اند ،مردانی
خوش��حال و مردانی که
انزج��ار در چه��ره آنه��ا
نمایان بوده ،تشکیل می
شده است.
دانش��مندان هر بار یک
جفت تصویر مشابه را به
داوطلبان نش��ان داده اند اما با
این تفاوت که در یکی از تصاویر
فرد مستقیم به دوربین نگاه می
کرده است و در دیگری نه.
آنها بعد از داوطلبان خواسته اند
به میزان جذابی��ت افراد در هر
یک جف��ت عکس نمره بدهند.
محققان از امتیازات داده ش��ده
متوجه ش��دند که داوطلبان به
تصویری که نگاه فرد به دوربین
بوده ،بیش��تر نم��ره داده اند اما
فقط اگر نگاه مستقیم او دوستانه
و با محبت بوده است .میزان این
جذابیت در مورد جنس مخالف
حتی باالتر هم بوده است.

سازمــاندگربـــاشان
جنـــسیایـران
www.irqo.net

سهمیه بندی بنزین هم تبدیل
به یک ناندانی دیگر شد!
از اول مهر که مدرس��ه ها باز ش��ده
خانه
ترافیک وحش��تناکتر از قبل ش��ده
(ما) است.
از پای بازار س��یاه بنزین بی اغراق االن گرم
ترین بازار اس��ت .همه آزاد میخرن و
بست مثل هر طرح دولتی دیگر انواع تقلبی
ویران و جعلی و ...وجود دارد.
فعال لیتری 500تومان آزاد میفروشند
است!
تا ببینیم بعدا چه می شود.
چند روز پیش با دامادمون جلوی یک
پمپ بنزین ایستاده بودیم  .دامادمان
به کارگرهای پمپ بنزین گفت بنزین آزاد میخواهد.
یکی از کارگرها گفت صبر کنید .در فاصله اندکی یک
وانتی آمد و بنزین را لیتری  500تومان از او خریدیم.
البته سبیل آن کارگر جایگاه را هم چرب کردیم .هم
ما و هم راننده وانت.
از دو سر بار کرد.
طرف گفت سهمیه خودم است .زیاد می آورم .یعنی
کار نمی کنم .س��همیه می گیرم و در بازار سیاه می
فروشم .حرفش را باور کردیم.
یعنی اینکه مثل خیلی از وانتی ها سهمیه را می گیرند
و در بازار سیاه می فروشند و می روند خانه هایشان.
اما اینکه فقط س��همیه خودش را می فروخت جای
بحث داشت .حتما سهمیه یک عده دیگری را هم او
آب می کرد.
خیلی ها در شهر دو و خای سه کارت سوخت دارند،
اما کس��ی نمی داند از کجا می آورند .ش��وهر یکی از
دوستانم همان اوائل که سهمیه بندی قرار بود بشود،
یک کارت س��وخت از اداره پس��ت قاچاقی خرید 15
هزار تومان.
یعنی آب از سر چشمه گل آلوده است.
قاچاق س��همیه از توی خود نهادها شروع شد .مثل
همیشه و مثل همه موردهای دیگر .گواهینامه رانندگی
جعلی توسط سرهنگ های راهنمائی و رانندگی صادر
می ش��ود ،مدارک تحصیلی جعلی توس��ط کارکنان
وزارت علوم ،کارت سوخت توسط پست و پمپ بنزین
و الی آخر .و این آخری جالب است.
گوشت را داده اند دست گربه که نگهداری کند! توزیع
سهمیه را داده اند دست پست.
کارت ه��ای بی ش��ماری توس��ط ارگان های دولتی
صادر شده که بی صاحب است و فروش نرفته است.
این کارت ها در اصل جعلی نیس��تند ،حتی اصل هم
هستند اما کارت های جعلی هم در بازار هست.
(پیک نت)

پیشرفت عمده در شبیه
سازی میمون سانان
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کیترینگشیراز

تیراژگسترده
گرافیکعالی

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

بهترین کیفیت،

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
 3شهر 2باردرماه

نازلترین قیمت

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

خدیجه و ناصر
----------------

Advertise with us
514.

996.9692

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

قاچاق کودک؛
ادامه از صفحه:

دیده می شوند.
این جنگجویان کوچک اغلب اوقات
کش��ته یا مجروح می شوند و آن
عده هم که زنده می مانند معموال
دچار آس��یب های ش��دید روحی
می شوند و در صورت بازگشت به
جوامع خود به عنوان یک انس��ان
عادی ،پذیرفته نمی شوند.

با وجود پیمان
ه��ا و پروتکل
ه��ای مختلف
بین المللی ،بر اس��اس آمار وزارت
امور خارجه آمریکا ،هر ساله ،بیش
از دو میلی��ون ک��ودک در تجارت
جهانی جنسی مورد سوء استفاده
قرار می گیرند.

گفتنی است س��ایر کودکانی که
خ��ارج از ای��ن ح��وزه ها ب��ه کار
گماشته می شوند نیز در شرایطی
سخت در کنار ماشین آالت بسیار
خطرناک و یا در معادن و مزارع به
کارهایی که مربوط به بزرگساالن
است،مشغولند.

روسپی های کوچک

دختر بچه ها در این بین به خاطر
جنسیتش��ان مورد س��وء استفاده
دوگانه ق��رار می گیرند .آنها عالوه
بر وظایف رایج یک کودک سرباز،
برده های جنسی نظامیان و شبه
نظامیان بزرگسال هستند .اما این
تنه��ا نوع بهره برداری جنس��ی از
دختر بچه ها نیست ،این کودکان
در حرفه های مختلف جنسی نیز،
مورد بهره برداری قرار می گیرند.
ضع��ف قوانین مربوط به مس��ائل
و جرائ��م جنس��ی در بس��یاری
از کش��ورها هم��راه با پیش��رفت
تکنول��وژی و تبلیغ��ات توریس��م
جنسی ،روس��پیگری دختران کم
سن و سال را رایج تر کرده است.
بخش قابل توجهی از شاغلین در
این صنعت را کودکان تشکیل می
دهند .به طور مثال  ۳۰تا  ۳۵درصد
از روسپی های جنوب شرق آسیا
بین  ۱۲تا  ۱۷سال سن دارند.

برای اولین بار کارشناسان جنین شبیه سازی شده
یک میمون بالغ را ایجاد
کرده اند.
گامی برای
این اقدام یک پیشرفت
عمده فنی محسوب می
درمان قند،
شود که می تواند
تالشها پارکینسون و...
برای شبیه سازی موثر و
موفق انسان را یک گام
جلوتر ببرد.
بر اساس گزارشی از نشریه نیچر ( )Natureگروهی
از دانشمندان در آمریکا از یک بوزینه  10ساله نر،
ده ها جنین شبیه سازی شده ایجاد کرده اند.
این اقدام می تواند شبیه سازی جنین انسان برای
استفاده در تحقیقات را ساده تر سازد.
همچنین این دستاورد چشم انداز بزرگتری برای
ایجاد بافتهای پیوندی ،جهت درمان بیماری هایی
مثل مرض قند و پارکینس��ون ،ایجاد می کند که
بدن بیمار آنها را “پس” نمی زند.
این گروه آمریکایی توانسته اند سلولهای پایه را از
برخی جنین های شبیه سازی شده جدا کنند و در
آزمایشگاه شرایطی را فراهم آورند که این سلولهای
پایه به سلولهای بالغ بافت قلب یا اعصاب تبدیل
شوند.
در فرایند شبیه سازی ،برای بدست آوردن سلولهای
پای��ه ،دی ان ای ( )DNAی��ک حیوان بالغ درون
تخمک های بارور نشده قرار داده می شود که سازه
های ژنتیک آنها از درون سلول خارج شده است.
سپس شرایطی فراهم آورده می شود که تخمک
درون یک جنین رشد کند که از آن سلولهای پایه
استخراج می شوند.
این سلولهای پایه و بافتهایی که از آنها حاصل می
شود از نظر ژنتیکی کامال با منبع دی ان ای یکسان * †ã¼±› wZz äÅÁ
هستند ،که در آزمایش اخیر ،منبع یک بوزینه نر
بود.
از آنج��ا که س��لولهای پایه مبنای ایج��اد هر نوع
سلول دیگری در بدن جانوران محسوب می شوند
Agent Immobilier Affilié
دانشمندان امیدوارند روزی بتوانند از این نمونه ها
Office: (514) 421-7888
برای ایجاد بافتهایی پیوندی استفاده کنند که از
Fax: (514) 421-7887
نظر س��اختار ژنتیکی با بافت بیمار افراد مبتال به
majzachi@sutton.com
امراض مهلک دقیقا تطابق دارند و بدن بیماران آنها
را پس نخواهد زد.

…®x£½ Zf dfzò

Cell: (514) 924-5055
‹® ¬ jz®• z
çœÂ¼±› z }f£¨† të›Z

groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2

Mohammad Ajzachi

Agent Immobilier Affilié
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پاکستان...

مشرف از مقام نظامی خود ‘بزودی’ کناره گیری می کند
دادس��تان عال��ی
پاکستان گفته است
ک��ه ژن��رال پروی��ز
مشرف رئیس جمهور
ای��ن کش��ور ،قبل از
اول دسامبر از پست
نظامی خ��ود ،کناره
گیری خواهد کرد.
ژنرال مش��رف تعهد
ک��رده اس��ت تا پس
از آنک��ه دادگاه عالی
این کش��ور (عدالت
عظم��ی) دوره جدید
ریاست جمهوری او را تایید کرد ،وی
از س��مت خود به عنوان فرمانده کل
ارتش کناره گیری کند.
انتظار می رود که تصمیم دادگاه عالی
پاکس��تان در چند روز آین��ده اعالم
شود.
در همین حال بر اس��اس گزارش��ها
ژنرال مش��رف در حال انجام مراحل
نهایی تش��کیل یک دول��ت انتقالی
است .بر اساس قوانین پاکستان دولت
انتقال��ی اداره امور کش��ور را بدنبال
انحالل پارلمان کشور ،به دست خواهد
گرفت.
با پایان دوره کار پارلمان پاکستان ،این
نهاد س��اعت دوازده (نیمه شب) 15
نوامبر منحل می شود.
دولت انتقالی بر اساس قوانین ،کشور
را برای انجام انتخابات پارلمانی در ماه
ژانویه آماده می کند.
همزمان بی نظیر بوتو و نواز شریف دو

رئیس پلیس بصره:
افراطیون مذهبی
زنان را هدف حمله
قرار داده اند

رئیس پلیس ش��هر بصره در جنوب
ع��راق از اقدام��ات خش��ونت آمیز
افراطیون مذهبی علیه زنان در این
شهر خبر داده است.
سرلش��گر عبدالجلیل خلف ،رئیس
پلیس ش��هر بصره ،که از شهرهای
عمدتا شیعه نشین عراق است ،گفته
اس��ت که تندروهای مذهبی در این
ش��هر چندین زن را به بهانه نادیده
گرفتن مقررات مذهبی از جمله در
مورد نحوه پوش��ش م��ورد تهدید و
حمله قرار داده و تعدادی از آنان را به
قتل رسانده اند.

تن از رهبران مخالف در
پاکستان،اعالمکردهاند
که آنها در حال گفتگو
برای تش��کیل ائتالف
تازه ای هستند.
خانم بوتو قب�لا ادامه
مذاک��رات ب��ا ژن��رال
مشرف را رد کرده بود.
او آقای مشرف را متهم
کرده اس��ت به س��وق
دادن پاکستان به سوی
یک دیکتاتوری نظامی.
روز س��ه ش��نبه13 ،
نوامب��ر ،خانم بوتو در مصاحبه تلفنی
با بی بی س��ی گفت که ژنرال مشرف
توانایی حکومت بر پاکس��تان در یک
نظام دموکراتیک را ندارد و باید از این
سمت استعفا دهد و یک دولت ائتالفی
انتخابات پارلمانی آینده را برگزار کند.
بی نظیر بوتو گفت که ژنرال مش��رف
نشان داده است که قادر به پایه ریزی
دموکراس��ی در پاکستان نیست و به
نظر می رسد که هدف او تنها حمایت
از منافع یک اقلیت کوچک است.
در ماه اکتبر ،خانم بوتو در پی توافقی
با ژنرال مشرف پس ازچند سال اقامت
در خارج به پاکستان بازگشت.
ژنرال مشرف گفته است که انتخابات
پارلمانی در ماه ژانویه برگزار می شود
اما در مورد زمان لغو وضعیت اضطراری
وعده ای نداده است.
رئیس جمهور پاکستان در روز  3نوامبر
با اعالم برق��راری وضعیت اضطراری،

دلیل آن را حفظ امنیت کشور اعالم
کرد.
پرویز مش��رف در ماه اکتبر برای یک
دوره پنج ساله دیگر به سمت رئیس
جمهور انتخاب ش��د اما مخالفان وی
گفتند ک��ه نتیجه انتخاب��ات معتبر
نیس��ت زیرا ژنرال مش��رف با داشتن
سمت ریاست س��تاد مشترک ارتش
حق نامزدی در این انتخابات را نداشته
است.
روز دوشنبه 12 ،نوامبر ،وزیران خارجه
کش��ورهای عض��و جامعه مش��ترک
المنافع ،که پاکستان نیز از جمله آن
است ،به دولت پاکستان ده روز فرصت
دادند تا وضعیت اضطراری را لغو کند و
در غیر اینصورت ،عضویت این کشور را
به حالت تعلیق در خواهند آورد.
وزیران خارجه جامعه مشترک المنافع
در جلسه فوق العاده خود در لندن از
ژنرال مشرف خواستند فورا از سمت
ریاس��ت ستاد ارتش اس��تعفا دهد و
اف��رادی را که پ��س از اعالم وضعیت
اضطراری بازداشت شده اند آزاد کند.
عضوی��ت پاکس��تان در س��ازمان
کشورهای مش��ترک المنافع یک بار
دیگر پس از کودتای ژنرال مشرف در
سال  1999نیز به حالت تعلیق در آمد
اما این کش��ور در سال  ،2004و پس
از وعده ژنرال مشرف به کناره گیری
از سمت نظامی ،دوباره به این سازمان
بازگشت.

روسری یا گلوله!!
یا

رئیس پلیس بصره گفته
است که قاتالن در برخی
موارد لباس های زننده بر
قربانیان خود پوش��انده و برگه هایی
حاوی اتهام تعدی از مقررات دینی را
بر سینه کشته شدگان چسبانده اند.
رئیس پلیس بصره به خبرنگار
بی بی س��ی گفته است که
سرکوب گس��ترده ای علیه
زن��ان در بصره ب��ه راه افتاده
است.
به گفته ژنرال خلف ،بین ماه
های ژوئیه و س��پتامبر سال
ج��اری ،چه��ل و دو زن در
آنچه که اقدامات تندروهای
مذهبی به نظر می رس��د به
قتل رسیدند اما تعداد کشته
شدگان در ماه اکتبر اندکی کاهش
یافته است.
به گفته عبدالجلی��ل خلف ،در یک
مورد مهاجمان مسلح وارد خانه یک
زن شدند و او و پسر شش ساله اش
را به دلیل ش��ایعاتی در مورد ارتباط
غیر مشروع جنسی این زن به قتل
رساندند.

هشدار اسالمگرایان به زنان

در م��ورد دامنه حم�لات علیه زنان
دی��وار نوش��ته های بص��ره زنان بد
حجاب را به واکنش خش��ونت آمیز

تهدید می کند
در یک مورد ،افراطیون مذهبی یک
دختر دانش��جو را ب��ه دلیل رعایت
نکردن حجاب اس�لامی با ش��لیک
گلوله به پای او تنبیه کردند.
به گفته این حقوقدان ساکن بصره،
در نقاط مختلف ش��هر دیوار نوشته
هایی دیده می ش��ود که در آنها به
زنان هش��دار داده شده است که در
صورت رعایت نکردن پوشش اسالمی
تنبیه خواهند شد.
این حقوقدان زن گفته است که یکی
از گروه های مذهبی شهر به او گفته
که به جای کار در بیرون خانه بهتر
است ازدواج کند.

Tel.: (514) 489-6879










7025 Cote St Luc

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















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

Tel.: (514) 937-2888

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

مرکزآموزشی
بزرگساالن

GALILEO ADULT CENTRE
10921 Gariépy
Montreal-Nord, QC. H1H 4C6
Tel: 514-721-0120

گالیــله

WINTER REGISTRATION
2007-2008

برای ترم زمستانی

نامنویسی می کند:

All classes start December 3, 2007

BASIC ENGLISH LITERACY COURSES

November 19, 20, 26, 27, 2007
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
DAY CLASSES - Monday to Friday 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
EVENING CLASSES - Mon. Tues. Wed. 6:30 p.m.- 9:30 p.m.

Registration Fee: $30.00 plus purchase of books

ساکنان بصره شبه نظامیان شیعه را
عامل حمله و قتل زنان شهر دانسته
اند
در مقایس��ه با بسیاری دیگر از نقاط
عراق ،شهر بصره کمتر هدف عملیاتی
مانن��د بمب گذاری ه��ای انتحاری
ق��رار گرفت��ه اما رقابت گ��روه های
مسلح شیعه و آنچه که نفوذ آنان در
تشکیالت امنیتی شهر خوانده شده
از عوامل نا امنی و ن��ا آرامی در این
شهر بوده است.

کشتی درسطح جهانی

Cote Saint Luc, QC H4W 2T8

مشاور مهاجرت به کانادا

ظن به شبه نظامیان شیعه















باشگاهکشتی 
«وست







آیلند»
با مربیان کارآزموده

West End Gym

ماریا
کتُـنه

MARIA
COTTONE

DOCUMENTS REQUIRED:
Canadian Citizenship Card
Permanent Residence Card
)Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
IMM 5292 / IMM 1000
ACADEMIC COURSES SECONDARY 1 TO 5
NEW!!! MATH EVENING CLASSES
November 19, 20, 26, 27, 2007
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
Registration Fee: $80.00
N.B. Students who are under the age of 18 as of July 1, 2007 must be
accompanied by a parent.
DOCUMENTS REQUIRED:

Original Birth Certificate, Canadian Citizenship Card or Permanent Residence Card,
their latest transcript (relevé de notes) and a passport sized photo.

پیوند

رامشترک
شوید:

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
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خانه ایــران...
گزارش
پیشرفت کارها

جشن شب یلدا
برنامه رقص و شادی با دی جی کوالک
شام کامل ،شیرینی و میوه های سنتی ،همراه با قهوه وچای

زمان :آدینه  21دسامبر ،ساعت  7پس ازنیمروز
جزئیات بیشتر در شماره های بعدی نشریه پیوند
به آگاهی همگان خواهد رسید.
------------

اجنمن دوستداران زرتشت پیشیاره میکند:

منایش فیلم:
چگونگی ساخت کاخ ختت جمشید
و تاریخ هخا منشیان
سخنران :آقای مهندس ناصر صادقیان
زمان :یکشنبه  2دسامبرساعت  3پس از نیمروز
مکان :دانشگاه UQAM
315 Ste-Catherine E, RM 180

مترو :بری
--------------------------------

انجمن دوستاران زرتشت ،تماشای این فیلم تاریخی را به همگان توصیه میکند

منتشر شد

آدم و َح ّوا

و افسانۀ امام زمان

نگاهی به
 عظمتِ جهان هستی داستان آدم و ح ّوا افسانۀ امام زمان نظری��ۀ امام جعفر ص��ادق در بارۀُمشرک
 وظیفه شاعر جوامع بش��ری چگونه باید خود رااداره کنند
پانزده شعر فلسفی و عرفانی بزبانفارسی
 دو شعر بزبان فرانسه سه شعر بزبان انگلیسی(شعر جنایتکاران یکی از آن سه شعر
است)
 گفتاری در بارۀ لزوم داشتن سالنامهای که سر چشمه اش در ایران باشد
و نه در عربستان

مجید کفائی (شاعر ،محقق)
(سفیر شعر )

kafai1212@videotron.ca

محل فروش در مونترال
تپش دیجیتال و ویدیوخورشید
محل فروش در اتاوا :فروشگاه آریا
بها  15 :دالر :سفارش مستقیم
هزینۀ پستی در کانادا  3دالر

در جستجوی سقف دائم و موقت !...
باشد خواهد بود و در عین حال تهیه
مکان��ی بدون دریافت وام مس��کن را
بهترین انتخاب دانستند؛ چرا که آمار
نشان میدهد هزینه جاری نگهداری
اینگونه اماکن ح��دود  15تا  20دالر
برای هر فوت مربع در سال خواهد بود
و باید مطمئن باش��یم قادر به تأمین
چنین هزینهای ب��رای تضمین ادامه
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خانه
خواهیم بود.
در این هزینه فرض بر آن اس��ت که
هیچگونه وامی وجود ندارد.
مسئولین Batirهمچنین بدلیل وجود
عرضه بیش از تقاضا در بازارفعلی با آن
قس��مت از پیشنهاد کمیته خرید در
رابطه با برپائی خانه س��المندان ،مهد
کودک و مشاغل یا حرفه های درآمدزا
مشابه در این موقعیت زمانی مخالف
بود و آن را مقرون به صرفه ندانستند.
از سوی دیگر نیز بازتاب های دریافتی
از درون جامعه ایرانی مونترال نشانگر
آن بوده اس��ت که اکثریت هموطنان
مایلند تا شاهد ش��روع فعالیت های
عملی چش��مگیرتری از جانب خانه
ای��ران ،هرچند در مقی��اس کوچک،
باشند و لذا در دو هفته گذشته فعالیت
گس��ترده ای در تهی��ه مکانی (حتی
االمکان مجانی) برای افتتاح دفتر خانه
ایران انجام ش��ده اس��ت و امید است
با توج��ه به تماس های انجام ش��ده
با مسئولین ش��هرداری  ،NDGقادر
باش��یم در کوتاه مدت و بطور موقت

یک قرن
ستیز جتدد
در ایران

ده و م
ترجم و مقاله نویس و

320 Ste-Catherine E

در زمین��ه” ازادی بیان و اجتماعات
در ایران ،مبارزه ای برای دموکراسی”
سخن خواهد گفت.
در تاری��خ  19نوامب��ر تحت عنوان”
معض�لات بر قراری دموکراس��ی در
ایران”
در محل Palais des Congres
شرکت خواهد کرد.
وی نهایتا در تاریخ  4دس��امبر طی
مراس��می در موزه تمدن ها ی اوتاوا
به در یافت جائزه John Humphry
برای ازادی نائل خواهند شد.

Nov. 17-20
2007
Montréal

(Palais des Congrès,
Hyatt Regency, Hotel
)InterContinental

www.
mesana.
org

C.P. # 222 Succ. Snowdon,
Montréal, Qc H3X 3T4
@khanehiran.montreal
gmail.com
www.khanehiranmontreal.
wordpress.com

* * *

گفتگو در باره کتاب
“مدرنیته بدون
غرب”
نویسنده  :عطا
هودشتیان

برگزار کننده :گـالریMEKIC
4438 Rue de la Roche
)(Montreal
www. mekic.ca

توجه :این جلسه به زبان فرانسه
برگزار می شود
* * *

دو گفتار:

-1نقدی بر نخستین رابطه
فرهنگی ایـران با غرب (قرن )19
 22نوامبر 2007
 -2انقالب مشروطه و کمبود های
فکری آن
 6دسامبر 2007
(تکرار گفتارهای  2004در
مونترال )
برگزار کننده:
مجمع ادبی دانشجویان ایرانی در
مونترال
محل جلسه:
2015 Rue Drummond,
Montreal
)(Metro: Peel

فراخوان
ه
م
و
ط
ن
ا
ن خطر
عمومی
ح
م
ل
بدنبال فراخوان انجمن دفاع از
ه به ایران
حقوق بشر در ایران (مونترال)
در تاریخ  10نوامبر عده ای
ج
دیست!
از عالقمندان به این ندا

پاسخ مثبت داده و به بحث
و گفتگو پیرامون مسئله
خطر حمله امریکا به ایران پرداختند،و
حول محور “ نه به تهاجم امریکا به
ایران  ،نه به دیکتا توری و سرکوب

در یکی از س��اختمان های شهرداری
منطقه دفتری را افتتاح نماییم.
در عین حال و هم زمان با ارائه خدمات
فرهنگی و اجتماعی کمیته خرید نیز
میتواند بهگونهی م��وازی فعالیتهای
خود را در مسیر جمع آوری و افزایش
سرمایه الزم برای خرید مکانی ادامه
دهد و متعاقبا با کم��ک  Batirپروژه
ای جامع ت��ر و عملی تر تهیه و پس
از تصویب در مجمع عمومی بعدی به
مرحله اجرا درآورد.
بدیهی اس��ت در این مسیر عالوه بر
کمک مالی هموطنان ،نیاز مبرمی به
پش��تیبانی و همکاری مشاورین امور
معام�لات ملکی درپیدا کردن مکانی
مناس��ب برای خرید و هموطنانی که
بتوانند در امر بازسازی با حداقل هزینه
ها کمک نمایند ،خواهیم داشت .امید
است بتوانیم با کمک یکدیگر مرحله
ب��ه مرحله پروژهی یادش��ده را پیش
ببریم.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران
------------------------شماره تلفن514-944-8111 :

 18نوامبر2007

The Middle East
Studies
Association

ناقد ادبی
مجید عزیز،
فرص��ت مروری
اثر معتبر ضد خربر کت��اب “آدم و حوا”
را
پی
دا
ک
��ر
دم.
ای
ن
افات ا
کتاب یک
که خ
س��ت و من انتشار آن را
ملت ش��ک اندیش ترین و تبهکارترین فرقه رو به ویژه در این هنگام
سوا
حان
رش
ی
ن
ده
و
مای
ان
ضمن م
بر گردۀ
آزاد
حروم ساختن مردم ما
اهمیی ،به چپاول ثروت و تخریب فرهنگ ایران از ابتدایی ترین مواهب
م
ت
م
ش
ی
��غ
دان
ول
م.
اس
ت ،واجد
این سخنان از زبان
ترین پیش��وایان مجید کفایی ،نوادۀ یک
ی
از
بلن
دپا
یه
و
ر
وش
ن
دینی ایر
اندیش
ان در قرن اخیر معنا و
می کند.
تأثیری مضاعف پیدا
باردیگر
به
تو
برا
ی
انت
شار کتاب ت
بری
ک
م
ی
گو
یم
و
نو
پای
شت
در کار ن و سرو
دار و تندرست و
دن پویا و توانایت می خ
واه
م.
ق
ربان
ت،
ار
دش
یر

ایش��ان ب��ه دع��وت نهاد حق��وق و
دموکراسی
Droits et Démocracie
برای سری کنفرانسهائی در کانادا به
مونترال خواهد آمد.
اوبه دعوت انجمن دفاع از حقوق بشر
در ایران(مونترال) در تاریخ 18نوامبراز
 15-18در محل دانشگاه کبک

کنفرانس اجنمن
مطالعاتخاورمیانه
در مونتریال

MESA

از مردی که خودنقشد��ایعربر کتاب آ
��ندم و حوا
است و نویس

اکبر گنجی
در مونترال

اعضای پیگیری پ��روژه خرید در این
هفته به مالقات مسئولین Batir Mon
متخصص بررس��ی،
 Cartierگ��روه
ّ
تجزی��ه و تحلی��ل و ارائه دهن��ده راه
کارهای اجرائی برپایی مراکز فرهنگی،
اجتماعی و خدماتی جوامع مهاجرین
رفتند.
این س��ازمان که ب��ا کمکهای مالی
دولت فعالیت میکند قابل انجام بودن
اینگونه پروژه ها را مطالعه و بررس��ی
می نماید.
پروژه پیش��نهادی کمیت��ه خرید بر
اس��اس تع ّهدات عدهای از هموطنان
عالقمند که آمادگی خود را در دادن
کم��ک مالی در مس��یر خرید مکانی
تهیه
برای خان��ه ایران اعالم کردهاندّ ،
شده است.
پیشبینی می شود بر پایه این تع ّهدات
قادر به جمعآوری حدود دویس��ت تا
دویست و پنجاه هزار دالر پول در این
مقطع زمانی باشیم.
مش��ورت ه��ای حقوق��ی ب��ا کانون
حقوقدان��ان ایران��ی در رابطه با تهیه
نحوه اجرائی -حقوقی قضیه کماکان
ادامه دارد.
مس��ئولین س��ازمان  Batirپ��س از
ش��نیدن گزارش گروه خرید بر پایه
تجربی��ات قبلی و مش��ابه در س��ایر
اقلیتهای فرهنگی پیشنهاد نمودند،
موفقترین راه کار ،تهیه مکانی کوچک
که با س��رمایه اولیه موجود متناسب

اخبار...

در ایران  ،اری به همبستگی
برای صلح و دموکراسی “اتفا ق نظر
داشتند.

سخنران جلسات:
دکتر عطا
هودشتیان

www.hoodashtian.com

ساعات شروع جلسات  7 :بعد از
ظهر
برای اطالعات بیشتر با تلفن :
 514 – 830 – 8031تماس
بگیرید
pashajavadi@gmail.
com
www.montrealcafelit.
blogspot.com

مجمع ادبی دانشجویان ایرانی در
مونترال

جلسه اینده در تاریخ  4شنبه 28
نوامبر 18.30 -.20.30
در محل دانشگاه کبک بر گزار
خواهد شد.

320 Ste-Catherine E

از شما عالقمندان دعوت میشود تا
با شرکت خود در این برنا مه به پر
بارکردن این حرکت یاری رسانید.

اجنمن دفاع از حقوق
بشردر ایران (مونترال)
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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

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

مدرسه دهخدا

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

تلفن514-886-4768 :

کالس های فارسی
اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها
از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
----------

اوتـــاوا
Ottawa Persian Radio

«نماشـــوم»

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

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

www.chinradio.com

جمعه شبهای کتابخانه نیما
 جمعه  2نوامبر:سخنران :آقای همراهی
خاطراتی از حمام های قدیمی
ایران
 جمعه  9نوامبر :برنامه ای از آقای منوچهری
ترانه ها و خاطره ها
 جمعه  16نوامبر:بحث آزاد
پیرامون هویت فرهنگی
 جمعه  30نوامبر:سخنران :آقای جابر کلیبی
نگاهی به انقالب اکتبر
-------------------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
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MEKIC
منایشگاه + ۲
 ۲ × ۷زن نقاش
درایران امروز

نمایش��گاه وخان��ه ی کت��اب ایران
 ، MEKICصمیمانه از ش��ما دعوت
م��ی کند ت��ا از کارهای متف��اوت و
دیدنی ۲×۷+۲زن نقاش ایران امروز
دی��دن کنید .در میان این نقاش��ان،
به نامهای��ی معروف برم��ی خوریم،
کسانی که نمایش��گاه هایی درخارج
از ایران داش��ته اند ،اما نه در کانادا و
نیز دختران جوانی که حتی تصور به
نمایش درآمدن کارهایشان در خارج
از ای��ران ،در س��ن وموقعیت فعلی،
برایشان امری محال بوده است.
 MEKICبسیار خوشحال و مفتخر
اس��ت که در این تجرب��ه ی غریب و
چند گونه با شما شریک می شود.
-------------------نمایشگاه تا تاریخ  ۱۵ژانویه ادامه
خواهد داشت.
سه شنبه  -جمعه  ۱۱تا ۱۹
شنبه  -یکشنبه  ۱۲تا ۱۸
---------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
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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













رفعت
دانش

دوباره دور هم جمع می شویم تا یادش
را گرامی بداریم
مراسمی به مناسبت اولین سالگرد در
گذشت رفعت دانش یکی از فعالین
کتابخانه نیما برگزارمیگردد .از همه
دوستان و آشنایان دعوت می شود در
این مراسم شرکت کنند.

زمان :جمعه  23نوامبر

ساعت  18وسی دقیقه
تا  21و سی دقیقه
هیئت اجرائیه کتابخانه نیما
خانواده دانش

Auditorium:1200 Atwater
Westmont, Metro: Atwater

جشن های ملی
را پاس بداریم

اجنمن دوستاران زرتشت
جشن شب یلدا:

جمعه  21دسامبر 2007

جشن سده:

جمعه  1فوریه 2008

جشن چهارشنبه سوری:

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

روابط عمومی

گروه خیریه پردیس

مونتریال:خامن پروانه ابهری 784-0305 )514( :

5

فیلم های
www.iranica.com





















ایرانی :
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آموزش :v£دف
†¾®¥œÂ› ã¹
www.iranica.com
 1 (514) 369-7955 Ext.120دالر

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی

(ردیف و تصنیف) فروش دف

www.sun-video.com

(514) 898-IRAN 
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485-0739
993-0739

)(514
)(514

Babai,will pay akavan: oct-nov:80

کتابفروشی

پگـاه

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

E-mail: sunvideo@videotron.ca

www.iranica.com



9-7955 5897 Sherbrooke W. Tel.: (514) 483-6017, 483-IRAN

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
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www.iranica.com
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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

14

14 PAYVAND: Vol. 14 k No.816 kNov. 15, 2007

kسالk 14شماره24 k 816آبان1386

کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال
راه بازگشت وجود دارد

چون وقتهای شما در دست
واریخ ایام  17 -1 :33داستان اکنون چشم من تو را
 بزرگترینشما نیست.
در دوم ت
می بیند! از اینجهت
وایتفیلد مبشر معروف می
زندگی منسی را می خوانیم و چقدر
بیداریهای روحانی
از خود بیزار شده در
گوید وقتی در سفری در
دردناک است که منسی سالها در
خاک و خاکستر توبه
کشتی ای بود ،آشپز کشتی
گناهان خود ادامه داد بدون آنکه
با توبه از گناهان
مشکل مشروبخواری داشت و
متوجه شود که در چه خطایی گرفتار می کنم.
(ایوب)6-5:42
شخصی و کلیسایی
به این خاطر بیماری سختی
است تا اینکه به اسارت رفت و در
داشت و به او بشارت داد و
اسارت بیدار شد و توبه کرد و پس از
و شهری و کشوری
این آشپز با افتخار گفت من
آن زندگی او عوض شد.
یک نفر گفته:
به مشروبخواریم ادامه خواهم
نتیجه این نوع زندگی اگر چه منسی
بوجود آمده.
توبه کرد این بود که پسری به نام آسانتر است که از
داد تا دو سال مانده به آخر
سوپرمارکتی که دائیم داشت کار می
بعدا
گناهانی که مرتکب
زندگیم و بعد توبه خواهم کرد ولی
کرد از صندوق آن پول دزدیده بود.
آمون آورد که نه فقط توبه نکرد بلکه
شده ایم توبه کنیم تا از گناهانی که
شش ساعت از این صحبت نگذشته
فرصت توبه نیز پیدا نکرد و باالخره
برادرم پرسید:
 آیا آماده هستیبود که این شخص بخاطر مشکل
می خواستیم مرتکب شویم توبه کنیم .حاال من چکار باید بکنم و من به او
پس از دو سال سلطنت بدست
در دوم قرنتیان  10:7از اندوهی
در حضور خدای
گفتم کاری که زکی کرد تو نیز باید
مشروبخواری فوت کرد.
افرادش کشته شد.
صحبت می کند که به توبه می
بکنی .چهار برابر آن چیزی که دزدیده بیایید امروز مانند منسی توبه کنیم
قادر مطلق زانو
انجامد.
و گناهانی را که مرتکب شده ایم و
توبه نه فقط مختص بی ایمانان است
ای به او برگردان.
این اندوهی بود که منسی با آن روبرو
می خواستیم مرتکب شویم را اعتراف
پس او در تابستان در گرمای روز با
بلکه ما ایمانداران نیز می باید از آن
بزنی و توبه کنی و
شد .گاهی اوقات ما بطور طبیعی از
کنیم و بخواهیم که خداوند بر ما
زحمت فراوان کار کرد و چهار برابر
مرتب استفاده کنیم.
گناهان خود آگاه نمی شویم و خدا با
رابطه ات را با او
ترحم کند و برکت خود را بر ما بریزد.
پولی که دزدیده بود جمع کرد و برد
توبه یعنی بازگشت به طرف خدا.
ها
جعه
فا
و
الت
مشک
یا
اریها
بیم
اگر امروز کلیسا به طرف خدا بازگشت
وردن
آ
و به دائی ام داد .وقتی دائی ام که
یعنی اگر مسیری را طی می کنی و
اصالح کنی؟
کند و روی او را بطلبد خدا هم برکت
در زندگیمان می خواهد فریاد بزند که شخص بی خدایی بود این عمل او را
متوجه می شوی اشتباه می روی و
باید توبه کنید .امروز اگر صدای خدا را دید ،شروع کرد به گریه کردن و گفت خود را بر کلیسای ما امر خواهد کرد و
باید کامال مسیر برعکس آن را بروی
نکن.
خت
س
را
خود
قلب
نوی
ش
می
و
ام
دیده
کامل
ن
عمرم
 180درجه برگردی و عقب گرد
فرمان خواهد داد.
من چنین چیزی در
وقتی این قسمت از کالم خدا را می
گفت این پول را من بر نمی دارم برو و امروز بیاییم و مانند منسی به توبه خود
کنی .این عقب گرد کامل یعنی توبه.
عمل کنیم و قربانگاههایی که بر باالی
خواندم باعث بیداری من شد و متوجه آن را به کلیسا هدیه بده.
شدم چقدر احتیاج دارم که به طرف
تپه ها برای بت ها ساخته ایم را از بین
 توبه یعنی تغییر مسیر فکری وطلبم.
خدا بازگشت کنم و روی او را ب
 توبه همیشه در عمل دیده می شود .ببریم و خانه خدا را بنا کنیم.عملی.
قبل از آنکه مانند منسی به اسارت
یحیی تعمید دهنده موعظه می کرد و اگر هنوز قلب خود را به مسیح نسپرده
بزرگترین بیداریهای روحانی با توبه از
برویم یا مریض بشویم یا اتفاق بدی
ای ،امروز زمان آن است که خود را
گناهان شخصی و کلیسایی و شهری
خدا می گفت:
برای ما بیافتد توبه کنیم و رحمت
توبه کنید و ثمره شایسته توبه بیاورید .گول نزنی و بدانی که کالم خدا می
و کشوری بوجود آمده .در انگلیس
را تجربه کنیم.
گوید همه گناه کرده اند و امروز زمان
جوانان یک کلیسا پس از دعای
بچه ای دستش در ظرفی گیر کرد و
آن است که قلب خود را به مسیح
 توبه و ثمره آن با هم است.طوالنی بیداری ولز را آوردند که این
پدر و مادر خیلی ناراحت از همه چیز
بسپاری و از اسارت گناهانت آزاد
من افراد زیادی را دیده ام که بعد از
بیداری با توبه های عمیق آغاز شد.
استفاده کردند تا دستش را از ظرف
بوده
قهر
سالها
اش
در نینوا بیداری این شهر با توبه
که
سانی
توبه شان با ک
شوی.
در بیاورند :صابون ،روغن و غیره ،ولی
توبه از گناهان برکاتی مثل شفا،
اند ،آشتی کرده اند .از کسانی که پول
شروع شد.
فایده ای نداشت و وقتی پدر و مادر
فراوانی ،حیات ،احیاء رابطه با خدا،
دزدیده اند ،پول آنها را برگردانده اند.
تصمیم گرفتند ظرف گران قیمت
احیاء رابطه با دیگران ،آرامش قلبی،
من خودم وقتی توبه کردم و قلبم را
و در زمان یوشیای پادشاه ،قوم
ده
را بشکنند ،بچه با گریه گفت اگر
شادی ،محبت و خیلی چیزها را ببار
به مسیح سپردم دیگر نمی توانستم
اسرائیل بعنوان یک کشور با توبه
سنتی ای در مشتم هست رها کنم
فحش بدهم و سخنی بد از دهانم
می آورد.
بیداریش شروع شد.
ظرف
کمک خواهد کرد که دستم از
وقتی توبه این همه میوه ببار می آورد،
بیرون بیاید ،در حالیکه قبال مثل نقل
هیچکس نمی تواند بگوید که
خارج شود؟
اگر امروز خدا قلب تو را نسبت به
من گناهی ندارم .افرادی
و نبات فحش می دادم.
گناهی ملزم می کند بیا و توبه کن و
این تغییر بزرگترین شهادتی است
که ادعا دارند هیچ گناهی
 توبه از گناهان با عمل همراه است.که ما می توانیم به دنیا بدهیم .وقتی
برکت خدا را دریافت کن.
ندارند یا با خدا مالقات
گون
یا اینکه داشته زکی وقتی توبه کرد زندگیش دگر
پولس در راه دمشق با مسیح روبرو شد توبه شخصیت ما را دگرگون می سازد
نداشته اند و
کال
اند و آن را نادیده گرفته اند شد و این دگرگونی با برگرداندن مالی زندگیش عوض شد و از جفا کنندگان و از ما فروتنی می خواهد .آیا آماده
س های زبان ها
ی
که از مردم دزدیده بود نمایان شد.
هستی در حضور خدای قادر مطلق
به مسیح تبدیل به پیرو مسیح شد و
و این خطرناک ترین حالت
انگلیسی و
ف
ر
ان
س
و
ی
ولی
ست
ا
قلبی
توبه از گناهان عملی
این تبدیل شهادت بزرگی در اطرافش زانو بزنی و توبه کنی و رابطه ات را با او
است.
یجه
نت
رفتار
غییر
اعتراف به گناه و ت
(اول یوحنا)10-8:1
اصالح کنی؟
گذاشت.
آن است.
وقتی ایوب با خدا مالقات
رایگـــان
وقتی
ودم،
ب
جوان
وقتی
یادم هست که
بعضی ها توبه خود را به فردا می
کرد ،اولین جمله ای که ادا
هر هفته در کلی
برادرم قلبش را به مسیح سپرد ،پیش
سای انجیلی فارس
ی
زبا
ن
اندازند و می گویند امروز نه ،فردا توبه
کرد این بود:
من آمد و اعترافی کرد و آن این بود
تلفن آگاهی:
خواهم کرد .این کار بدترین کار است.
پیش از این گوش من در باره
که وقتی قبل از توبه پیش دائی ام در
تو چیزهایی شنیده بود ،ولی
9-5168

توجه توجه

514-99
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اعتراض وکیل باقی به شرایط
‘نامناسب’ حبس او

وکی�ل عمادالدین باق�ی ،رئیس
انجم�ن دفاع از حق�وق زندانیان
ایران که در اوین محبوس اس�ت،
می گوی�د موکل او در ش�رایطی
نامتناس�ب ب�ا محکومی�ت خود
نگاهداری می شود.
همزمان آقای باقی ک�ه از روز 20
مهر ماه زندانی بوده اس�ت گفته
است بیش از این و تا زمان تشکیل
دادگاه رس�می از پاس�خگویی
بیش�تر به بازجویان خ�ودداری
خواهد کرد.
به عالوه به گفته صالح نیکبخت،
وکیل عمادالدین باقی ،او تلویحا
تهدید کرده اس�ت که در مراحل
بعدی در ص�ورت ادامه این وضع

شـــادباش

دست به اعتصاب غذا خواهد
زد.
اظهارات آقای نیکبخت نشان
می دهد موکل او که از  34روز
پیش تاکنون در حبس به سر
می ب�رد در ارتباط با فعالیت
های خود به عنوان بنیانگذار
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
تحت فشار شدید بوده است.
او ه�م اکنون با
اته�ام “تبلی�غ آقای باقی ریاست کانون دفاع از حقوق
علی�ه نظ�ام”
زندانیان ایران را بر عهده دارد
و
“انتش�ار
اسناد محرمانه
زندانیان زندان
های امنیتی” روبروست.

آقای مقصودلو و بانو

سحر عزیز

تولد نوه نورسیده تان

خانواده محترم داوودی

دوشیزه آریانا

را به شما و دوستان ارجمند و فرزند گرامی،
آقای علیرضا و بانو تبریک می گوییم

دوستداران فرهنگ
و ادب ایران

فارغ التحصیلی ات را تبریک گفته ،آرزو
داریم در تمام مراحل کار و زندگی همواره
موفق و پیروز باشی.

سینا،ندیم،حسن،
زهره و محمد

hadd

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

Business Center

! Learn Today - Earn Tomorrow

Obtain a Quebec Ministry of Education Vocational Diploma In:

Computerized
Accounting Studies
Secretarial Studies
&
Starting a Business

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































































!CALL NOW

(514) 484-0485

)(Ask about our day & evening sessions
Farkhondeh Bodaghi

www.shadd.com

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

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

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

)Cell.: (514

)562-SOLD (7653

BUS 90 WEST FROM
VENDOME METRO

& LOANS
BURSARIES
AVAILABLE

FREE
TUITION

1-809-571-2717
Toll free 1-800-571-0615
www.infinti-blu.com
sadeghi@infiniti-blu.com

Sosua, Dominican Republic
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

این می تواند چشم انداز پنجره شما باشد!

This could be the view from your window
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Elegance














& Financing
With or Without Credit



























































Leasing

6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 
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Tel.: (514) 482-4500
(514) 482-8500
info@eleganceleasing.com
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........Starting: 6.9%

TOYOTA

CAMRY LE

2007

FOR LIMITED TIME

$18900

LEASE FOR Fully loaded, CD, AC ....
BALANCE OF
WARRANTY
MANUFACTURIE

نورمن میلر درگذشت
نورم��ن میلر ،نویس��نده سرش��ناس
آمریکایی به علت از کارافتادگی کلیه
در سن  84سالگی درگذشت.
نورمن میلر دو بار برنده جایزه پولیتزر
شد .بار اول در سال  1968برای کتاب
‘ارتش های ش��ب’ و ب��رای بار دوم به

$299.00 /month

Purchase
$ 269.00 /month

خاطر ‘آواز جالد’ در سال
 1979به این جایزه دست
یافت.
وی به خاطر نثر گزنده خود مش��هور
بود و از مخالفان جنبش فمینیست به
حساب می آمد.
‘دژی در جنگل’ آخرین اثری اس��ت
که از میلر امسال منتشر شد .وی ماه
پیش به دلیل مشکالت ریوی بستری

و تحت عمل جراجی قرار گرفت.
نورمن میلر در سال  1923در خانواده
ای یهودی در نیوجرسی متولد شد.
میلر آثاری در حوزه های نمایشنامه،
شعر و مقاالتی از خود به جای گذاشته
اس��ت .او اولین داستان خود را در 18
سالگی منتشر کرد.
او پس از فارغ التحصیلی از دانش��گاه
ه��اروارد به ارتش رف��ت و در جریان

www.autoultima.com












? it





ed
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HONDA

$27900
LEASE FOR

$499.00 /month

Purchase

$ 399.00 /month
جنگ جهانی دوم خدمت کرد.
نورمن میل��ر در س��ال  1948پیش
از ورود به دانش��گاه س��وربن پاریس،
کتاب ‘برهنه و مرده’ را منتش��ر کرد
که شهرت بسیاری را برایش به ارمغان
آورد .کتاب ،درباره تجربیات خودش در
ارتش در زمان جنگ جهانی دوم بود.
از این کتاب به عنوان یکی از بهترین
آثار ادبی آمریکا پس از جنگ نام برده
می شود.

HONDA
ACCORD

2007

EX V6
With 5000km
All equipped, Heated Seat,
leather interior,
sunroof. Mag, Cd, AC
Detail in store.
EXTENDED WARRANTY
UP TO 160000 KM

میلر از موسسان روزنامه ویلج وویس
در نیویورک بود .وی چندین کتاب و
مقاله سیاسی هم نوش��ته و در حوزه
سیاس��ت هم فع��ال ب��ود .او به علت
حضور در تظاهرات ضد جنگ ویتنام
بازداشت شد.
از نورمن میلر به همراه ترومن کاپوتی،
جوان دیدیون و تام ولف از بانیان ژانر
ادبیات غیر داستانی خالق یا روزنامه
نگاری نو نام برده می شود.

میلر چندین زندگی نامه هم نوش��ت
که بحث برانگیزترین آنها درباره مرلین
مونرو بود که در آن نوشت که هنرپیشه
موبلوند هالیوود توسط ماموران اف بی
آی و سیا (سازمان جاسوسی آمریکا)
کشته شد .به نوشته میلر این ماموران
از رابط��ه فرضی مرلین مونرو و رابرت
کندی ،خشمگین بودند.
نورمن میلر ش��ش بار ازدواج کرد و نه
فرزند دارد.
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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
----------

 دالر30  و35 :بلیت

E-mail: iran01
@hotmail.com

، ویدئوخورشید،در تپش
ماهی سن لوران

_________________
سالن از پذیرش بچه های زیر
. سال معذور است10

Restaurant Le Gourmet Grec
ِ رستوران گورمه
گـرگ

اینک خوشمزه ترین
چلوکباب شهر را

:با ما نوش جان کنید

در خدمت شما از
1976 سال

E
PRINC
RE
ARTHU

، برگ، کوبیده،سلطانی

 دریایی و،با بهترین غذاهای یونانی
ایتالیاییوکبابها
اکنون با بهترین غذاهای لذیذ ایرانی
با قیمت و کیفیت باور نکردنی
آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز
.است

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

،بوی چوب و آتش
 کلبه های کوهی،بوی جاده چالوس
. ایران را به خاطر می آورد،دماوند
----------------------مدیریت این رستوران با آمدن پاییز
رنگارنگ و زیبا و همینطور زمستان
سرد غذاهای فصلی به لیست غذاها
.اضافه کرده است

:اسپشیال ماه

Room for

400 people

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

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

 زرشک پلو مخصوص آشپز،خرچنگ
، آبگوشت روی هیزم، قرمه سبزی،ما
،(کباب ترش) باقالی پلو با ماهیچه
جوجه،کبابسلطانی،میرزاقاسمی
 سوالکی، شش کباب،کباب
انواع دسرهای ایرانی و چای خوش
عطر الهیجان آماده پذیرایی از
.هموطنان عزیز می باشد
.لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

حتما سری به زیباترین خیابان شهر ما
... و رستوران گورمه گرگ بزنید

 ساعته اینترنتی24 رادیو

www.djtapesh.us














































































































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































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

 امید28
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SUSA MEDIA Proudly Presents

OMID In Concert

Dec 28th, 07

پس از انتظاری طوالنی

کنسرت بزرگ

دسامبر

در سالن زیبای شرایتون
به همراه

Dj Diez

Sheraton Four Points
6600 Cote-de-Liesse
Ville St-Laurent
_____________________
Info: (514) 699-4636
www.aghil.com

19
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا

______
ا م��ا
همانط��وری که
وجود دارد.
علی اشرف
بنابراین،اصطالحدموکراسی،بهتدریج کل حکومتهای دموکراتیک ،ب��ه
شــادپور
و به منظور تکمی��ل حکومت مردم ،رغ��م محاس��ن فراوانی ک��ه دارند ،از
_______
پسوندهایی پیدا کرد .یکی از آخرین اشکاالتی هم مبرا نیستند ،کمیسیون
فورم های آن دموکراس��ی مشارکتی های مدارس هم از این قاعده مستثنی
اس��ت .به این معنا که مردم از طریق نمی باش��ند .تع��دادی از وظایف این
رس��انه های گوناگون و سازمان های کمیسیون ها جنبه نظارتی دارد و از
غیردولتی  NGOها و نظایر آنها ،دائما این بابت اش��کال چندانی پیش نمی
نمایندگان خود و مسئوالن دولتی را آید .اما جنبه های فنی ،فلسفی ،علمی
زمانی ،دموکراس��ی تنه��ا یک کلمه -از هر مقام و درجه ای که باشند -زیر و مخصوصا جنبه دیس��یپلین در امر
زیبا و روش��نفکری و به این معنا بود نظارت می گیرند و کنترل می نمایند آموزش و پرورش مس��تلزم کارهای
که هر چند س��ال یکبار مردم به پای و به محض مشاهده ی خطا از هر یک کارشناس��ی است .مثال وقتی که می
صندوق ه��ای رای بروند و عده ای را از آنان ،صدای اعتراض خود را بلند می خواهند در مورد دیسیپلین در مدارس
به عنوان نماینده خود انتخاب کنند و کنند تا کار از آنچه هست بدتر نشود و تصمیم بگیرند ،رافت بیش از اندازه و
عاطفه پدری و مادری مانع از آن می
آنان هم دولتی تشکیل دهند تا امور بلکه بهتر گردد.
کشور را اداره کند .تا انتخابات بعدی ،از س��وی دیگر ،یکی از امور مهم هر شود که به این نصیحت ایرانی توجه
م��ردم وظیفه دیگری برای خود نمی مملکت و هر جامع��ه ،کار آموزش و کنند که می گوید:
پادشاهی پسر به مکتب داد
 در کبک بیش از نیمی ازلوح سیمینش بر کنار نهاد
بر سر لوح او نوشته به زر
دانش آموزان در امتحان
جور استاد به زمهر پدر
دیکته رد می شوند
همین بی توجهی باعث ش��ده
است که دیس��یپلین از مدارس
 حذف کمیسیون هایآمریکای شمالی ،از جمله کبک،
مدارس و سپردن کار به
رخت بربن��دد و در نتیجه افت
شهرداری ها؟!
تحصیلی زی��ادی ه��م بدنبال
داشته باشد.
جل اخلالق!
به عن��وان نمونه ،در صفحه اول
الپرس  7نوامبر ،کپی یک فقره
پرورش اس��ت .دالیل این اهمیت دیکته چاپ شده است که یک دانش
آنچنان روشن است که هیچ نیازی آموز اول دبیرستان آن را نوشته است.
به توضیح نیس��ت .در کشورهای این متن که حداکث��ر 60کلمه دارد
پیشرفته از لحاظ دموکراسی ،برای ش��امل  21غلط امالئی است .همین
کنترل امر بس��یار مهم آموزش و نمون��ه و نمون��ه های دیگ��ر موضوع
پ��رورش ،نهادهایی از مقاالتی اس��ت در هم��ان روزنامه و
هوس خنست وزیر شدن
س��وی م��ردم انتخاب دیگران.
می ش��وند ک��ه آنها را از جمله در یک��ی از اینها چنین می
ماریودومون راحت من
ی
گ
ذ
ار
د!
کمیس��یون مدارس یا خوانیم:
کمیس��یون آم��وزش و «نتای��ج افتخار آفری��ن دانش آموزان
سال پنجم دبیرستان در کبک ،که در
پرورش می نامند.
ش��ناختند .اینکه ای��ن انتخابات هم خوشبختانه در کبک هم چنین است .امتحانات وزارتی اخذ نموده اند ،روی
عادالنه و طبق موازین قانونی بوده یا وظایف این کمیسیون ها از کشوری به یک فاجعه واقعی در مورد امالء و گرامر
کشور دیگر یا از جامعه ای به جامعه زبان فرانس��ه را می پوش��اند ،چرا که
نه بحث دیگری است.
اما به مرور زمان معلوم شد که حتی دیگ��ر متفاوت اس��ت .ول��ی در کل ،بیش از  50درصد دانش آموزان ،اعم
اگر انتخابات عادالنه و رقابتی هم بوده امور مربوط به اس��تخدام ،برنامه های از مدارس بخش دولتی یا خصوصی،
باش��د ،به تنهایی برای حسن جریان آموزشی ،جدول زمانی ،تغذیه و رفت در امتحان دیکته رد می شوند».
امور کافی نیس��ت .زیرا اگر نظارت و و آمد دانش آموزان تحت کنترل این
کنترل دائمی در کار نباش��د ،امکان نهادهاست.
ادامه در صفحه30 :

دموکراسی
مشارکتی

تالشی برای درک واقعیات جامعه ایران

پذیرش
همجنسگرایاندر
جامعه

“ ما همجنس�باز مثل کشور شما
نداریم ،در کشور ما چنین چیزی
وجود ندارد”
این گفته محمود احمدی نژاد گرچه
در سالن محل سخنرانی در دانشگاه
کلمبیا ،خنده حضار را به همراه داشت
که فکر م��ی کردند او ب��ه راحتی بر
واقعیات جامعه ایران چشم بسته ،اما
از سوی جامعه همجنس گرایان ایران،
مفهوم دیگری داشت.
آنطور که آرش��ام پارس��ی ،دبیر کل
سازمان دگرباش��ان ایرانی مستقر در
تورنت��و می گوی��د ،این گفت��ه آقای
احمدی ن��ژاد موضع گی��ری صریح
دولت ایران را در مقابل همجنسگرایان
نشان می دهد.
همجنسگرایی بین دو مرد در ایران و
برطبق قوانین اسالمی جاری “لواط”
و بین دوزن “مساحقه” نام دارد که هر
دو با مجازات روبروست.
از س��وی دیگر ،درآموزه های مذهبی
اسالمی در بهشت وعده “قلمان” داده
شده که همان مردان زیبارو هستند.

به گفته رضا کریم زاده،
روانش��ناس ک��ه روی
مسئله همجنسگرایان
درای��ران به ط��ور ویژه
تحقی��ق ک��رده ،م��ی
گوید:
در همه مذاهب اسالمی
هم این قانون جاری نیست و به عنوان
مثال در میان پیروان مالکی که یکی
از چهار مذهب مهم اهل تسنن است،
داشتن رابطه بین دو مرد چنانچه یکی
از آنان م��ردی آزاد ودیگری غالمش
باشد ،اشکال شرعی ندارد.
زندگی مشترک دو همجنس در ایران
در غال��ب ی��ک خانواده ،نه از س��وی
اجتماع و نه از س��وی دولت پذیرفته
نیس��ت ،اما وضعیت همجنسگرایان
همیش��ه در ایران این گون��ه نبوده و
این موضوع وابس��ته به دولت و وضع
سیاسی هم هست.
بس��یاری از صاحبنظ��ران مس��ایل
اجتماعیمعتقدندکهدرصدمشخصی
از افراد یک جامعه ،همجنسگرا هستند
و جامعه ایران هم از این قاعده مستثنی
نیست و از سوی دیگر این موضوع در
ادبیات وتاریخ ایران هم وجود داشته و
بحث در باره غالم و شاهد در ادبیات
کهن نشان از طبیعی بودن این موضوع
در اذهان پیشینیان ما دارد.
اما اساسا مسئلههمجنسگراییدر همه

Rea

onable
Accomsm
odation

انحراف ،سستی و
سوء استفاده همیشه

همجنسگرایی حرام است امادر بهشت وعده
“قلمان” مردان زیبا داده شده!
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جای دنی��ا موضوعی
حس��اس اس��ت و
دربس��یاری از جوامع
غربی هم هنوز کامال
جا نیفتاده ،اما از اواخر قرن نوزدهم به
این سو ،تمایل جنسی افراد ،یعنی هم
یا دگر جنس گرایی بخش��ی اصلی از
هویت فرد بوده و همواره با اوست.
زندگی برای کس��انی که شیوه ای به
جز دگر جنسگرایی معمول را در ایران
انتخاب کنند ،چندان راحت نیست،
تجربه های شخصی این افراد ،نشان
از درگیری مدام آنها با خانواده وجامعه
برسر هویتشان دارد.

زندگی مشترک

نامه سرگشاده  2700نفر از کبکی ها

نویس��ندگان نامه می گویند حتی
نامه چنین آغاز میشود:
همش��هریان اگر ما فرانس��وی زبان «سوش» هم
ه��م میهنان عزیز (یا
باش��یم ،مایل نیستیم مشمول این
عزیز)
هس��تیم که مفهوم بشویم که نتیجه آن ترسیدن
ما بس��یار نگران این
های مطرح شده در مقابل از هر چیز متفاوت است.
شهادت
یلور ،که هیچ مطل��ب دیگری ک��ه در نامه به آن
کمیسیون بوش��ار -ت
آنها نیس��ت ،به اشاره شده است قانون هویت کبکی
نش��انی از مدارا در
فرانسوی زبانان اس��ت که از سوی  PQارائه گردیده
منزله عقیده عمومی
در حالی که ما اس��ت .طبق آن ،مهاجری��ن برای
«سوش» تلقی شود.
شهادت ها می ش��رکت در فعالیت های اجتماعی،
معتقدیم آنچه در این
رفتارهای اقلیت باید امتحان زبان فرانسه بگذرانند.
اخیر ،نامه سرگش��اده ای با امضای آید کاریکاتوری از
ایش می گذارد به نظر آنان مفهوم این قانون آنست
 2700نفر از کبکی ها ،در رس��انه های فرهنگی را به نم
نگی این اقلیت که اکثری��ت مهاجرین عالقه ای به
های فرانس��وی زبان منتش��ر شده و واقعیت های فره
می کند؛ این یاد گرفتن زبان فرانسه ندارند و می
اس��ت که اولین امضای آن متعلق ها را بکلی فرام��وش
است برای طرز خواهند کامال مجزا زندگی کنند.
به کارولین آالرد ،دانش��جوی دوره فراموش��ی خوراکی
یجاد ارتباط بین نویسندگان نامه آن را مغایر سازش
دکترای دانش��گاه مونترال ،اس��ت .تفکری که مان��ع ا
معقول می دانند و از آن حمایت نمی
روزنام��ه گازت هم ترجمه انگلیس کبکی های تازه و قدیمی است.
ضمن اعالم برائت کنند .آنان همچنین از اینکه ممکن
آن را به چاپ رسانده است.
نویسندگان نامه،
قابل کمیسیون ،اس��ت ،در نتیجه کار کمیس��یون
ما هم ،جهت آگاهی هموطنان عزیز ،از تندگوئی های م
که بکارگیری بوش��ار -تیلور ،مهاجرین به حاشیه
خالص��ه ای از آن را -ب��دون اظهار خاطر نشان ساخته اند
«سوش» خود مسئله ساز رانده شوند ،بیمناکند.
نظر -به فارسی برمی گردانیم.
اصطالح
به دو دس��ته آن��ان م��ی گویند گرچه م��ا هم از
(ولی قبال الزم اس��ت اصطالحی را اس��ت و کبکی ها را
«سوش» ها هستیم ،ولی ما قادریم
به شناسیم .کلمه فرانسوی سوش تقسیم می کند.
مضاء کنندگان خود را به جای هر یک از افراد اقلیت
( )souchکه معادل انگلیس��ی آن در بخش دیگر نامه ،ا
ی��ف «هویت های فرهنگی مختلف قرار دهیم و
 old- stockاست ،از نظر لغووی به خود را مش��مول تعر
ریفیکهبعضی ناراحتی آن��ان را بخاطر عزلت ،که
معنی بن و ریشه« ،ته قبض» و «ته کبکی»نمیدانند،تع
�تون نویسان» در اث��ر تبلیغات بعضی روزنامه ها و
روش��نفکران و «س�
چک» بکار می رود.
کنند آن را به سیاس��تمداران به خاطر فروش یا
ولی در رسانه ها و بطور مجازی به روزنامه ها سعی می
این مطلب از کسب رای به آنان تحمیل می شود،
اشخاصی گفته می شود که به آداب کبکی ها بچس��بانند.
��نن ،فرهنگ قدیمی ،ملیت و آنجا نش��أت می گیرد که در بعضی درک کنیم.
وس
لویزیونی ،روی در خاتم��ه نامه از سیاس��تمداران
مذهب خود به شدت وابسته هستند روزنامه ها و شوهای ت
بک» تاکید می خواس��ته ش��ده اس��ت که منافع
اصطالح «م��ردم ک
و کوتاه هم نمی آیند.
طالح کبکی ها درازمدت کبک فدای پیروزی های
در این مطلب ،کلمه «س��وش» به ش��ود تا بین به اص
اقلی��ت های فرهنگی تمایز ایجاد زودگذر نشود.
همین معنا بکار رفته است).
و
شود.

اظهارات جاهالنه
درباره اقلیت ها
نشانگر عقاید همه
فرانسوی زبانان
نیست
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Groupe Sutton Sur L'ile.
Courtier Immobilier Agree
Bur.: (514) 769-7010

Cell.: (514) 815-6344
Fax:(514) 769-7030

www.suttonquebec.com

gramazanpour@sutton.com
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G. Veulet Ramazanpour B.A.
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CARUSO COIFFEUR UNISEX

Cote-DesNeiges

بسیاری از همجنس��گرایان در ایران
مجبور به گزیدن یک زندگی معمول
و حتی ازدواج می ش��وند ،بسیاری از










آن��ان بچه دار می ش��وند .اگر در خفا















رابطه همجنس��گرایانه خ��ود را ادامه 
دهند همیشه با این نگرانی مواجهند









































که کس��ی آنرا بفهمد و اگر این کار را


































نکنند ،برای همیش��ه خود را از یک




























































رابطه جنس��ی لذت بخش برای خود
محروم کرده اند.








































باوجودایننمیتوانحکمیکلیصادر
کردو گفت که هیچ دو همجنسگرایی
در ایران زندگی مشترک ندارند .در این
موضوع مولفه های دیگری نظیر تمکن
مالی و شغل و موقعیت اجتماعی افراد
هم نقش دارد.





514-738-2842 
از
ایران
جامع��ه
در
افراد
تلق��ی اغلب










514-738-1336 
همجنس��گرایان ،کس��انی است که
صورتی متف��اوت دارندو چنانچه مرد










هستند خود را شبیه زنان می آرایاند





































واگر زن هس��تند ظاه��ری مردانه را


















ترجیح می دهند.
5783 Cote-Des-Neiges
دو
این
علمی
این
تعریف
با وجود این







































































ادامه در صفحه30 :




















Elendale & Cote Ste-Catherine
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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

ydZgx£›g ®¥˜d
Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

Psychotherapy
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پنجــره دوستی
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)Tel.: (514
578-5411
3555

Cote-Des-Neiges #1109

اصول پایه
معاشرت ...

ما از راه پوست دست را ندارند.
(آیا می دانستید در فرهنگ اسپانیولی
فشردن کف دس��ت با انگشت وسط
معادل تمایل به رابطه جنسی با فرد
است و اغلب فحش تلقی میشود).

م.رضا علیدوستی

«آقامنش»
کامل!

 -3همیشه مؤدب بودن

 -1وقت شناسی
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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
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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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Lionel Groulx
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

 -2درست دست دادن

یعنی اینکه دس��ت دیگران را در حد
آزردن نفش��اریم؛ ول��ی در عین حال
دس��تمان مثل یک ماهی مرده سرد
و بیجان نباش��د .اگر بیماری مهلکی
نداریم؛ و قبل از خوردن دس��تمان را
خوب میش��وییم آسوده خاطر باشیم
که غیر از بیماری های وخیم پوستی
سایر میکروب ها شانس نفوذ به بدن

بوس هوایی به
روش
اروپایی
بوسیدن صورت
در فرهنگهای مختلف متفاوت
است.
بوس�یدن در اولین دیدار رایج
نیست.
بوسهغیرجنسیهمیشهدرحد
نزدیک کردن ص�ورت و لمس
مالیم گونه (لُپ) اس�ت و لبها
معموال فقط هوا را میبوسند.
در بعضی فرهنگها بوسه بر یک
گونه و در برخی بر هر دو طرف
صورت است
(جایی سه بار نیست).
س�عی کنی�د مخصوص�ا برای
خانم ها مالیم باش�د تا آرایش
صورتشان به هم نخورد .حتی
اگر کس�ی را زیبا ،ج�ذاب( ،یا
لذیذ!) یافتید ،از بوسه «آبدار»
و چالن�دن جدا پرهی�ز کنید
(پلیی�ز!) تا پیام نادرس�تی در
مورد ش�خصیت ش�ما ارسال
نشود.

تیراژگسترده
گرافیکعالی

La Maison
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بهتر است زودتر برسیم
تا دیر تر.
“ترافیک همیشه هست
و بهانه مضحکی شده”.
زودت��ر راه بیافتی��م .اگر
زود رس��یدیم میتوانیم
در هم��ان حوالی قدمی
بزنیم ،دستشویی برویم
و در آین��ه خود را مرتب
کنیم و...

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
 3شهر 2باردرماه

Advertise with us
www.paivand.ca
514.

996.9692

پدرشان و عقده ها و نیازهای سرکوب
شده جنسی خود ربط ندهیم.
این اش��کال را در خود و دوستانمان
مشاهده و برای همیشه درمان کنیم.
دهان پاک جای کلمات مهر و محبت
و خوبی و راستگوییست.

حت��ی وقتی دیگ��ران از دایره نزاکت  -6بلندنکردن صدا در همه
شرایط

tleman
The Perfect Gen

ده مورد از نشانه
های آقامنش��ی ک��ه ش��ما را در کار
وتحصیل و روابط شخصی و عاطفی
از افراد بی نزاکت متمایز می کنند ،از
این قرارند:

اتیکت

خ��ا ر ج
میشوند کنترل کالم واعصاب خود را
داشته باشیم.
استفاده از واژه های “لطفا”“ ،خواهش
میکنم””،ببخش��ید” ،و “متشکرم”
(سپاس��گزارم) را ع��ادت
ثانویه خ��ود و فرزندانمان
کنیم.

 -4وسط سخن
دیگران نپریدن
 -5بکارنبردن
الفاظ زشت

بکارب��ردن کلمات رکیک
تنها نش��انه محدود بودن
گنجینه واژه ها در ذهن اس��ت .برای
احساسات خود حتی هنگام عصبانیت
کلمات مناسب ش��خصیت با کالس
خود انتخاب کنید.
اف��راد خودخ��واه ،نادان ،ب��ی انصاف،
دروغگو ،حس��ود ،بی وجدان ،ش��ل
وول (هنگام رانندگ��ی) ،تنبل ،و بی
آبرو ما را می آزارند .تمرین کنیم آن
ها را با همان صفت بدش��ان بخوانیم
و مس��أله را مثال به م��ادر و خواهر و

پیامتان را گرفتم
..........

با تشکر از اظهار لطف همه
خوانندگان عزیز و مخصوصا
دوستانی که با پیشنهاد های
خود می کوشند تا نشریۀ
پیوند و پنجرۀ دوستی آن پر
بار تر و مفیدتر شوند.
عزیزی در شمارۀ پیش گفته بودند:
“....کار را ساده و کلی کنید.”...
دوست مهربانم،
هر کسی را بهر کاری ساختند
زین سبب هم کارها پرداختند
نهایت تالش من در پرهیز از کلی
گویی است .در ادبیات فرهنگی و
سیاسی و اجتماعی ما فلسفه پرداز
و کلی گوی و گرد حرف زن کم
نیست و بسیاری از گرفتاری های
ما هم از همین نگشودن مصداق ها
و توضیح ندادن منظورمان به طور
خاص ناشی شده .کاری که از من
بر می آید نوشتن جزئیات است و
معتقدم اهمیت توجه به جزئیات
کمتر از مراعات اصول کلی نیست.
اگر به خاطر بیاورید در ابتدای
سخن عرض کردم که ما به همه
جزئیات می پردازیم تا عزیزان
خواننده دست کم با آنها بیگانه
نبوده ،این اعتماد به نفس را داشته
باشند که با جزئیات آداب معاشرت
آشنایی دارند .انتخاب اینکه در کجا
کدام رفتار را پیش بگیرند همیشه

 -7کنترل عصبانیت در
همه حال

بسیار دیده ایم فردی که متانت دارد و
خشمش را کنترل میکند برنده است.

 -8خودداری از هر گونه صحبت
در مورد دارای�ی و فقر خود یا
دیگران و پرهیز از خودنمایی
ملم�وس یا به خی�ال خودمان
تلویحی!
 -9پرهیز ازانجام نظافت در جمع
اگ�ر میخواهی�د بینی خ�ود را با
دمیدن خالی کنیم ،چیزی از الی
دندانمان بیرون بکشیم یا بخشی
از بدنمان را بخارانیم ،یا در لباس
خود جابجا شویم ،عذر خواسته و
این کارها را درخفای دستشویی
انجام دهیم.

 -10تشکر از خدمتکاران و
خوب انعام دادن البته بدون
منایش

تا شماره بعد...
------

بسته به قضاوت شخص است.
اما درمورد دلخوری شما از
پرخوری دوستتان.
من از نظر تئوری با شما واز نظر
عملی متأسفانه هنوز با آن دوست
شما هم عقیده ام!!! بعضی ها (مثل
من) غذا های خوشمزه را خیلی
دوست دارند و گاه رعایت اصول
و آداب معاشرت که هیچ ،مبانی
زیست شناسی و سالمت ،و حتی
قوانین فیزیک مثل محال بودن
گنجاندن یازده بشقاب پر در یک
معدۀ دو لیتری را فراموش میکنند.
به هر حال به روی چشم؛ امر شما
را اول آویزۀ گوش خودم می کنم و
سعی میکنم تا به کار بگیرم و بعد
به دوستان دیگری که مثل من قدر
غذای لذیذ را خوب میدانند یاد آور
می شوم که بجاست قدر سالمت
خود و لذت خوش اندام بودن یا
شدن را هم بدانیم.
اما سؤالی که برای من مطرح شد و
پس از چند بار مرور متن تلفن شما
باقی ماند اینست که اگر دوستتان
به قول شما “ مثل تمساح بعد از
شکار باد کرد و گوشه ای افتاد”...
قاعدتا نباید مزاحمتی برای شما به
وجود آورده باشد .منظورتان از اینکه
“شب ما خراب شد” و ربط آن به
پرخوری آن فرد چیست؟
دوست شما ،
محمدرضا علیدوستی

تپش رادیو

مژده مژده بزودی در مونتریال

رادیو  24ساعته اینترنتی

برای آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

www.djtapesh.us
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گوناگون...

“الغر مبانید تا سرطان نگیرید”
که اضافه وزن ندارند،
برای کاهش خطر ابتال
به سرطان باید خود را
الغرتر کنند.
“صن��دوق جهان��ی
تحقیقات س��رطان”
عمده تری��ن تحقیق
تاری��خ را در مورد این
بیماری و ش��یوه های
زندگی انج��ام داده و
توصی��ه های��ی را
مز کمتر مصرف کنید منتشر کرده است.
 گوشت قراز جمل��ه ای��ن
 الکل کمتر بنوشیدایر گوشت توصیه ه��ا عدم
 از ژامبون خوک و سافزای��ش وزن در
فراوری شده پرهیز کنید
های
سنین بزرگسالی،
ید
وش
نن
دار
ند
ق
به
پرهیز از نوشیدن
 نوشاعد از  21سالگی ،اضافه
نوش��ابه ه��ای
بقن��ددار ،الکل و
وزن پیدا نکنید
 هر روز ورزش کنیدگوش��ت خوک
ید
ده
ف��راوری ش��ده
 به کودکان شیر مادر بهدف جلوگیری از سرطان ()ham, bacon
 بااست .درضمن
مل های غذایی استفاده
مک
از
همه باید تالش
ید
کن
ن
کنند ت��ا حد
ممکن خود را
یک پژوهش گسترده الغر نگه دارند ،بدون اینکه
بی��ن المللی ب��ه این نتیجه دچار کمبود وزن غیرطبیعی
رسیده است که حتی کسانی شوند.

در گزارش منتشر شده
تحقیق ت��ازه ای وجود
ندارد ،بلکه گروه محققان
هفت ه��زار تحقیقی
ک��ه در ط��ول پن��ج
سال صورت گرفته را
بررسی کرده اند.
این پژوهشگران معتقدند که
میزان چربی بدن ،از عوامل
اصلی بروز بیماری س��رطان
اس��ت و اهمیت این عامل از
آنچه قبال تصور می ش��ده،
بسیار بیشتر است.
ب��ه گفته پروفس��ور مارتین
وایزمن“ ،ابتال به سرطان قضا
و قدر نیس��ت ،بلکه موضوع
میزان خطر ابتالست و شما
می توانید این خطر را کمتر
کنی��د .مهم این اس��ت که
مردم خودشان شیوه زندگی
شان را کنترل کنند”.
ولی می توان از بیش از س��ه
میلی��ون از ده میلیون مورد
س��رطان ک��ه هر س��ال در
سرتاسر جهان دیده می شود
با عمل کردن به توصیه های
اعالم شده پیشگیری کرد.
سرطان راست روده و پستان
از ش��ایع ترین س��رطان ها
هستند .در این گزارش آمده
اس��ت که دالی��ل “متقاعد
کننده ای” وج��ود دارد که
میزان چربی بدن نقش اصلی
در ب��روز این ن��وع تومورها
دارد.

ادویه های تند می شود.
محققان دریافتند ادویه های
روحیه را بهبــود تند برای جلوگیری از التهابات
می بخشد روده باریك در طب پزش�كی
استفاده می شود.
ادوی�ه های تند موجب بهبود بنابراین گ�زارش ،ای�ن ماده
طعم غذا می ش�ود و مصرف خاصیت ضد باكت�ری و آنتی
آنها موجب بهبود روحیه افراد باكتریال دارد و روحیه افراد را
بهتر می كند زیرا تندی باعث

مشاجره با
شوهر برای
سالمت زن
خوب است
پژوهشگران معتقدند
زنان��ی ک��ه در جریان
اختالفات خانوادگی با
شوهران خود وارد جر
و بحث می شوند کمتر
از سایر زنان در معرض
خطر ابت�لا به بیماری
های قلبی و سایر بیماری های
مهلک قرار می گیرند.
نش��ریه “انجمن قلب آمریکا”
گزارش داده است زنانی که در
جریان منازعه با ش��وهر خود
سکوت اختیار می کنند چهار
بار بیشتر با خطر مرگ ناشی از
ناراحتی قلبی مواجه هستند.
به عالوه زنانی که حرفه آنها در
بیرون از خانه ،زندگی خانوادگی
آنها را مختل م��ی کند دو بار
بیشتر با خطر ابتال به بیماری
مرگبار قلبی روبرو هستند.
محقق��ان  3700نف��ر را طی

www.

paivand.

ca

تحریك سیستم عصبی شده
و در نتیجه هورمون اندرونین
بیشتر در مغز ترشح می شود.
ب�ر اس�اس ای�ن گ�زارش،
متخصص�ان تاكی�د كردن�د
هنگام سوخت دهان و گلو در
اثر مصرف تندی یك تكه نان
بخورید تا تن�دی آن متعادل
شود.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
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دوره ای 10
ساله در شهر
فرامینگهام
در ایال��ت
ماساچوست
آمریکا مورد
مطالعه قرار
دادند.

فشار
روانی

و پیشگیری از بیماری ها” در
ش��هر آتالنتا ،که نتایج آن در
همین نشریه چاپ شده است،
ارتباط میان بیماری های قلب
و ع��روق و زندگی حرفه ای را
بررسی کرد.
این مطالعه نش��ان داد که آن
دس��ته از زن��ان بی��کار که در
جستجوی کار بودند بیشترین
میزان ناراحتی های جسمانی را
گزارش داده اند ،به طوری که
یک سوم آنها از فشار خون باال
رنج می بردن��د و  6درصد نیز
دچار حمله قلبی ،سکته مغزی
یا درد قفسه سینه شدند.
در این میان زنان شاغل سالم تر
از بقیه بودند ،به طوری که تنها
یک پنجم آنها از فشار خون باال
و دو درصد از بیماری های قلب
و عروق رنج می بردند.
ناراحتی فشار خون در زنانی که
کار نمی کنند و در جستجوی
کار نبودن��د نیز مش��ابه زنان
شاغل بود اما آنها کمی بیش از
زنان شاغل دچار ناراحتی های
قلب و عروق می شدند.

پـارسی

را پاس

بد ا ر یـ��م

Ϯ̴Α ΕϮ̰δϟ ϖΣ ̵ΎΟ ϪΑ
تیم مشترک
ϪϧΎηϮϤΧ
محقق��ا ن
̵έϮΧ Ϯ̴Α ΕέΎϘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
از دانش��گاه
Ϯ̴Α ήϴ̴Α ϕϮϘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
بوس��تون و “موسسه اپیدمی
ήϴ̴ΑΩΰϣ
شناسی ایکر” در ویسکانسین
ϝϮ̡)ϕϮϘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
همچنین دریافت ک��ه ازدواج
- ΩΰϤΘγΩ Ϯ̴Α (̶ΘϓΎҨέΩ
برای مردان مناسب است ،چرا
̯ϪϧέΎ
که احتمال مرگ مردان متاهل
̮̩Ϯ̯ Ϯ̴Α ήϴϘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
در اثر بیماری قلبی تنها نصف
̮̩Ϯ̯ Ϯ̴Α Ϊη ήϴϘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
مردان مجرد است.
Ϊη
ایلی��ن ایکر ،سرپرس��ت گروه
- ̶Θγέ Ϯ̴Α ΖϘϴϘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
محققان گفت“ :معتقدیم که
̶ΘγέΩ
آن دسته از مشخصات ازدواج را
ϮϠ̳ Ϯ̴Α ϖϠΣ ̵ΎΟ ϪΑ
که بر سالمت و طول عمر افراد
- ϩήΧήΧ Ϯ̴Α ϡϮϘϠΣ ̵ΎΟ ϪΑ
تاثیر دارند کشف کرده ایم”.
̵Ύϧ ̮θΧ
مطالع��ه دیگری ب��ه روی 35
Ωή̳ Ϯ̴Α ̵ϮϘϠΣ ̵ΎΟ ϪΑ
هزار زن توسط “مرکز کنترل
̶ϧϮϠϬ̡ Ϯ̴Α ̶γΎϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̮Βγ Ϯ̴Α ΖϗΎϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
در ضم��ن ورزش
̵ΰϐϣ
به مص��رف مس��تقیم
-ήΑέΎΑ Ϯ̴Α ϝΎϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
اس��یدهای چ��رب
ζ̯έΎΑ
میانجامد،روشمطمئن
ϪΑΎϣή̳ Ϯ̴Α ϡΎϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
و مناسب درمان چاقی و
̶ϧΎΒϴΘθ̡ Ϯ̴Α ΖҨΎϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
پیش��گیری از برگشت
Ϯ̴Α ϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
آن است ،زیرا عضالتی
̵ήΑήΗ
که تحت تأثیر فعالیت
- ϦΘΧΎΗ Ϯ̴Α ϪϠϤΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ورزشیاند بدون نیاز به
είΎΗ
انس��ولین انرژی خود را
̵ΎϨ̰θΧ Ϯ̴Α ϩήΠϨΣ ̵ΎΟ ϪΑ
عالوه بر گلوک��ز (نوعی قند
-Ωή̳Ωή̳ Ϯ̴Α ̶ϟϮΣ ̵ΎΟ ϪΑ
مورد مصرف بافت ها و سلول
دردنیایامروز،بیماری
ΎϬϴ̰ҨΩΰϧ
ایدز ،مصرف دخانیات ،نبود های بدن) از اس��یدهای چرب تامین
- ϪϨϣΩ Ϯ̴Α ϩίϮΣ ̵ΎΟ ϪΑ
حترک و ورزش ،خش�ونت و می کنند.
̡ϩήΘδ̳ - ϪϨϬ
س�وء تغذیه ،سالمتی بشر را ورزش حت��ی ب��رای بیمارانی که به
αέΎϓ ΞϴϠΧ ϩίϮΣ ̵ΎΟ ϪΑ
مرض قند (دیابت) مبتال میباش��ند
تهدید می کند.
αέΎϓ ΞϴϠΧ Ωή̳Ωή̳ Ϯ̴Α
) rating 0.36مفید است.
ulty rating
)0.43
Puzzle 26 (Easy, difficulty
έϭΩ Ϯ̴Α
εϮΣ ϭ ϝϮΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ورزش خطر ابتال به بیماریهای قلبی،
ήΑ ϭ
بدون شک می توان گفت اگر ورزش عروقی و سکته های مغزی را کاهش
Ϯ̴Α ΖҨΎ̰Σ9̵ΎΟ ϪΑ
نقش و اهمیت خودش را می دهد8 2 .
در زندگی ما 9
ϥΎΘγΩ ΎҨ Ζηά̳ήγ
پیدا کند و برای آن برنامه داشته باشیم ،ورزش باعث زیاد شدن مقدار گردش
έϮΘγΩ
Ϣ̰Σ ̵ΎΟ ϪΑ
4 ̵έϭΩ
2 Ϯ̴Α Ϯ̴Α
این 6
عارضههای ناخوشایند شاید از بین 8خ��ون موثر در9ب��دن می ش��ود و از
ΖϴϤ̰Σ ̵ΎΟ ϪΑ
لخته شدن خون درسیاهرگ عمقی
بروند یا کم رنگ تر شوند.
2 ̶̳Ϊϧί
جلوگیری میکند و دستگاه قلبی 3 Ϯ̴Α4 ΕΎϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
سیگاری 1پا 4
ش��خص ورزش��کار معموالً 9
2
ϭήΑ Ϯ̴Α ΖϴΜϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
عروقی و دستگاه تنفس و ایمنی بدن
نیست،
Ϯ̴Α ΰϴ̴ϧ ΕήϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
نماید.
2
8
4
7را تقویت می 4
به تغذیه سالم 8
اهمیت می دهد،
ΰϴ̴ϧ Ζϔ̴η
همچنی��ن اث��رات مثب��ت ورزش بر
از اعصاب آرام تری برخوردار است،
Ζϔ̴η Ϯ̴Α έϭ ΕήϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
مصرف می5کند و 2دستگاه6گوارش7را نباید نادیده گرفت5 ΰϴ̴ϧ .
انرژی خود را درست 3
اف��زون بر ای��ن ورزش از افس��ردگی
کمتر اهل خشونت و عصبانیت است.
Ϯ̴Α ϩΩί ΕήϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
روحی��ه فرد را
8
افزون بر این اثرات مثبت 6ورزش بیش 9پیش��گیری میکند3 ،
ϩΩί Ζϔ̴η
از این است زیرا ورزش باعث زیاد شدن باال میب��رد و در زندگ��ی خانوادگی
ϩήΘδ̳ Ϯ̴Α ϪτϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
اجتماعی و
تاثیرات 5 Ϯ̴Α Ϫ̯ ϒϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
دارد.در ش��غل افراد 5
بیش��تر 4و 9
ت��وده عضالنی بدن و مصرف 3
ی
سازندها 
انرژی نیز می شود.
Ϫ̯ αϮδϓ
ک
تمرینات مرتب و منظم ورزشی باعث تجربه نش��ان داده است ی 
شخص 3 ϪϠϴΣ8̵ΎΟ ϪΑ
4
5
9
̳έΎ̰ΒҨήϓ Ϯ̴Α ή
کم شدن چربی میشود و نمی گذارد سالم و تندرست معموالً از موقعیت و
̲ϧήϴϧ Ϯ̴Α ή̰ϣ ˬϪϠϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
پیشرفت شغلی بهتری نسبت به افراد
8
چاق و کند برخوردار 1
شوید5 .
چاق و بیمار 7
 (ϪϠϴ̡ ϪϠϴη)6ϪϠϴηاست.
ان��رژی مصرف��ی روزان��ه ب��ا ورزش و
- έϮϧΎΟ Ϯ̴Α ϥϮϴΣ ̵ΎΟ ϪΑ
زیادش��دن توده عضالنی افزایش می در غای��ت ورزش از مبتالش��دن ب��ه
έΪϧΎΟ
آلودگی های اجتماعی ،مثل س��یگار
یابد.
ΎҨ ΎϬΘϧ ˬϪϤΗΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
ورزش پیر ش��دن و س��المندی را به کش��یدن ،مواد مخدر و  ...جلوگیری
ϪΗ - ϥΎҨΎ̡ Ϯ̴Α ̶ϬΘϨϣ
تاخیر می اندازد و باعث حفظ تناسب میکند ،ذهن را تقویت می نماید و با
έΎ̰θϴ̡ Ϯ̴Α ϡΩΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
اندیشهای قوی می توان بر مشکالت
اندام و زیبایی بدن افراد می شود،
Ϯ̴Α έϮθ̯ ί ΝέΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
از پوکی استخوان جلوگیری می کند و معضالت خانوادگی و اجتماعی بهتر
έϮθ̯ ί ϥϭήϴΑ
و سبب تقویت سیستم اسکلتی بدن فائق آمد.
ϥϭήϴΑ Ϯ̴Α ΝέΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
میگردد.
ϪϧΎ̴ϴΑ Ϯ̴Α ̶ΟέΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϩΩΎόϟ ϕέΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
)ulty rating 0.42
)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29
ΰϴ̴ϧ Ζϔ̴η
ϩέΎΒϧ Ϯ̴Α ϥίΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
2
9 ιΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
1
4
3
ϩ̬Ҩϭ Ϯ̴Α
ϩ̬Ҩϭ Ϯ̴Α ιΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
4 Ϯ̴Α ΖϴλΎΧ6̵ΎΟ ϪΑ
9 4 7
̶̳̬Ҩϭ
Ϯ̴Α ϥΎθϧ ήσΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
2 3 ̵έϭΩΎҨ
8 7
1
4
Ϯ̴Α ϩϮΧήσΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
3
9ϪΘΧΎΒϟΩ
2 5
7 9
ΩϮΑΩΎҨ Ϯ̴Α ϩήσΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
-ΏΎϧ Ϯ̴Α κϟΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
1
3
2
9
( sare )ϩήγ
3 ̶Α6 Ϯ̴Α ϪϧΎμϟΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
5 4
1 6
ζҨϻ
4 ϩΪϨϨҨήϓ Ϯ̴Α2 ϖϟΎΧ1̵ΎΟ ϪΑ
1
8
5 6
ϮϧΎΑ Ϯ̴Α ϢϧΎΧ ̵ΎΟ ϪΑ
- ̵ΪϴϠ̡ Ϯ̴Α ΖΛΎΒΧ ̵ΎΟ ϪΑ
6 9 3
̶̯Ύ̡Ύϧ
Ϯ̴Α ήΒΧ ̵ΎΟ ϪΑ
5 2ή̴ηέΰ̳ ϩίΎΗ
8
8
4
7
Ϯ̴Α έΎ̴ϧήΒΧ ̵ΎΟ ϪΑ
!w.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:39 2006 GMT. Enjoy
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

در بعضی افراد
مجرای پش��ت
زب��ان کوچک
باریک تر اس��ت و یا انتهای
زب��ان کم��ی ضخیم ت��ر از
معمول اس��ت .حلق هم می
تواند بزرگت��ر و یا نازک تر از
معمول باشد.

 یائسگی: -کیپ شدن بینی:

ُ
ُ
خ
ر
خ
ر
ک
ردن
خرخ��ر کردن
صدای تنفس��ی هنگام خواب است
ک��ه ش��دت آن در اف��راد مختلف
همچنین در یک شخص در حاالت
مختلف خوابیدن یکسان نیست .این
صدا بعلت ارتعاش��ات زبان کوچک
و نُس��ج اطراف آن بهنگام عبور هوا

آناتومی
گلو:

گرفتگی بینی می تواند بر اثر
کنژسیون،کجیبینی،پولیپ
بین��ی ،ضخی��م بودن
ُکرنه بینی باشد.
کورنه ها از استخوان و
مخاط درست شده اند
که هوا مرطوب و صاف
میکنند بر اثر اشکاالت فوق هوا به
سختی وارد می شود.

 -لوزه ها:

بچه ه��ای کوچک  3-2س��اله که
با دهان باز نفس می کش��ند بعلت
بزرگی لوزه ها عبور هوا سخت می
شود.

 -سیگار کشیدن:

مخاط بینی و گلوی دودی ها متورم
تر از حالت طبیعی اس��ت که ورود
هوا را سخت تر میکند.

 -به پشت خوابیدن:

در ای��ن حالت زبان و نس��وج نرم
بطرف عقب
رفته مجرای
تنفس��ی
را مس��دود
میکنن .د

PNEAApnea
Sleep ASleep
تولید می شود.
وقت نفس کش��یدن هوائی که وارد
می ش��ود در قسمت عقب گلو باید
از مجرای تنگی عبور کرده با سرعت
بیشتری وارد خرخره (برنش) بشود،
افزایش س��رعت یک فش��ار منفی
تولی��د میکند که زب��ان کوچک و
نسج اطراف آ نرا به عقب می کشد.
این حرکت عقب و جلو رفتن تولید
ارتعاش کرده باعث خرخر می شود.
این مش��کل معم��وال مزاحم خود
خرخر کننده نمی شود ،ولی میتواند
یک مشکل برای همسر ایشان تولید
کند .این مش��کل نزد مردها بیشتر
از خانم هاست و علت آن مشخص
نیست.

علل:
 -سنگینی وزن،

چرب��ی جمع ش��ده در گلو مجرای
تنگ تنفسی را تنگ تر می کند.

 -داروهای آرام بخش:

خواب آور و بعض��ی داروهای دیگر
عضالت را شل کرده باعث ارتعاش
میشوند.

 غذاهای همراه باشراب:

و یا الکل های دیگر باعث شل شدن
عضالت و زیاد ش��دن ارتعاش می
شوند.

 -پیری:

عضالت بر اثر س��ن کمی ش��ل تر
میشوند.

 -بعضی بیماریها:

مثل ک��م کاری تیروئید و یا آلرژی
تنفسی

چند راهنمائی

 از مص��رف الکل مخصوصا قبل ازخواب خودداری کنید.
 در مصرف زیاد داروهای خواب آورو آنتی هیستامینیک (ضد آلرژی)
خودداریبفرمائید.

Cancer

Causes and Prevention

Parviz Ghadirian, Ph.D.

 اگ��ر اضاف��ه وزن داری��د ،هرچندسخت باشد ،سعی کنید وزن تان را
کم کنید.
الغر ش��دن میتواند مشکل خرخر
کردن را حل کند.
 به پهلو بخوابید .برای اینکه نتوانیدروی پشت بخوابید چند توپ تنیس
در پشت خود زیر پیراهن قرار دهید
که تا به پش��ت برگردید ،بیدارتان
کند.
 کیپ شدن بینی را بر طرف کنید.ش��انس کمتری برای خرخر کردن
دارید.
 اگر اهل دود هستید و نمی توانیدکامال آن را ترک کنید سعی کنید
مصرف خود را کمتر کنید که مفید
است.
از  Breath Easeاستفاده کنید.
(یک نوار فلزی چس��ب دار که روی
بین��ی میچس��بد و هن��گام خواب
سوراخهای بینی را باز نگه میدارد و
تنفس راحت تر انجام میگیرد).

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم:

 اگ��ر بیش از حد خرخر میکنید وصبح پس از بیدار ش��دن احساس
میکنید باندازه کافی استراحت نکرده
اید یا هنگام خواب مرتب نفس نمی
کشید و بر اثر کمی اکسیژن خواب
شما کامل نیست.
 اگ��ر مدام خس��ته و خ��واب آلودهس��تید ،چون گاهی فقط خرخر
نیست که باعث نامرتب بودن تنفس
میشود.
 خرخر شما غیرقابل تحمل توسطدیگران می شود.

درمان:
پزشک ش��ما مجاری بینی را نگاه
میکند .شاید الزم باشد با آندوسکوپ
از س��وراخ بینی وارد ش��ده و گلو و
حنجره ش��ما را ببین��د .اگر پولیپ
ی��ا کجی بینی یا ت��ورم مخاط بود،
ممکن است ش��ما را به متخصص
بسپارد .شاید خرخر شما مربوط به
یک بیم��اری دیگر مانند کم کاری
تیروئید و یا آلرژی مهم باشد.
ک��م کردن وزن ،ترک س��یگار ،کم
ک��ردن الکل ،خوابی��دن روی پهلو
خرخر را کم میکن��د .کجی بینی،
پولیپ و برداش��تن لوزه ها توس��ط
جراح راه حل دیگری است.
دستگاهی وجود دارد که فشار مثبت
داخل بینی را زیاد می کند و باعث
تنفس بهتر و خرخر کمتر می شود
و قابل تنظیم اس��ت .جراحی گلو با
لیزر برای گش��اد کردن مجرای هوا
راه دیگری اس��ت که با بی حس��ی
موضعی انجام میگیرد و حدود 20
دقیقه طول می کشد.
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تاریخ ایران 6

منتشر شد

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
ایمیل متاس با دکتر قدیریان:
EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com
دكتر پرویز قدیریان استاد دانشگاه مونتریال در
تغذیه و استاد دانشگاه مک گیل در سرطان شناسی و
كارشناس سازمان بهداشت جهانی است.

Persian Histo
ry
FOR

برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
تاری
دکترحسن گل محمدی

زادن سهراب از تهمینه

چون نه ما گذش��ت ،تهمینه پسری
تابنده روی زائید و آن را سهراب نامید.
سهراب وقتی یک ماهه بود همچون
یکساله می نمود و بزرگ شد و پهلوانی
به نام و آوازه گش��ت .او چون به سن
رشد رسید ،آوازه دالوری هایش همه
جا را فرا گرفت .روزی سهراب نزد مادر
رفت و به او گفت:
م��ن که از دیگران برترم بگو که پدرم
کیست؟
باالخ��ره تهمینه به او گفت که فرزند
رس��تم اس��ت و اش��اره کرد چنانچه
افراس��یاب این موض��وع را بداند او را
خواهد کش��ت .پس از آن نامه ای از
پدر همراه بازوبندی که هنگام عروسی
به او داده بود ،به سهراب داد .سهراب
از اینک��ه تهمینه تا آن تاریخ نژاد او را
مخفی داش��ته بی نهایت خشمگین
شد و گفت من با سپاهی از توران به
ایران حمله می کن��م و کاووس را از
تخت برداش��ته رستم را به پادشاهی
برمی گزینم .آنگاه به توران مراجعت
کرده افراسیاب را از تخت بر می دارم
و به مادرش گفت تو بانوی شهر ایران
هس��تی و با پدر بودن رس��تم و پسر
بودن م��ن در جهان کس��ی را یارای
همآوردی ما نیست.
در مدتی که رستم در شهر سمنگان
اقامت داش��ت از رخش اسب رستم،
کره ای بوجود آمد و سهراب با آزمایش
قدرت اسبان بسیار کره رخش را برای
خود برگزید.

لشگر کشیدن سهراب به
ایران

افراسیاب چون س��خن های سهراب
را شنید لشگری گران برای او فراهم
آورد و او را به جنگ ایران فرستاد و به
سران سپاه گفت که سهراب نباید پدر
خود را بشناسد و این راز باید پوشیده
بماند و اگر او به دست پدر کشته شود،
رستم دلش خواهد سوخت .آنگاه سپاه
به سوی مرز ایران رهسپار شد و هرچه
آبادی بود در سر راهش آتش زد.
وقتی س��هراب با لش��گریانش به دژ
سپید رسید .نگهبان این دژ پهلوانی
به نام هژیر ب��ود .هژیر آماده جنگ با
سهراب شد ولی سهراب او را از زین با
نیزه کند و بر زمینش کوبید.
هژیر از سهراب خواست که او را نکشد
و س��هراب او را بخشید و دست بسته
اسیر کرد.

جنگ سهراب با گرد آفرید

)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43
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زن نام��وری در مرز ای��ران بود به نام
گردآفرید.
گردآفرید موی خود را در زیر زره نهان
کرد و لباس جنگ پوشید و آماده نبرد
با سهراب ش��د و به سوی او تیرباران
گرف��ت .س��هراب او را از زین اس��ب
برکشید که ناگهان خود کاله جنگی)
از س��رش افت��اد و موی س��رش پیدا

خ اسا
طیری ایران باستان

شد .سهراب
فهمید که او دختر است.
ش��گفت زده ش��د که از ایران زمین
چنین دختری ب��ه آوردگاه می آید و
پی��ش خود گفت دخت��ران ایران که
اینگونه اند پس مردانش��ان چه گونه
خواهند بود؟
گردآفرید به سهراب پیشنهاد کرد در
نهان با هم مذاکره کنند و چون رخسار
خود را نمایان کرد س��هراب بوستانی
دید که در بهشت می توان دید.
س��رانجام گردآفرید و س��هراب با هم
به دژ بازگش��تند و سهراب که دل به
گردآفرید باخته بود گفت :من باالخره
ای��ن دژ را م��ی گیرم و تو را بدس��ت
خواهم آورد.
سهراب از دژ خارج شد و نزد سپاه
خود برگشت.
تاریخ
گژده��م ک��ه
فرمان��ده دژ ب��ود
ه بیان
نامه ای به کاووس ب
سـاده
نوش��ت و پهلوان��ی
س��هراب را ب��رای او
تش��ریح کرد و گفت:
مانن��د او در سرتاس��ر
جهان کسی جز رستم زال زر نیست.
ش��بانگاه گژدهم دژ را تخلیه نمود و
با اف��راد خود فرار کرد .س��حرگاه که
سهراب به قصد تسخیر دژ حمله کرد،
در دژ کسی را نیافت .گردآفرید از آنجا
رفته بود.
چون خبر فتح س��هراب ب��ه کاووس
رسید کاووس نامه ای به رستم نوشت
و او را س��رزنش کرد .س��رانجام سپاه
ایران به فرماندهی رستم آماده جنگ
با سهراب شد.
ش��بانگاه رس��تم با لباس بدل برای
آگاه��ی یافتن از وضع س��پاه ترکان
درون دژ رف��ت و س��هراب را بر تخت
دید که بازوهایش پهلوانی و اندامش
چو شیر و صورتش پر خون بود.
ژنده رزم یکی از پهلوانان سپاه سهراب
ک��ه ضمنا دایی س��هراب نی��ز بود و
تهمینه او را که ب��رادرش بود ،همراه
س��هراب فرستاده بود تا رستم را به او
بشناس��اند ،وقتی از چادر خارج شد،
رستم را دید و او را شناخت و خواست
با رستم گالویز شود که رستم مشتی
برگردن او زد که جان از تنش بیرون
شد.
رستم به سپاه ایران برگشت و گفت:
مانند س��هراب در سپاه ایران و توران
نیست و گویی که همچون سام سوار
می باشد.
سحرگاه که سهراب از مرگ دایی خود
باخبر ش��د ،بی نهایت خشمگین بود
لباس رزم پوشید و خشم آگین آماده
نبرد با ایرانیان شد.
س��هراب نشانی س��پاهیان ایران را از
هژیر که در جنگ دژ سپید اسیر کرده
بود پرسید .او همه سرداران بزرگ به
جز رس��تم را به او معرف��ی کرد .زیرا
ترسید رستم به دست سهراب کشته
شود .آنگاه س��هراب بر لشگر کاووس
حمله کرد و خیم��ه و جایگاه او را با
نیزه کند.

س��پس ب��ه کاووس
نزدیک شد و فریاد زد:
سوگند سختی خورده
ام که در ایران زمین س��واری را زنده
نگ��ذارم و کاووس ک��ی را زنده بردار
کنم.
کاووس ناچار به رستم پیغام فرستاد
که با سهراب مقابله کند.

جنگ رستم با سهراب

رس��تم برای نبرد با سهراب به مقابله
برخاس��ت و چون دو پهل��وان روبرو
شدند سهراب به رستم گفت:
از یک یک نژادت به من بگو .گمان می
کنم که تو رستم باشی.
رستم به سهراب گفت:
من رستم نیستم .رستم پهلوان است
و من کهتر از او هستم.
چون سهراب از دیدن رستم ناامید
ش��د جنگ با او را آغاز کرد .هر دو
پهل��وان به ه��م در آمیختند .از
کمان و تیغ و کمند و همه گونه
جنگ افزار اس��تفاده کردند و
کسی بر دیگری برتری نیافت.
سرانجام روز به پایان رسید و هیچیک
کاری از پیش نبردند .رستم و سهراب
به لشگرگاه خود بازگشتند و روز بعد
رس��تم سالح نبرد پوشید و به میدان
آمد و سهراب نیز آماده نبرد با تهمتن
شد.
هن��گام حرکت س��هراب ب��ه هومان
گفت:
من را بر او مهری است و نشانی های
مادرم از رستم را در او می بینم .گمان
کنم که او رستم است.
هومان گفت من رس��تم و رخش او را
دیده ام ممکن است مانند او باشد ولی
رستم نیست.
سهراب که مهر رستم را ناشناخته در
دل گرفته بود به رستم گفت:
بیا این گرز و شمشیر را از کف بیندازیم
و کن��ار ه��م بنش��ینیم و از خداوند
بخواهیم که ما را از جنگ برهاند چون
دل من مهر تو را می جوید.
آنگاه سهراب از رستم خواهش کرد که
نژاد و نام خود را به او بگوید.
ولی رس��تم خواهش او را نپذیرفت و
گفت قرار م��ا این بود که امروز با هم
کشتیبگیریم.

زمین زدن سهراب رستم را

آنگاه هر دو پهلوان از اسب های جنگی
فرو آمدن��د و به کش��تی پرداختند.
سهراب کمر رس��تم را گرفت و نعره
ای برکشید و او را بر زمین زد .خنجر
آبگ��ون برکش��ید تا س��رش را از تن
جدا کند که رس��تم به او گفت آئین
جوانم��ردی و پهلوانی این اس��ت که
اگ��ر برای اولین بار پهلوانی یکی را بر
زمین زد ،او را نمی کشد و یک بار به او
فرصت می دهد .با این صحبت سهراب
جوان به گفتار رستم پیر گوش فرا داد
و او را رها نمود.
ادامه در شماره آینده

یازدهم نوامبر؛ آخرین Remembrance Day
Lest we forget
روز جنگ جهانی اول
ساعت  11بامداد روز  11نوامبر سال  1918با امضای قرارداد
ترك مخاصمه ،جنگ جهان��ی اول كه بیش از  5میلیون و
پانصد هزار نظامی و  6میلیون غیر نظامی كشته داشت پایان
یافت و آتش تفنگها خاموش شد.
در این جنگ خانمان سوز که از تاریخ ماه اوت سال 1914
بدون هیچ دلیل خاصی آغاز شده بود ،برای اولین بار سالح
های ش��یمیایی مورد اس��تفاده قرار گرفتند و غیرنظامیان
بسیاری در کشورهای مختلف جهان کشته شدند.
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از خودمان...
در ساملرگ رفعت
دانش
یکسال گذشت و ما
هیچکدام از دیدن
تابوت خود درس
نگرفتیم...
کوچه ساکت ،خلوت و دلگیری که
هیچ نشانی از زندگی ندارد با صدای
درشکه ای سکوتش در هم شکسته
می شود پیرمرد (تنها موجود زنده
آنجا) نگاهی به درشکه می کند که
تابوتی را با خود حمل می کند .هیچ
کس آن را هدایت نمی کند .چرخ
های درشکه به جدول خیابان گیر
می کند و در تقالی اسبهای درشکه
است که تابوت از پشت درشکه می
لغزد و به زمین می افتد.
سکوت همچنان حاکم است .پیرمرد
به تابوت نزدیک می شود در آن به
کناری رفته و پیرمرد وحشت زده
خود را در تابوت می بیند .مرگ
مقابل چشمانش به شکل خود او قرار
می گیرد.
این صحنه ای از آغاز فیلم Wild
 strawberryساخته فیلمساز فقید
اینگمار برگمن است که مرگ او را
چندی پیش ربود .پروفسوری که باید
جایزه نوبل خود را دریافت کند و در
سفری که برای دریافت جایزه اش
در پیش می گیرد به بازشناسی خود
می پردازد .مرگ و عشق او را به خود
می آورد.

نامه رسیده ...

نامه سرگشاده به
آقای دکتر محمود
احمدی نژاد
بسمهتعالی

با سالم و صلوات بر محمد
مصطفی (ص) کامل کننده
رسوالن
مدتی بود اخبار سیاس��ی جهان را دنبال نمی
کردم ،تا اینکه به علت مرگ نا به هنگام جوان
ناکام ،در شهر مونترال ،روزنامه پیوند را ورقی
زدم ،که ناگهان چشمم به تهدیدهای آمریکا
و نوکرانش ،تونی بلر ،نسبت به ایران را دیدم،
ب��د از خواندن مقاله چینی و خانم رایس وزیر
خارج��ه آمریکا ،یاد گفته ام��ام خمینی (ره)
افتادم که چه زیبا گفتن آمریکا دشمن درجه
یک بشریت هیچ غلطی نمی تواند بکند .آنها که
قلب خدا دادی و طبیعی دارند ،مثل آقای بلر و
بوش و غیره ...ثابت کرده اند که یکی از اصلی
ترین دش��منان اسالم و بشریت میباشند .چه
رس��د به آقای چینی که قلبی آهنی و آغشته
به نفرت نس��بت به مظلومان جهان را دارد .او
چطور میتواند دوس��ت کش��ور اسالمی ایران
باش��د ،او یکی از مهره های اصلی صهیونیسم
و دشمن اسالم و مسلمین میباشد .او یکی از
دالرهای بزرگ نفتی ،که چشم طمع به ذخایر
نفتی ملت ایران را دارد.
جناب دکتر احمدی نژاد ،پرچمدار مستضعفان
و بیچ��ارگان در ایران و جهان چش��م مردم،
بخصوص مسلمانان ،بد از خداوند و قرآن دولت
مردمی ش��ما میباش��د .آن گفته هایی که در
روزهای اول ریاس��ت جمهوری خودتان بزبان
آوردید از یاد نبری��د ،زیر تمامی آن گفته ها،
حرفهای امام خمینی (ره) بودند ،ادامه و عمل
کرد آن گفته ها حقیقت گفته هاس��ت .شما

جایی که یک لحظه حواس شوالیه
پرت می شود مرگ مهره شطرنج را
جابجا می کند تا بازی باخته را ببرد.
او در مبارزه شطرنجی که با شوالیه
دارد خود را باخته می بیند و اگر
ببازد باید او را رها کند و زندگی هدیه
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مرگی
که نقاب
می برد
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اوست.
اما
مرگ نمی تواند خود را باخته ببیند.
او اگر آمده است جانی را بگیرد باید
بگیرد حتی اگر با تقلب و نیرنگ
شده .شوالیه برده را می بازد تا همراه
مرگ شود و رقص مرگ بر تپه ای
که ابرهای تیره ای برفراز آن قرار
دارد پایان بخش فیلم Seventh seal
اینگمار برگمن است.
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آدمها که می میرند انگار با دست
خود نقاب بعضی ها را هم با خود
برمی دارند و می برند .ترکیبی از
 Wild strawberryبرگمن و Eyes
 wide shutکوبریک و Seventh
 sealمرا به خود مشغول کرده است.
اینکه اگر مرگ می آید هیچ مبارزه
ای راهگشا نیست .تنها لبخند است
که او را جری تر می کند و بگذار
دیوانه شود از لبخند ما .و اینکه
مهربانی آدمها این اجازه را نمی دهد
نقاب روی چهره کسی باشد .مرگ
همانگونه که او را محو می کند چهره
های ساختگی را هم توسط او از
آدمهای دور و برش پاک می کند .او
نقابها را با خود می کشد.
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Dr. Treena Coull
6080 Sherbrooke W.
Tel.: 514-904-0266
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یکسال گذشت.
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با درد و بی درد .با غصه و بی غصه .با
تنهایی و با تنهایی.

یکسال گذشت و رفعت انگار دلش




















































نبود چند نقابی را هم با خود نبرد.
یکسال گذشت و ما هیچکدام از













Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
دیدن تابوت خود درس نگرفتیم.
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گاهی اوقات بیهودگی این جهان
چنان خود را عظیم جلوه می دهد
که فکر خودکشی دوباره خود را به
میان پرتاب می کند تا دوباره گرفتار
مبارزه کهنه ای بشوم .بعد می بینم
همه اینانی که جهان را به هیچ می
پنداشتند چه کارهای بزرگی در
همین جهان هیچ انگار که نکرده اند!
خیام گاهی نجات دهنده خوبی است.
او مبارزه را می برد.
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش
باش

یکمیهمانی
خصوصی برای
داشتن یک رابطه جنسی
آزاد بر پاست .دکتر
شناخته شده و
کنجکاوی که با صورت
ماسک زده وارد این
میهمانیخصوصی
شده می خواهد
کنجکاوی اش را
ارضا کند .همه
خود را پشت نقابی
پنهان کرده اند
اما تمایالتشان را به
شکل بی پرده ای نمایش می دهند.
مرد توسط اعضا این میهمانی شناخته
می شود که یک غریبه است .او
مجبور می شود نقاب خود را بردارد.
و برای اینکه از مرگ رهانیده شود
یکی دیگر قربانی می شود .از این
جای کار است که در کوچه و خیابان
و همه مکانهایی که رفت و آمد می
کند نگران این است که دیگران او را
می شناسند (چون تنها کسی بوده
که در میهمانی نقابش را برداشته
بوده) و او دیگران را نمی شناسد .اگر
همه آدمهای آن مهمانی نقاب خود
را به کناری می زدند آیا هیچ ترس و
نگرانی از شناخته شدن بود؟ آیا برای
نشان دادن تمایالت خود باید این
همه پنهان کاری داشت؟
این صحنه ای از فیلم Eyes wide
 shutساخته استنلی کوبریک فقید
است .فیلمی که همه را به صحنه
های اروتیک خود مشغول کرد ولی
شالوده اساسی اش را که بر ریاکاری
انسانها قرار داده شده بود فراموش
شد.
جایی که همه ما با نقابی بر صورت
به روابط خود می پردازیم و هیچگاه
تمایلی هم به کنار زدن این نقاب
نداریم.
به قول فروغ:
و این جهان پر از صدای حرکت
پاهای مردمی ست
که همچنان که ترا میبوسند
در ذهن خود طناب دار ترا میبافند

www.djtapesh.us





















جهان نشان دادنند آمریکا تو
خالی است.
کجا هس��تن آن مردان خدا
که ُقبح بزرگی آمریکا را زیر
و رو کردند .هرگز تاریخ بخود















پس دکتر ،جنگ ،جنگ تا پیروزی!

تروریست می
خواننددیگرچه
علی اصغرمحمدی (مونتریال)
جای دوستی با
خودت��ان از هر
آنها باقی ست؟
ک��س بهت��ر در همین هفته ،در روزنامه پیوند شهر مونترال
میدانید آمریکا خواندم ،جنابعالی به اروپا و آمریکا پیش��نهاد
ش��یطان بزرگ آشتی و گفت و گو داده اید.
می باشد همان نمی دانم شما چرا؟
ک��ه که عده ای شاید سیاست مصلحت نظام باشد ،امید است
زاغه نشین او را به زانو کشیدن و به جهان ثابت سیاست قلبی شما با پروردگار جهانیان خدای
کردن شیطان توخالی و پوشالی است .عده ای قاسم الجبارین باشد ،که انشاءاله هست ،جدیدا
کوخ نشین به شیطان و قدرتهای کاذب جهان با آقای پوتین مالقاتی کرده بودید ،که انشاءاله
نش��ان دادند ،عقیده و ایمان خود را نسبت به آن هم خیر است .اما همین آقای پوتین بودند
خداوند و قرآن عمال انجام دادن ،و لبیک گفتن که  5س��ال پیش (در تئاتر مس��کو) عده ای
به تفکر و گفته های امام (ره) .خداوند در قرآن مسلمان مبارز ،که جزء رای حقوق و حقه خود
کری��م فرموده اند ،هر کس با م��ال و جان در و رضای خداوند جهاد می کردند ،با بمب های
راه من جهاد و کوش��ش کند از او می پذیرم ،شیمیایی بس��یار خطرناکی که نه بو داشت و
آنها به این آیه از قرآن جامعه عمل پوشانیده و نه رنگ داش��ت نه صدا به شهادت رساندند ،او
با جان خود کمر شیطان را شکستن .راهشان سمبل شیطان است.
پیروز باد .ش��یطان فقط ب��ر آنها که به آخرت انگلستان یکی از نزدیکترین دوستان فرعون
ایمان ندارند و از عالم غیب مایوس میباش��ند زم��ان آمری��کا به ش��مار می آید ،سیاس��ت
غلبه تواند کرد.
انگلستان منافق ترین و بیرحم ترین سیاست
جناب دکتر احمدی نژاد ،شیطان بزرگ آمریکا هاس��ت .روسای کشورهای عربس��تان ،عراق،
که آیات روش��ن خداوند را نمی بیند ،ش��ما پاکستان ،اردن ،مصر ،کویت نیز از نوکران حلقه
چگونه می خواهید به آنها نشان دهید.
بگوش شیطان بزرگ هستند .آقای بلر یکی از
مثال همین هفته پی��ش ،نیروهای عالم بامها دشمنان س��ر سخت اسالم و مسلمین که در
(آتش لشکر خداوند را می گویم )،چگونه ایالت طول تاریخ ثابت ش��ده ،بین مسلمانان جهان
کالیفرنیا مرکز فساد و کفر و بهشت روی زمین نفاق انداخته و هنوز تشنه قدرت میباشد ،آیا
را تبدیل به جهنم روی زمین گردانید .آفرین با انگلستان جای گفت و گو باقی است .خداوند
و صد آفرین به رئیس مصلحت نظام عالم باال رحمان از مکر همه دولتها و ملتها و تک تک
خدایعزوجل.فکرمیکنیدفهمیدند،هرگز.تازه افراد بخوبی آگاهند ملت ایران هرگز جنایات
در روزنامه گازت خواندم ،آتش سوزی کالیفرنیا رئیس جمهور سابق آمریکا ریگان را فراموش
را به بچه ای ده ساله نسبت دادن آنها که آیات نخواهد کرد.
خداوند را پنهان میکنند ،آیا دلگیر جای گفت «ریگان که گور می گرفتی همه عمر
و گو با آنهاس��ت .آنها کش��ور اسالمی ایران را
دیدی چگونه گور ریگان را گرفت»
طرفدار تروریست می دانند و ایران را پناهگاه کجا رفتن دانشجویان پیرو خط امام ،آنها که به










































































هنوز آن س�لاح (الله اکب��ر) در جهان موجود
میباش��د و خواهد بود .اگر آمریکا یعنی دولت
نادان آن ،ایران را تحریم اقتصادی کند با رکود
اقتصادی نابود کننده ای در جهان روبرو خواهد
ش��د .اگر حماقت بکار برد و حمله نظامی به
ایران اسالمی را شروع کند ،آن زمان قبر خود و
نوکرانش را کنده خواهد دید ،چرا؟
چون ن��ادان اس��ت .و نمی دان��د که همگی
مس��لمانان چ��ه در ایران و سراس��ر جهان به
بمبهای متحرک مبدل خواهند شد .آنجاست
Tél:
931-9-931
)((514چه بحق
خواهد شد
که مرگ آمریکا حتمی
فرمودن رئیس مصلحت نظام عالم باال خدای
رحم��ان .من دش��منان خود و مومن��ان را از
نادانان آفریدم)
فرعون که بر عالمی حکم داشت
مرگ آمد و پشت کرد به عالم و گذشت
میسر نبــــــــــودش کز و عالمی
ستانند و مهلت دهندش دمی
با وقت عمر چاه نفت میتوان خرید
با چاه نفت عمر و وقت نمی توان خرید

4976 Notre-Dame
West
امیدشان به لقاءالله
ایمانشان قوی و قوی تر و
نزدیکتر میشود .اگر کسانی نتوانند این آیات
روشن را ببینند در جهان دیگر نیز نتوانند دید.
کور نمی تواند هرگز عصاکش کور دیگر باشد.
از اخبار گوشه و کنار جهان پیداست که انشاءاله
قیامت این سیاره خاکی نزدیک میباشد.
و باز خداوند در قرآن فرموده اند
خودتان به دست خودتان قیامت را می سازید.
دالرهای نفتی به هیچ چیز در این کره زمین
رحم نکردند و همه زمین را به فساد و تباهی
کشانیدن .مادر نیچر هم خبر میدهد خدمت
اهل زمین خواهد رسید.
در کتابی مخوف می خواندم ،که فرمودند:
تا حجت نکنم عذاب صادر نمی شود.
شواهد نش��ان میدهند حجت خداوند با اهل
زمین بسیار نزدیک است و باز خدای تعالی می
فرمایند :تا از دولتها و ملتها و تک تک افراد که
می گویند ایم��ان آورده ایم ،آزمایش نگیرم و
معلوم نگردانم ،کدامین دولتها و ملتها و افراد
ایمانشان بزبان است یا به خلوص قلب از آنها
نم��ی پذیرم و کلیه ورود به باغ بهش��ت را به
آسانی به هر کس ندهم.
پس خدایا ،خلوص ملت و دولت ایران ،تمامی
کسانی که امید به ظهور امام زمان (عج)(ع) را
دارنند پاک نگهدار و بازگشت مرا بسوی خودت
نزدیک گردان
وقت تو میان نفس توست
آن نفس که رفته و آن که برنگشته
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نخواهد دید.
کارش��ان ،ایمان شان ،راهش��ان از یاد نخواهد
رفت.
)(514
آقای دکتر ،شما مس��ئولیتی بزرگ و الهی را
ب��ر عهده گرفته اید و مردم مس��لمان ایران و
جهان امیدوار هستند که در این امر الهی موفق
و کوش��ا باش��ید ،و در ادامه راه بزرگان دین و
شهدای اسالم دست هیچ گونه دوستی بطرف
آنها دراز نکرده ،همانطور که امام (ره) فرمودند
حتی در لب��اس روحانیت هم می توان فریب
خورد .چرا؟
بعضی از این آقای��ان روحانیت آنچه در باالی
منب��ر می گوین��د ،خود جامع��ه عمل نمی
پوشانند ،و با کمال تاسف بعضی از آنها یار امام
(ره) هم بودند
اینجاست که قرآن می فرماید:
ای مومنان چرا چی��زی را که می گوید خود
عمل نمی کنید.
این آقای��ان بودند ،که درهای تمدن و گفت و
گوه��ا را به روی آمریکا و اروپا باز گش��تند ،و
آمریکا و اروپا تا می توانس��تند کشور اسالمی
ایران را استحاله کردند و با تمدن خود ،فساد
مالی و اخالقی و جنائی را به ارمغان آوردند ،به
همین علتها ،امام خمینی (ره) از بعضی از این
روحانیت خوش نود نبودن.
پس امید است خداوند شما و ملت شهید پرور
ایران را از ش��ر دش��منان داخلی و خارجی در
امان نگهدارد.
وعده خداوند حق است و حق پیروز.
آنها فراموش کردن ،آن هش��ت س��ال جنگ
تحمیلی را ،که ایران با قوی ترین سالح موجود
(الله اکبر) پوزه تمامی قدرتهای کاذب جهان
را به خاک کشیدن و مردانه جنگیدن و شهید
شدن ،تا به رس��ول اکرم ثابت کنند راه بحق
فرزند ابوطالب حسین (ع) را.









 



















انشااله دولت شما یک قدم از اهداف الهی خود
عقب نشینی نکنند و امید است مقام و منزلت
دنیا شما را از گفتار خداوندی دور نفرماید
گر به دولت برسی مسخ نگردی مردی!
ور به نکبت برسی سست نگردی مردی!
پس دکتر جنگ جنگ تا پیروزی
(ما اهل کوفه نیستم دکتر تنها بماند)
آنها که رس��ول ح��ق پیغمبر اک��رم (ص) را
تروریست می پندارند آنها که امام حسین (ع)
را مردی خشن و جنگجو میدانند .بدانید اسالم
را هم تروریس��ت می خوانند .دیگر چه معنی
دارد سر یک میز با شیطان نشستن؟
هر روز که به عالم آخرت نزدیک میشویم آیات
خداون��د نمایان تر میش��ود .عالمت قیامت را
همگان هر روز و هر س��اعت بوسیله تلویزیون
و کامپیوتر می بینند .ناگفته نماند ،فقط آنان
ک��ه به قیامت ایمان دارند می بینند .برای هر
مس��لمان با ایمان آیات خداوند هر لحظه در
این جهان بیدار است .و اهل ایمان با این آیات

امید پیروزی هرچه زودتر حق بر باطل تا
ظهور حضرت مهدی (ع)

علیاصغرمحمدی
و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق
حق نگهدارتان تا وقتی معین
 5نوامبر 2007
---------------------

24

24 PAYVAND: Vol. 14 k No.816 kNov. 15, 2007

kسالk 14شماره24 k 816آبان1386

همدردی

غریبانه

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

آقای دکتر منوچهر زرگرپور

از عاشقان فرهنگ و ادب ایران را
و از جمله شرکت کنندگان ثابت قدم جلسات
هفتگیحافظ،
به همسر ارجمند و همچنین به خانم دکتر سپیده
زرگرپور
و آقای دکتر نیکی کامران و اعضاء خاندان زرگرپور
تسلیت می گوئیم.
خانم دکتر زرگرپور ،حضرتعالی که با تمام
اشتغاالت ناشی از کسالت ممتد همسرتان،
هیچگاه از حضور در جلساتمان فروگذار نکردید،
ما را هم در غم بی پایان تان شریک بدانید.
از خداوند رحمان برای بازماندگان سالمتی و صبر
فراوان مسئلت داریم.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران

شدم فراموش در این دیار ،انگار که نیستم
سر را به زانوی غربت نهاده گریستم
آن قامتی که ســــرو بلند بود و آزاده
تکیده شده آن سان که نیست طاقت ایستم
آن گونه ز خود بیگانه شدم در این سرا
که روز و شب و خود همی پرسم کیم کیستم
چو کودکی که دلخوش به بازیگوشی است
به پیری ندانم که من به دنبال چیستم
اگر هدف در زندگی آن است که من می بینم

هزار نفرین به من باد که این گونه زیستم
جز رنج و غصه نبود حدیث مهاجرت
من خود به چشم خویش آنچه را که نگریستم
من نه به اختیار خود این ره می پیمایم
تا عشق و امید است از رهسپردن نایستم
گرچه نشسته برف پیری بر سرم «فریاد»
در باورم نیست سن فزون تر ز بیستم!

زمان می گذرد...

اما تو همیشه در خاطره و یادهای ما زنده ای!

محمود هم رفت...

پس از دو سال بیماری و مقاومتی خستگی ناپذیر،
او هم رفت...
رفیق خوب و قدیمی بسیاری از هموطنان ایرانی

ضایعه از دست دادن او را
به دخترش آناهیتا ،همراه زندگی اش ،سیلوی ()SYLVIE
و خواهر عزیزش دکتر جینا بیگتاشی ،تام ،CODY
رویا و تینای مهربان و خانواده محترم ایشان
تسلیت گفته ،آرزوی سالمتی و صبر برای همگان داریم.

تیمور دوستی و خانواده
un etre cher ne meurt jamais.
tu vivreas toujours dans nos
coeurs et nos pensees.
tu nous manques beacoup.

فریاد دماوندی (مونترال)
 4نوامبر 2007

همکار محترم،جناب آقای یحیی هاشمی پور و
خانواده

سیلوی و جینای عزیز ،تام ،آناهیتا ،رویا و تینای مهربان
خانواده محترم بکتاش ،کلیه خانواده های سوگوار

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر محترم تان در ایران با شما دوستان
ارجمند صمیمانه شریکیم و برای جنابعالی
و تمامی وابستگان صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
تسلیت ما را بپذیرید
از طرف دوستان شما در شرکت فایو استار

قربانیان و خانواده

از متامی سروران گرامی که با ما دراین
اندوه عظیم،
با اظهار تسلیت و همدردی
همراهی منودند،
صمیمانهسپاسگزاریم.
اگر به دلیل سفر به ایران و تاملات ،فرصت
تشکر حضوری دست نداد ،بدینوسیله از
شما پوزش می خواهیم.

شهرزاد ،سعید،
نغمه و نوید
ایروانی پور

سپاسگزاری

هرگز منیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ای چر خ و فلک خرابی از کینه توست
بیـــــدادگری شیــوه دیـرینه توست
ا ی خــاک اگر سینه تو بشکـــافند
بس گوهر قیمتی است که درسینه توست
د رگذشت دوست ارجمند و دیرین ،

زنده یاد محمود بیگتاشی

پدر ،برادر و همسر دلبند و گرامی شما،
چهره نام آشنا و مهربان جامعه ایرانیان مونتریال را
به شما یاران و دوستان گرامی و کلیه خانواده های سوگوار صمیمانه تسلیت گفته،
برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی صبر و سالمتی دارم.

احمدخندقآبادی

خانواده محترم بیگتاشی
د رگذشت چهره ی مهربان و نیکوکار جامعه ایرانیان مونتریال

زنده یاد جناب آقای محمود بیگتاشی را
به شما عزیزان تسلیت گفته ،برایتان آرزوی صبر و سالمتی دارم.

جمشیدترابی
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محمودبیگتاشی
شب هفت
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Sympathies
Deepest

To our dear cousin

Maria Cottone, along with her husband Kami
Monfared and her son Michael Monfared,
We extend our deepest sympathies
for the passing of her beloved father in law in Iran.

From your aunt Ninetta, Angela,
cousins Anna, Burt, Rosalba, and children.

Sympathies
Deepest

We extend our deepest condolences
to our close friend
Michael and his parents
Maria Cottone and Kami Monfared
for the passing of his grandfather in
Iran.

From your Friends, Jessica,
Vanessa Stephanie Chris, Nick,
and James

Mahmoud Bigtashi
1946 – 2007

Beloved husband, father, brother, uncle
And friend to many in the community...

مراسم شب هفت شادروان بیگتاشی
روز شنبه  17نوامبر

از ساعت  6تا  8شب

در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر گرامی شما در ایران
با شما دوست عزیز و کلیه بازماندگان صمیمانه همدردی می
کنیم
و برایتان صمیمانه آرزوی صبر و آرامش داریم.

همدردی

دوست ارجمند ،
جناب آقای کامی منفرد
و خانواده محترم

خانواده های محمود رضائیان،

کیهان عسکریان و ابی درویشعلی

به صرف شام

در محل :مرکز اسالمی ایرانیان واقع در

 210خیابان سنت ژاک (الشین)
)210 St-Jacques W. (Lachine

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
حضور شما موجب تسالی بازماندگان و یاران آن شادروان خواهد بود.

سیلوی و آناهیتای عزیز ،خانواده محترم بیگتاشی،
خانواده های سوگوار

دوست عزیز جناب آقای کامران منفرد،
خانواده های سوگوار ،سرکار خامن ماریا کتنه

ما نیز در اندوه درگذشت پدر و بزرگ خاندان تان در ایران
با شما صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.

دوست دیرین،جناب آقای عزت صادقی
خانواده های سوگوار

مانیز در اندوه درگذشت غم انگیز چهره مهربان جامعه ایرانیان مونتریال،
با شما صمیمانه همدردیم
و برای شما دوستان عزیز آرزوی بردباری و آرامش می کنیم.

درگذشت مادر عزیزتان را به شما و دیگر بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوئیم.
و برای شما آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان ،زهره منافیان

رضا آباب و خانواده

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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زنان...

دختران ما...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

حکم دالرام علی ،کمپین یک میلیون امضاء و
فشار بر تصویب «الیحه ضدخانواده»
چه تدبیر شومی برای زن ایرانی تدارک دیده اند؟
نوشین احمدی خراسانی

دالرام باید اولین قربانی آن باشد؟

خبر کوتاه بود:
«حکم دو سال و نیم حبس دالرام علی را
تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده اند،
پدر دالرام را تهدید کرده اند که اگر دالرام
خودش را معرفی نکند حکم جلب دارند و
برایش بدتر می شود».
روز شنبه  ۱۲آبان ماه نیز از اجرای احکام
به زهره ارزنی گفته اند:
«که حتا یک ساعت هم او فرصت ندارد و
باید هرچه زودتر خود را معرفی کند».
زهره ارزنی خواسته بود که حداقل چند
روزی ب��ه دالرام فرصت بدهند ،تا خود را
آماده کند و به آنها گفته بود:
«دالرام ت��ازه ازدواج ک��رده ،کم��ی به او
فرصت بدهید».
ام��ا در برابر صدایی بی ف��روغ و بی رحم
قرار گرفت��ه بود ک��ه :دالرام اگر خودش
را معرف��ی نکند «فراری» محس��وب می
شود ...،سنگینی این خبر همه را غافلگیر
و شوکه کرد.
و این پرسش که چرا؟
به راس��تی چرا با این عجل��ه ،حتا بدون
ابالغ حکم ب��ه وکالیش و فقط با ابالغی
شفاهی؟
این پرسشی اس��ت که در این چند روزه
ذهن همه فع��االن کمپین یک میلیون
امضاء ،را به خود مشغول کرده .به راستی
چرا بعد از  ۲س��ال از تجم��ع  ۲۲خرداد
و در حالی ک��ه تجمع دیگری هم بعد از
آن برگزار نش��د ،باز هم در اجرای احکام
ناعادالن��ه و غیرقانون��ی مربوط به تجمع
قانونی  ۲۲خرداد ،پافشاری می کنند؟
چن��د فرضیه ب��رای درک ای��ن تصمیم
غیرقانونی دولت – مردان وجود دارد:
 - ۱اول آن که بس��یاری از فعاالن جامعه
مدنی در این اندیش��ه بودن��د که صدور
احکام ناعادالنه و غیرقانونی ،در واقع تیغ
برنده ای اس��ت باالی سر فعاالن جنبش
زنان تا از «فعالیت» قانونی خود باز بمانند.
اما حاال این سئوال پیش آمده که آیا نفس
«فعالیت»های خاص (منظور به ش��کل
برگزاری تجمع اس��ت) ی��ا «فعالیت» در
شکل عام آن؟ برای پاسخ به این پرسش
باید بدانیم که فعاالن جنبش زنان ،پس
از  ۲۲خ��رداد  ۱٣٨۵در میدان هفت تیر
دیگر تجمعی برگزار نکرده اند و فعالیت در
این حوزه به نوعی تعطیل بوده است ،پس
چرا می خواهند احکام غیرقانونی ش��ان
را به این س��رعت اجرا کنند و دالرام را با
دستپاچگی و عجله ،به زندان ببرند؟ چه
خواب شومی برای زنان ایران دیده اند که

یک وجه دیگر قضیه آن است که احتمال
می رود دولتمردان به این نتیجه رسیدند
اکث��ر حاضران تجمع  ۲۲خ��رداد میدان
هف��ت تی��ر ،هرچند که دیگ��ر تجمعی
نگذاش��ته اند ،اما این به مثابه ناامیدی و
بازماندن از فعالیت هایش��ان نیست بلکه
فعالیت هایشان را به شکلی دیگر (یعنی
در کمپین یک میلیون امضاء) با شادابی و

البته این تحلیل از زاویه نگاه زن ستیزان
است و نه شهروندانی که در این جنبش
مدن��ی فعالیت دارن��د ،چراکه همه ما به
روش��نی و یقین م��ی دانیم جنبش یک
میلیون امضاء فراگیرتر و گسترده تر از آن
اس��ت که حتا با تصویب این الیحه خنثا
شود ،اما شاید آنان تصور می کنند با این
کار می توانند ضربه ای مایوس کننده بر
پیکر این جنبش وارد سازند.

به هر روی ،تصویب این الیحه در مجلس
با توجه ب��ه «پیش بینی
حجم وسیع اعتراضات»،
می خواهیم این قوانین ظاملانه و
باید با تمهیدات و زمینه
حتقیرآمیز تغییر کند!
س��ازی ص��ورت بگی��رد.
یعن��ی به نظر می رس��د
چهار ماه آینده ،ماه های بسیار
آنان پیش از تصویب این
سرنوشت سازی برای بخش هایی از الیحه می خواهند جنبش
یک میلیون امض��اء را با
حاکمیت است!
اجرای اح��کام ناعادالنه و
قربانی کردن برخ��ی از فعاالن جوان این
توان بیشتری پی گرفته اند؟
روشن اس��ت که بر اثر کس��ب تجربه و جنبش (مانند اجرای حکم دالرام علی)،
پختگی فعاالن ،انرژی و نشاط و پتانسیل دچار آشفتگی و سردرگمی کنند و از این
برآمده از تجمع  ۲۲خرداد به کمپین یک طریق پیش از تصویب این الیحه بخش
میلیون امضاء ،ارتقاء یافت .بنابراین اگر از های فعال و «پا به رکاب» آن را فلج سازند
این زاویه هم نگاه کنیم ،به این نتیجه می و بعد ،طوق خفت تصویب این الیحه را بر
رسیم که مسئله دولتمردان ،برگزار کردن گردن مجلس هفتم تحمیل کنند.
تجمع یا نکردن نبوده و نیست بلکه به طور
کلی «فعالیت» در مس��یر احقاق حقوق  - ٣فرضی��ه دیگر آن اس��ت که با اجرای
زنان اس��ت که هدف مخالفت و دشمنی حکم دالرام ،این دختر جوان تازه عروس،
آنان اس��ت نه صرفا برگ��زاری تجمع که می خواهند جنبش زنان نیز مانند جنبش
فقط یکی از ابزارهای متنوع فعالیت است .دانشجویی ،جنبش سندیکایی و جنبش
بنابراین اجرای عجوالنه حکم دالرام علی ،معلمان ،گروگان هایی در زندان داش��ته
در واقع تنبیه کل فع��االن جنبش زنان باشد تا به این طریق آن تیغ را باالی سر
اس��ت که در کمپین یک میلیون امضاء فع��االن جنبش زنان برنده تر نگهدارند و
گرد هم آمدند و گسترش یافتند تا جایی اندیش��ه برگزاری تجمع را از اس��اس در
که امروز ب��ه بخش فعال و غیرقابل انکار میان فعاالن جنبش زنان بخش��کانند تا
جنبش بزرگ جامعه مدنی ایران تبدیل ای��ن که در آینده اگر هم بخواهند الیحه
ضدخانواده را به تصویب برسانند ،انگیزه
شده اند.
برگ��زاری تجمع علیه ای��ن الیحه (که با
 - ۲اما فرضیه دیگر آن است که نیروهای قدرت و صراحت از سوی فعاالن جنبش
رادیکال و خش��ن و زن ستیز بر آنند که زنان و به ویژه از س��وی ش��یرین عبادی
ب��رای خنثا کردن جنب��ش یک میلیون مطرح شده) برای همیشه از ذهن فعاالن
امضاء (و با کمک گرفتن از فرمول منسوخ جنبش زنان ،زدوده ش��ود .زیرا چهار ماه
و ضد انسانی «بهترین دفاع ،حمله است») آینده ،ماه های بس��یار سرنوشت سازی
دست به حرکتی بی رحمانه علیه جنبش برای بخش هایی از حاکمیت است و برای
زنان بزنند ،یعنی تصویب سریع «الیحه آن که این چند ماه باقی مانده تا انتخابات،
ضدخانواده» که از طرف دولت به مجلس برایشان بدون کمترین مقاومت از سوی
هفتم ارائه ش��ده اس��ت .در واقع تصویب جامعه مدنی پیش برود چنین تمهیداتی
این الیحه می تواند دهن کجی بزرگی به را الزم می دانند.
خواسته های فراگیر جنبش یک میلیون از این روست که به نظر می رسد احتمال
امضاء باش��د و از ای��ن رو یک فرضیه این دارد الیحه ضدخانواده را هرچه سریعتر،
است که آنان می خواهند با تصویب سریع از تایید مجلس بگذرانند و سپس التهابات
این الیحه ،برگ برنده ای در خنثا کردن اجتماع��ی ناش��ی از آن را «راح��ت تر»
جنبش ،از آن خود سازند ،و نشان دهند
ادامه در صفحه29 :
که فعالیت های موثر و سرنوش��ت س��از

چشمان تو ،ویرانه های
ختت جمشیدند!
گنجشک من ،آنان که پرهای تو را چیدند
ای کاش پرواز تو را بودند و می دیدند
خرد و خراب و خسته هم باشند  ،زیبایند
چشمان تو ،ویرانه های تخت جمشیدند
آهوی من چشمان تو ،چشمان تو ،اصال
چشمان تو ،مستغنی از تعریف و تمجیدند
داغند و پر مهرند و در تابند؛ انگاری
دستان تو ،دستان تو ،دستان خورشیدند
دلتنگی من ،نازنین ،مدرک نمی خواهد
بر روی کاغذ اشکهایم ُ ،مهر تاییدند
روزی تو را در اوج می بینند ،می دانم
گنجشک من ،آنان که پرهای تو را چیدند
ابوالفضلنصرآباد

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  2دسامبر ۲۰۰۷
 10:30صبح
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

مترو
Jarry

میلیون
جنب��ش یک
کم تاثیر
امضاء ،بی مقدار و
است .آیا مجلس هفتم با پذیرش و
تصوی��ب این الیحه ،نفرین و لعنت ابدی
زنان کشور را خواهد پذیرفت؟

توجــه:نشانیجدید

8043 St. Hubert

CRAVE Party Montreal.
This is a women’s lifestyle
event that we produce 4-6
times a year. It is the ultimate ladies night out event
in Montreal packed with
all things beauty, fashion
and entertainment! It is a
wonderful evening to spend
with friends, daughters,
sisters...
- Sounds like fun; could
?you give us more detail
A: Sure! Crave Party is
an event where we design
an evening amongst other
women. We bring together
the best designers, boutiques and artisans, couple
them up with great spas
and salons, throw in some
amazing entertainment like
fashion shows, dancers and
singers and create the best
ladies night out any woman
could dream of. Generally
our events are for 200-800
women, but we have done
!shows for up to 10,000
We are actually having a
Holiday Shopping Party at
Marche Bonsecours,
Tuesday November 20th,
from 5pm-9pm.
The first 250 women to
buy tickets online at www.
cravepartymontreal.com
will receive a great gift bag
worth over 100$! (Includes
a 25$ gift card to spa
)savanna
These tickets are going
!fast

Azar Jazestani is a young
Iranian girl who has chosen to
lead a different path than most
her age.
Her dream had always been to
lead a very busy life with drama, excitement and glamour.
Deciding to be an event planner has given her the platform
to attain that exact life, with a
little less glamour.
As she describes, event planning is not always as glamorous as people would imagine.
That being said, she is in love
with her work and says she
will always remain in this
field.
We sat down with Azar and
asked her a few questions
about herself and to get
familiarized with her company
Principal Planner.

the street. That’s the
reason behind my creating Principal Planner and
this is mainly why I love
!my job

آذر جزستانی

-

I: I’m sure the women will
be very excited about going
!to your event
Thank you for taking the
time to answer our questions.
We wish you all the best
with Principal Planner and
!CRAVE Party
A: Thanks, we are very
!excited ourselves
It was a pleasure speaking
with you.

Presented by Principal Planner
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What exactly does your
?company do

- How long have you been
?in event planning

A: I started to work for an
A: Principal Planner creevent management and deates events. Whether you
sign firm here in Montreal
are looking at creating a
about two years ago and
spectacular night under
although the experience
the stars for a few close
was wonderful and my colfriends or an opulent affair
leagues were fantastic, our
for 1000, we design and
relationship with clients
manage the production
s
was very “cold”. Clients
Lotion
from A-Z. Our services
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were seen as another conbroad
“All in One Night” – “All are
in One
Place” and we offer
tract. Sure that may work in
full service right down to
Imagine an unforge�able evening browsing your way
most fields,through
but droves
as anof boutique
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simply coordinating the
alongevery
the way for a glamour makeover.
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then actually live it.
This
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in detail to create
type of scenario
is much
To Purchase tickets, and get moreunique
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more intimate than a simple
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shirt sold to someone whoonly
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ect men!your store off
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Charity Info goes here

?????Do you have a charity

Boutique clothing, shoes,
bags, scarves, jewelry,
!fun, fun, fun, fun, fun
Plus fashion shows and
divine entertainment.

$15
Holiday
Shopping

With

Join us at the

گزارش:
گرد حباب خاک
با دوچرخـه
به حرمت صلح و
زمین!...

Tuesday, November 20th
from 5—9 pm at the
Marché Bonsecours (La Salle de la Commune

!Only $15 to attend this Holiday event
Number of Guests

من آمدم که بگویم:

All sales are Final—no refunds
)(credit to future CraveParty only

سالم بر باران

Ring: 514.884.3418

رضا مقصدی

تو از کدام طرف آمدی به خانه ی من
که بوی چای و چمن می دهد ترانه ی من
جان منی
همیشه در همه جا در جهان و ِ
که با تو سبزترین ست ،این جوانه ی من
حضو ِر زمزمه ی عاشقانه را نازم
که عط ِر عاطفه ها دارد عاشقانه ی من
صدای توست که بر سینه ی ستاره نوشت:
من از اهالی ی نورم ،همین نشانه ی من
برای پنجره ی با ِز من ،نسیمی نیست
ِ
ِ
نسیمک دل نازک زمانه ی من
بیا
اگرچه خاطره هایم به خاک و خون
پیوستبخوان! بخاط ِر ناشادی ی شبانه ی من
ِ
تابناک تو بود
درون آینه ها طرح
ِ
خوشا تمامی ی آئینه های خانه ی من
بببین! به خاط ِر تو تا کجای دل ،سبزست
بگو به ابر ببارد به روی شانه ی من
من آمدم که بگویم :سالم بر باران
بیا به ِ
سمت صداهای شاعرانه ی من
رنگین شع ِر این پائیز
به واژه  -واژه ی
ِ
غزل بخوان و بیاسای در کرانه ی من

Click: www.cravepartymontreal.com Ping: crave@cravepartymontreal.com
© CRAVEParty 2006 All Rights Reserved

نسی
م یوسفی،
جعف
ر ادریسی
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:

(731-7565 )514

Our dear friends,
on 11th of November 2007, exactly at Remembrance Day in Canada , we planted the
12th tree for peace in Ottawa.
read the report here:
www.rmc4peace.blogfa.com
we are going to Montreal on 13th of Novebmer to take our bicycles, so that at the end
of November 2007 we will get New York in
USA.
Our cycling route will be Montreal- AlbanyNew York
The weather is getting cold and we have to
leave Canada to South of USA as fast as we
can...
All the best and peace
Somayeh (Nasim) Yousefi and Jafar Edrisi
www.rmc4peace.com
www.rmc4peace.blogfa.com
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ازبچه ها...

Montreal..

.

نوجوانان ایرانی همچنان
افتخار می آفرینند...

College StGala Me Louis
2005-2 ritas
006

روزبه
ش
ادپی

تیم
بسکتبالمدرسه
هم بودم و  2روز هم اونجا تمرین
و بازی داشتیم و  2روز هم در
 .Brook Woodروی هم  4روز
بسکتبال بازی می کردم .متاسفانه
امثال به اندازه کافی بازی
کن نداشتیم و تیم بسکتبال
به هم خورد .هر موقع وقت
کنم سعی می کنم تمرین کنم
یا بازی های بسکتبال را در
تلویزیون نگاه کنم.

روز چهارشنبه  17اکتبر ،2007
در سالن زیبای آنتروپو ،در الشین،
جایزه مریتاس کالج اینتر ناشنال
 نظرت در مورد دبیرستانسن لویی به گروهی از دانش
سن لویی چیست؟
هدا
ا
5
آموزان تیزهوش سال یک تا
 باید بگم که Saint-Louisمدرسه خیلی بزرگ و قشنگی
شد.
در این میان جای دانش آموزان
نیست ،ولی معلمان خیلی
مهاجر -بخصوص دانش آموزان
خوبی داریم .همه بچه ها با هم
ایرانی -بسیار چشمگیر و غرور
نزدیک هستند .معلم ها هم
خیلی مهربون هستند .درس
آفرین بود.
در میان برندگان جوایز ،هموطن
هایمان (ریاضی و فیزیک)
خوش تیپ و جوان ایرانی ،روزبه
 enrichiاست .ما اصال ریاضی
شادپی ،بارها و بارها بر روی
و فیزیک غیر  enrichiنداریم.
های
طه
صحنه دعوت شد و در حی
روی هم رفته پروگرام سخت
به
خار
افت
تری است از مدارس دیگر
گوناگون جوایزی و لوح
ولی شاید بهتر باشد چون
وی اهد گردید.
این هفته با روزبه عزیز در دیداری
وقتی می ریم cegepe
کوتاه به گفتگو نشستیم.
برایمان راحت تر خواهد بود.
حاصل این دیدار در زیر با هم
بخوانیم:
 آیا در کالج سن لویی روزبه عزیز ،ایرانی های دیگری را میشناسی و با آنها ارتباط داری؟
از خودت ،از خانواده ات بگو،
 بچه های ایرانی دیگری هم در(خواهر و برادری داری؟)
متولد کجایی ،چند سال داری ،مدرسه مان هستند .همه را می
شناسم ولی از دوستان نزدیکم
کالس چندی ،از عالقه هایت
نیستن .د
برایمان حرف بزن.

  15سالم است و با مادر و پدر،مادر بزرگ و برادر  9ساله ام
زندگی می کنم .مونترال بدنیا
آمدم و کالس چهارم دبیرستان
هستم .عالقه زیادی به بسکتبال
دارم .هفته ای دو بار در تیم
 Brook Woodبازی می کنم.
گیتار می زنم و هفته ای یک بار
هم کالس گیتار دارم .بجز گیتار و
بسکتبال مثل همه جوانان همسن
من دوست دارم با دوستام برم
بیرون و خوش بگذرونم.
 «گاال مریتاس» چیست وامسال چند جایزه و در چه
رشته هایی بردی؟
 هر سال  .C.S.Lمراسمی میگیرد برای اینکه به بهترین
شاگردان مدرسه از نظر درسی و
رفتاری قدردانی بشود .من امسال
 4تا  meritasگرفتم .یکی برای
معدل کل ،یکی برای ریاضی ،یکی
برای انگلیسی و اسپانیائی و یکی
برای  personaliteسال.
 رشته درسی مورد عالقه اتچیست ،در آینده می خواهی
چکار کنی؟ رشته ورزشی
موردعالقه ات چیست؟
 هنوز نمی دانم چکاره دوستدارم بشوم .خیلی چیزها را دوست
دارم و فعال همینجوری ادامه
می دهم تا هر وقت موقعش
رسید تصمیمم را می گیرم .هیچ
درسی نیست که خیلی دوست
داشته باشم .ریاضی را شاید
بیشتر از بقیه درس ها دوست
دارم .همونطور که گفتم عاشق
بسکتبال هستم .سال پیش در

 ایران برای تو چه معناییدارد ،تو کانادایی هستی یا
ایرانی و یا...
 بااین که کانادا بدنیا آمدم وایران را به یاد ندارم (چون تا بحال
فقط  2بار به ایران رفتم و آخرین
بار  2/5سال داشته ام) خودم را
ایرانی می دانم .در خانه با همه
فارسی حرف می زنم .تا کالس
ششم فارسی خواندم ،بلدم بخوانم
و بنویسم .بیشتر فامیلم اینجا
هستند .فقط در ایران پدر بزرگ
و مادر بزرگم زندگی می کنند و
آنها را هم هر دو سال یک بار در
مونترال می بینم .و چندین بار در
ماه باهاشون تلفنی صحبت می
کنم .دوستان ایرانی هم اینجا زیاد
داریم و باهاشون رفت و آمد می
کنیم .خیلی هم دوست دارم به
ایران مسافرت کنم.
 نقش پدر و مادرت را درموفقیت خودت چطوری می
بیینی؟
 پدر و مادرم همیشه تشویقممی کنند در هر کاری که دوست
دارم بکنم و اگر مشکلی داشته
باشم می دونم که می تونم روی
کمکشان حساب کنم.
 اگر حرف دیگری هست که میخواهی با خوانندگان پیوند در
میان بگذاری ،برایمان بگو

 مرسی از اینکه با من گفتگوکردید.

 با تشکر و آرزوی موفقیت برایتو و خانواده گرامی ات
__________________

نشریه کنگره همبستگی ایرانیان
www.iraniansolidarity.org

موزیک...
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koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)

www.koolock.com

بهزاد قیامی

ترانه مشترک
Chris deBurgh
و گروه پاپ آریان

خبر جدیدی به دستم رسیده است که کریس
دی برگ ،خواننده ایرلندی ،در ساختن قطعه
ای با نام “صلح “ با گروه پاپ آریان همکاری
خواهد کرد.
محسن رجب پور مدیرعامل شرکت فرهنگی
هنری ترانه شرقی و مدیر گروه آریان در مصاحبه ای با
خبرگزاری بی بی سی گفت:
“آهنگی برای صلح با حضور مشترک کریس دی برگ
آهنگساز و خواننده ایرلندی و گروه آریان در حال تولید
اس��ت و طی توافقی میان
ش��رکت تران��ه
شرقی و کمپانی
فریمنپروداکشنز
در داخل و خارج
از ای��ران عرض��ه
خواهد شد“ .
او اف��زود“ :ای��ن
آهنگ ب��ا اطالع و
موس��یقی وزارت
آگاهی دفتر
فرهنگ و ارشاد اس�لامی در حال تولید است و در آن
تالش شده روحیه انسان دوستانه ایرانی به مردم تمام
دنیا نشان داده شود .این قطعه که مدت آن سه دقیقه و
بیست و دو ثانیه است توسط “کریس دی برگ “ همراه
با ویولن ایرانی تنظیم شده است”.
آهنگ صلح یکی از آهنگ های آلبوم چهارم گروه آریان
خواهد بود که در داخل ایران توسط شرکت ترانه شرقی
و برای دیگر فارس��ی زبانان دنیا توسط کمپانی جمی
میوزیک رکوردز توزیع خواهد ش��د .جالب اینجاست
که کری��س دی برگ یکی از معدود هنرمندان معاصر
خارجی اس��ت که آثارش تا کنون با مجوز رس��می از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازار موسیقی ایران
پخش شده است.
گروه آریان دی ماه امسال کنسرتی را در تهران برگزار
خواهد نمود کند که جایگزین کنس��رت لغو شده این
گروه در تابستان سال  ۱۳۸۴است که به دلیل همزمانی
با انتخابات ریاست جمهوری لغو شده بود.

آلبوم احسان
خواجه امیری
فرزند ایرج

سال ،2007
سال موالنا جالل
الدین رومی

همانط��ور که حتم��ا اطالع
دارید ،سازمان یونسکو (وابسته
به سازمان ملل متحد) ،سال
 2007را ک��ه مص��ادف ب��ا
هش��تصدمین س��الگرد تولد
موالنا س��ت س��ال موالنا نام
گذاش��ته اس��ت و دو کشور
ترکیه و افغانستان را میزبانان
برنامه های مخصوص به موالنا
اعالم کرده است.
ایران هم با کم��ی تاخیر و با
فش��اری که از طرف مردم و
نشریه های مختلف احساس
نموده بود (البته شاید هم برای
خالی نکردن میدان) شروع به
همکاری با این دو کشور نموده
و برنامه هایی مشترک ترتیب
داده اس��ت .مراسم یادبود این
فیلسوف و شاعر ایرانی االصل
که در کش��ور ترکیه به خاک
س��پرده شده اس��ت منحصر
به کش��ورهای باال نبوده و در

سراسر دنیا جشن گرفته شده
و میش��ود .با به پایان رسیدن
مراس��م اصلی یادب��ود موالنا
ک��ه در اواخ��ر ماه س��پتامبر
( 30سپتامبر روز تولد موالنا
شناخته شده) انجام شد ،الزم
دیدم که خالصه ای از برنامه و
کنسرتهایی که برای یادبود این

دانشمند نامی اجرا شده اند در
این شماره پیوند به اطالع شما
دوستان برسانم.
مراس��م اصلی یادب��ود موالنا
جالل الدین بلخی در ش��هر
قونیه کشور ترکیه برگذار شد.
شهری که موالنا بیشتر دوران
زندگیش را در آن سپری کرد
و بس��یاری از اش��عارش را در
آن شهر س��رود .کشور ترکیه
خود را آماده پذیرایی از هزاران
نفر کرده بود و مراسم یادبود
موالنا ،اله��ام بخش صوفیان،
را ب��ا نظم و به س��بک

Top 10 Albums:

 -1دونه دونه
 -2دوست دارم
		
 -3گلی
		
 -4خانمی
-5خوشبینی
		
 -6تو تو
 -7ابرو کمون
		
 -8نگاه
		
 -9هستی
 -10زیم زیم

www.paivand.ca

تا از آنها در سریال “میوه ممنوعه”
شنیدهمیشوند.
البت��ه دو تا از زیباترین آهنگهای
متن این س��ریال قب��ل از صدور
جواز آلبوم احسان خواجه امیری
از طرف وزارت ارشاد به
ب��ازار آمدند و در نتیجه
در ای��ن آلبوم ش��نیده
نمیش��وند .آهنگه��ای
آلبومهای احسان خواجه
امی��ری مناس��ب رقص
نیستند و اکثرا آهنگهایی
عاشقانه و مالیم اند.
ص��دای بی نظی��ر این
هنرمند جوان ش��ما را
مس��حور خ��ود خواهد
ک��رد و بس��یار
دلنشین و آرام
دارد نشان از پدر ...بخش است .به
پسر کو ن
نظر من صدای
این خواننده جوان
دوس��تانی ک��ه ب��ه دلنشین ترین صدا بین خواننده
سریالهای ایرانی عالقمند هستند های پاپ ایران ست.
و آهنگهای متن این س��ریالها را احسان خواجه امیری از کودکی با
ش��نیده اند حتما با صدای زیبا و کمک پدرش به یادگیری ویولن و
دلنشین احس��ان خواجه امیری سازهای اصیل ایرانی پرداخت و در
آشنا هس��تند که آهنگهای متن دوران نوجوانی شروع به ساختن
سریالهایی چون پول کثیف ،برای آهنگ و خواندن اشعار در سبک
آخرین بار و غریبانه را س��اخته و موسیقی اصیل و پاپ کرد.
آهنگهای مورد عالقه من:
اجرا کرده است.
چند تا از جدیدترین آهنگهای این س�لام آخر ،خیال ،سایه به سایه،
هنرمند پاپ ایران را میتوانید در شانس ،زشت و زیبا ،باور نمیکنم،
سریال “ میوه ممنوعه “ بشنوید جدایی و سال بارونی (یعنی تقریبا
همه آهنگهای آلبوم!)
که بسیار زیبایند.
احس��ان خواج��ه امی��ری فرزند و همچنین آهنگ متن س��ریال
حسین خواجه امیری (همان ایرج میوه ممنوع (میشه خدا رو حس
خودم��ان) تاکنون س��ه آلبوم به کرد) .
بازار داده که اولین آلبوم خود را با اجرای هنری***** :
*****
پدرش و به نام “من و بابام” اجرا اشعار:
****
توان تجاری:
کرده بود.
آلبوم جدید احسان خواجه امیری کیفیتتکنیکی*****:
که بعد از هش��ت ماه معطلی در زیبایی هنری جلد*** :
اداره ارش��اد باالخره ب��ه بازار آمد
شامل  10آهنگ زیباست که چند

تپش رادیو

شگفت آوری اجرا نمود .برنامه
با موسیقی و اش��عار شاعران
سراس��ر دنیا و با رقص سماع
(صوفی) آغاز ش��د و با آتش
ب��ازی بس��یار زیبای��ی پایان
گرفت.
مراسم با ش��کوه دیگری هم
در بسیاری از شهرهای اروپا،
اس��ترالیا ،آس��یا و
آمریکای ش��مالی
برگزار شدند .گرچه
ترجمه آثار مولوی -
که در غرب به رومی
معروف اس��ت  -به
طور گسترده ای از
س��وی خوانندگان
پاپ غربی ،از جمله
مدونا ،مورد استفاده قرار داشته
اس��ت ولی برنامه های یادبود
رومی در آمریکای شمالی به
بزرگی کش��ورهای اروپایی و
استرالیا نبودند .در این برنامه
ها شاعران معاصر کشورهای
اروپایی ترجمه اشعار موالنا را
د کلمه کردند.
در تاری��خ  11نوامب��ر هم در
مونترال کنسرتی در ساختمان
 Layolaدانش��گاه کنکوردیا
اجرا شد که بسیار زیبا بود.

منصور
کامران و هومن
سعیدشایسته
والی
معین  /محمود الک تراش
ال سید
آریان جم
بهنامعلمشاهی
علیرضاافتخاری
والی

رادیو  24ساعته اینترنتی

www.djtapesh.us

منایش کمدی
زن ها چه می خواهند؟!
با شرکت میری
______________

کنکوردیا

 11ژانویه

______________
514-575-8451

COVER .... BBC: backside beauty contest
The site drew more
than five million
visitors, of whom
130,000 registered to
pick their 10 favourite male and female
bottoms from each
country.
A total of 45 men
and women qualified
for the final contest
in Munich before a
seven-member jury
including representatives from the
fashion and fitness
industries.

modelling contract
for the company’s
next international
advertising campaign as well as a
year-long insurance
policy for their
rear ends in case of
injury.
Some 15,000 people
from 29 countries
responded to a call
by the European
company Triumph to
post photos of their
backsides on the
Internet three months
ago.

BERLIN (AFP) - A
Bulgarian woman
and a Romanian man
have the world’s
best-looking bottoms, according to
the jury of a backside beauty contest
sponsored by a lingerie firm, a company
spokeswoman said
Thursday, Nov. 01.
Beyond a 10,000)euro (14,500-dollar
cash prize, Kristina
Dimitrova, 19, and
24-year-old Andrei
Andrei each won a

جویای شریک

استخدام

به یک راننده باتجربه برای خرید
 در ناحیه،لوازم رستوران و دلیوری
.مرکزشهرمونتریالنیازمندیم
 با شرائط عالی و حقوق،تمام وقت
 لطفا با آقای سعیدرزاقی،مکفی
:تماسبگیرید

قابل توجه خامن ها

فال قهوه و ورق

Reza:Oct.01,15:will pay akavan

fromJuly15

پرستارساملندان

 از سالمندان،باتجربه و دارای دیپلم
.شما دلسوزانه نگهداری می کنم
514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

کتاب فروشی پگــاه

قدیمی ترین کتاب فروشی تورنتو تازه های
موسیقی و کتابهای جدید

416-223-0850

تــــاتو

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

با قیمت استثنایی

514-999-4161
ghafuri:pays$10/month

استخدام

به چند فروشنده اتومبیل
پارت تایم تا فول تایم
مسلط به زبان انگلیسی و
:فرانسویفورانیازمندیم

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

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

باتخفیف ویژه برای هموطنان

یکتا
تحویلداری
آرزو













* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد







زیست






،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران
شناسی و
تدریس










































 
مترجم رسمی دادگستری
 زمین شناسی































و




















،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
کالج
دبیرستان
سطح
در




















































های
فرم
تکمیل
،دعوتنامه
تنظیم
توسط استاد باتجربه

آموزش رقص ایـرانی وعربی

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

Mehrnoosh

paid to end of July

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

jan08LeilLesanipaid$120

مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه



























342-1810

(514)











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

514-567-1797
استخدام
استخدام
514-624-7581







































استخدام
دوم
شعبه
برای
سوپراخوان
آرایشگاه سیروس به یک نفر
























خود در وست آیلند به چند نفر













نیازمند
فورا
باتجربه
آرایشگر مرد
به چند نفر برای کار در کارواش در











نیازمند
ساده
کارگر
و
Cashier
: لطفا با نادر تماس بگیرید.است
:ناحیه الوال فورا نیازمندیم


































شماره
به
را
خود
روزمه
لطفا
.است
استخدام
514-333-7309









852-1832
:کنید
زیر




فکس





 کمک آشپز و،به یک نفر آشپز











514-485-7009













رستوران
در
کار
برای
،ظرفشو










.ایتالیایی در ناحیه دروال نیازمندیم

















charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

(514)

Mohammad

تیراژگسترده
گرافیکعالی

استخدام

























کارهایساختمانی

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
باردرماه2  شهر3














 







فرصتشغلاستثنائی

اجرای کلیه کارهای ساختمانی
در اسرع وقت
با دقت و گارانتی
با تجربه طوالنی
و بهای مناسب
کامل

ABOVE AVERAGE income
career
opportunity!
Tel.:
514-688-5789
Advertise with us
A chance to make
514.
College, University)








 a difference!
tutoring996.9692







(High-School,
PROMOTE government
514-805-3696






















 subsidized plan to families
514-236-5195
to save for their children’s
























آموزش موسیقی























Post-Secondary
Education.






















Vahan





Call



























 

































paidtoendofDec2006

جواد داوری




















Tel.:
514-631-7074

































































































برای

















Hamidaug15,Sep01

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

Mehrnoosh

514-996-9692

West Island

moradi:Nov.01


















































































استخدام




























































































































































































































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

پیتزایی

:پیوند را مشترک شـــوید

Tel.: 514-560-6720


















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













paid to end of July

5STAR

5513 Yonge St. Tel.:

کلیه خدمات آرایشی

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222













مترجم رمسی

paidahavan: sep 15

West Island

به چند نفر راننده و پیتزامیکر
باتجربه برا ی کار در پیتزایی در
:ناحیه وست مونت فورا نیازمندیم
(514) 937-6-937

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

زبان






تدریس






paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,







 اسAVIN
تخدامPizza

به یک نفر خانم آشپز
)(آشنا به زبان انگلیسی
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754

514-708-2959
514-489-4021

HELP WANTED

استخدام

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






در
آمریکا
و
کانادا
های
دانشگاه

،با تعیین وقت قبلی
:با فلور تماس بگیرید

استخدام

678-6451

























 













Babai,will pay akavan: oct-nov:80

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

solimaniHarly:oct01,15willpay

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

996-9692

پیشگویی و
آینده نگری

514-483-6990

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها

paid:dec07

485-0739

















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

paid til nov1:60

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم

 با وقت قبلی-- توسط شادی









514

514-685-8326
514-813-8326

استخدام

will payAkavan:Nov01,15

(514)

نوشیـن

hasan MorghiNov15,dec01NotPaid
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تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

Tel.: 514-577-7993

(514) 830-1840





فال قهوه وکارت

به یک نفر شریک فعال در یک
رستوران ایرانی واقع در
) خیابان دکاری (مونتریال104
.فورانیازمندیم
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آموزش
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هیپنوتیـزم























































514-575-7080

درمان بیماری ها

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

علی سلیمی















































































































































514-933-0-933
514-979-2120
مهربان
مــادری










 


































































از سالمندان و کودکان شما در تمام
















































،ویکندها
حتی
،روز
شبانه
مدت
NDG




PHOTOGRAPHY







































)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو


























514-583-9619
PROFESSIONAL
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Catering







































کامپیوتر
آموزش
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.نگهداری می کند

















514-683-0707
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514-768-9485
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QUEEN
MARY (Decarie


)
از مبتدی تا پیشرفته
NDG




ت دعوتنامهو
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SNOWDON




















514-583-9619
صدیق
 تعمیر و عیب یابیام
ضا
























































































کردن
اسمبل
 ارتقا و514-683-0707
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514-688-5789




























 





















  کامپیوترTel.:

























































































pc card 

ویندوز
انواع
 نصب

















Catering

















488-9444



























College, University)






















892-9258
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488-6523
586-2398

davood
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tutoring


















































 ویــروس زدایی-

(High-School,
و نصب انواع آنتی ویروس

































 
TATOO
VHS

DVD




�



























 طراحی صفحات وب






























شبکه
های
سیستم
نصب



















































































افزارهای دلخواه
نرم
نصب
آموزش و
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514-294-8242

















1731 Oxford (X: Grenet)







 








تــــاتو
......................................
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AKHAVAN



















Ville St-Laurent
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 TATOO
عقد و
سفره
تزئین





















































































نامزدی
میز























































(514)
333-7309















































































Tel.: 514-969-5222


































paid to end of July
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ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش
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Mehrnoosh

به روش کامال بهداشتی
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طبیعی
جلوه
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همه نوع تعمیرات
سه تار
فروش انواع سه تار مفاخری
سیامکنصر




























1731
Oxford
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AKHAVAN
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St-Laurent
Shirin
Afshari






















































































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















































































514-998-9789

shorehNajafi:$180todec07paid90$
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...سقفی برای ارتقاء همبستگی
:ایران
خانه




































Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
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(514)805-3696
514-485-7009 

































































Tel.: (514) 485-6000
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اجاره آپارمتان

آپارتمانی  4و نیم در ساختمانی
بسیار آرام ،کاندو استیل  5 ،دقیقه
تا مترو ،با قیمتی بسیار مناسب
Tel.: 514-501-5258

Tina

PAYVAND

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver
Montreal Main Office:
1819 Maisonv. W.,
Montreal, Quebec H3H 1K1
Mailing Address:
Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

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,

تدریس خصوصی
زبان فرانسـه

توسط خانم دارای دیپلم زبان و
فرهنگفرانسه
از دانشگاه سوربون پاریس
با قیمت بسیار مناسب
514-243-8977
Soudeh Alikhani: Oct15AkavanPaid

House for Sale
خانه سه خوابه ،بسیار زیبا
با شرائط عالی
در Kirkland
بفروش می رسد
(514) 825-4416
MrsParsamanesh

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.

Apt for Sale
آپارتمان  60متری،
واقع در تهران
خیابانشریعتی
بفروش می رسد
514-696-1590
florGolyardi

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

یادآوری:کوتاه زیباتر است

هن��وز برغم یادآوری های مکرر ،نوش��تارهایی
دریافت می کنیم ،که هرچند ارزشمند ،بسیار
طوالنی اند .پیوند نش��ریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500تا ماکزیمم 1000
کلمه بیشتر نشود.
 ترجیحا نوشتارهای خود را با مایکروسافت وردفارسی تایپ ،سپس ایمیل کنید.

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 ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
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

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

www.
ca

کاندو دوخوابه،

دلباز و آفتابگیر،
برای فروش و یا اجاره
Very spacious & bright
2 bedroom condo,
best location
ready to rent or sale,
must be seen
to be appreciated.

Monthly rent $1150.00
_____________________
Toll free 1877-626-9700
JalehMahdavi:paid40chcknov01,15

تدریس خصوصی
زبان فرانسـه
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

514-272-9384
?Oct15,Nov01

ادامه از صفحه26:
فرونش��انند و جنبش زنان را برای انتخابات
مجل��س پیش رو به کلی خس��ته و مایوس
سازند و به میمنت و مبارکی ،انتخابات سراسر
مردانه شان را برگزار کنند.
احتمال وقوع همه این فرضیه ها به نظر ممکن
می آید .یعنی با اجرای غیرمنتظر حکم دالرام
علی ،همه این اه��داف را می خواهند پیش
ببرند .اما در این میان ،دولتمردان غافل از این
هس��تند که آنان (با همه زور و هیمنه شان)
فقط یک طرف معادله اند.
طرف دیگر معادله جنبش��ی از زنان عدالت
خواه این مملکت قرار دارد که خواسته هایی
کامال مشروع ،انسانی و فراگیر دارد ،جنبشی
اس��ت مس��المت آمیز و با درایت و بردباری،
که خالقانه ترین شیوه های آگاهی رسانی و
اعت��راض مدنی را در جنبش های اجتماعی
معاصر کش��ف و به کار گرفته اس��ت .یعنی
جنبش یک میلیون امضاء توانسته حرکتی را
در س��طح مملکت سازمان دهد که مدافعان
نظم موجود پدرس��االر ،در س��رکوب آن به
شدت دچار بحران شده اند و نمی دانند چه
می توانند با آن بکنند .به طوری که کارشان
به جایی رسیده که به در آپارتمان های افراد
می روند و از تشکیل جلسات هشت نفره هم
می خواهند جلوگیری کنند .اگر این نشانه
بحران و س��ردرگمی آنان نیست پس نشانه
چیست؟
بنابراین روش��ن است که چنین جنبشی تا
دهه های آینده نیز م��ی تواند با خالقیت و
شادابی ،جوانه بزند و بازتولید شود و ضربات
و فشاهای رنگارنگ اعم از تفرقه و سرکوب و
تهمت و ترس و بدنامی را به جان بخرد و تا
حدودی خنثا سازد.
نه فقط دالرام می داند چه می گوید و چه می
خواهد ،بلکه همه ما تک به تک می دانیم چه
می گوییم و چه می خواهیم:
ما می خواهیم این قوانین ظالمانه و تحقیرآمیز
تغییر کند تا الاقل جایگاه برابر و انس��انی در
ساختار قوانین پیدا کنیم .این خواسته بزرگی
نیس��ت اما با روی گشاده برایش هزینه های
بزرگ داده و خواهی��م داد و به یقین ،روش
های خالق تر و بزرگتری ابداع خواهیم کرد.
چرا که با هم هستیم و پشتیبانی یکدیگریم.
وقتی ش��یرین عبادی با صراحت اعالم می
کند اگر الیحه ضدخانواده در مجلس تصویب
شود ما جلوی مجلس خواهیم آمد ،همه ما
به روشنی می دانیم که آن روز کنار شیرین
عبادی خواهیم بود حتا اگر بسیاری از ما در
زندان باشیم و تعدادمان از تعداد انگشتان ورم
کرده دستان آن زن محروم و زحمت کشی
که امضایش را پای بیانیه کمپین گذاش��ته،
بیشترنباشد.
تقاص زندانی کردن دالرام را بر سر
«الیحه ضدخانواده» تان خواهیم
کوبید!
ما می دانیم که اجرای عجوالنه حکم دالرام
برای آن اس��ت که این قوانین عقب مانده را
تغیی��ر ندهند و الیحه ای عق��ب مانده تر را
در مجلس به تصویب برسانند (حاال این که
مجلس هفتم این طوق ننگ و لعنت ابدی را
بر گردن بیندازد یا نه ،موضوع دیگری است).
برای همین اگر دالرام را به حبس ببرید بی
ش��ک تمام پتانسیل و خشم ناشی از زندانی
کردن یارمان را به نیرویی تبدیل خواهیم کرد
و بر سر این الیحه ضدخانواده فرود خواهیم
آورد.
اگر رون��اک صف��ارزاده و هانا عب��دی را در
بازداشت گاه های مخوف سنندج نگه دارند
و اتهامات واهی به آنها بزنند (همانطور که به
تک تک فعاالن جنبش یک میلیون امضاء می
زنند) ،زنان حق طلب این مرز و بوم نخواهند
گذاشت این الیحه بدون هزینه کردن بسیار
برای دولت-مردان ،به تصویب برسد و هرچه
از ت��وان و بضاعت مان برآید برای جلوگیری
از تصویب آن ،انج��ام خواهیم داد چون می
دانیم دالرام ها ،روناک ها ،نسیم ها ،فاطمه ها،
زینب ها ،مازیارها و ...را برای این که به قوانین
ظالمانه تمکین کنند به زندان می اندازند.

این قصه گویی ه��ا در کمپین یک میلیون
امضاء ،در واقع زندگی ماست و ربطی به این
دولت داخلی و آن دولت خارجی ندارد.
این فریاده��ا بدون آن که گاه خود بخواهیم
از جگر و عم��ق وجودمان برمی خیزد .همه
م��ی دانند (و خود آقایان بهتر از همه مطلع
هستند) که ما چگونه پنجهزار تومان یا پنجاه
هزار تومان به اندازه وس��ع ه��ر کداممان ،از
زندگی مان می زنیم و به این کمپین کمک
می کنیم ولی باز هم اتهام می زنند .اتهام می
زنند که ضداسالم هستیم ،هرچند از فتاوی
آیت الله صانعی و بجنوردی و خیلی از علمای
دیگر بهره می بریم و واقعا نمی دانیم کجای
این حرف هایی که می زنیم ضد اسالم است؟
و مگر متوجه نیستند که با نسبت دادن این
اتهامات به کمپینی چنین مشروع ،بیشتر به
اسالم ضربه می زنند تا به آن.
به روش��نی می دانیم که ه��دف آنان از این
اتهامات و خشونت ها چیست و برای همین،
راه خود را گ��م نخواهیم کرد ،در نتیجه هر
چه خشونت علیه ما بیشتر ش��ود ،آن را به
نیرو و پتانسیلی علیه همین قوانین ظالمانه
تبدیل خواهیم کرد ،چنانچه دیدند و دیدیم
که در خش��ونت ها و افتراها و ظلم هایی که
در  ۲۲خ��رداد می��دان هفت تیر ،ب��ر ما روا
داشتند ،چطور آن ناروایی ها را با همبستگی
و خردمندی ،به پتانسیلی علیه قوانین ظالمانه
تبدیل کردیم و راه را گم نکردیم.
دالرام با چشمان پر از امیدش به ما می گوید
که چه او در زندان باش��د و چه نباشد نباید
بگذاریم این الیحه تصویب شود نباید لحظه
ای از تالش برای تغییر قوانین تبعیض آمیز
دست بکش��یم .هم ما و هم او می دانیم که
تمکین نکردن مان در برابر قوانین ظالمانه و
ضدزن است که ما را به زندان و دادگاه کشیده
و در معرض انواع تهمت ها و برچسب ها قرار
داده است .ولی با سربلندی و وجدانی آسوده،
راه روشن مان را ادامه خواهیم داد؛ مطمئن
باشید که هرچه خشونت و سرکوب را شدت
ببخشید ،عمق و پتانسیل این حرکت مردمی
و خودجوش ،گسترده تر خواهد شد.
ما می دانیم که هر کدام مان در زندان باشیم
یا نباش��یم این سرنوش��ت ماس��ت و «روی
پیش��انی مان نوش��ته» که باید برای اصالح
این قوانین تالش کنی��م چون زنیم و چون
زنیم ،قوانین تبعیض آمی��ز موجود ،زندگی
روزمره مان را حتا بی��ش از زندان و حبس،
تحقیر کرده و هر روز و هر ساعت هزینه های
هنگفتی بر نهاد خانواده هایمان و بر پیکر زنانه
مان برجای گذاشته بنابراین تقدیر ماست که
با این قوانین س��رکوبگر بجنگیم و این راه را
ادامه دهیم .ما نیمی از جمعیت کش��ورمان
هستیم و به خوبی می دانیم که هر کدام از ما
اگر به زندان برود سرزمین مان ایران از حجت
خالی نخواهد ماند.
م��ا به خاطر دالرام و به احترام عقاید برابری
خواهانه اش ،بیش از گذشته علیه این قوانین
اعتراض خواهیم کرد و مطمئن باش��ید اگر
بخواهید الیحه ضدخان��واده تان را تصویب
کنید گزینه برگزاری تجمع که در یک ساله
اخیر کمتر در ذهن مان جای گرفته ،به گزینه
ای عاجل و اساسی تبدیل خواهد شد چرا که
اگر دالرام در زندان باشد وظیفه سنگین تری
را احساس خواهیم کرد یعنی به خاطر اهداف
انس��انی او و به جای او هم که شده نخواهیم
گذاش��ت حاال که در زندان اس��ت الیحه ای
علیه خانواده های ایرانی ،به تصویب رس��د...
ای��ن راه و آرمان دالرام اس��ت که ما را بیش
از گذشته امیدوار کرده و به جلو خواهد راند
و سبب خواهد شد که گزینه های فراموش
ش��ده را بار دیگر برای تغییر قوانین ،به یاری
بطلبیم.

به رون��اک اتهامات بی ربط و واهی ارتباط با
گروه های سیاسی نسبت می دهند تا همه
ما زنان از وحشت این تهمت ها ،دچار تزلزل
و تردید بش��ویم و از آنان پشتیبانی نکنیم و
سرآخر در برابر این قوانین تمکین کنیم.
به فعاالن کمپین یک میلیون امضاء تهمت



































www.djtapesh.us
مژده مژده در مونتریال پس از سالها انتظار

کنسرت امید










paivand.

Rent/Sale

حکم دالرام علی

می زنند که از فالن کش��ور پول می گیرند
یعنی که مزدور بیگانه هس��تیم ،غافل از آن
ک��ه برای فریاد کردن و گفت��ن از درد و رنج
ه��ای روزمره زندگی زنان یکی از قصه هایی
بوده اس��ت که همیش��ه گفته ایم و حاال در
جنبش یک میلیون امضاء ،آن را منس��جم
تر و هماهنگ تر در س��طحی عمومی فریاد
می کنیم و این نیازی به پول و اخاذی ندارد
و اگر برای کپی گرفتن و تکثیر جزوه هایی
که سرنوش��ت مان را در آن نوشته ایم پولی
احتیاج داشته باشیم ،از سفره زندگی خود می
زنیم و برای آن خرج می کنیم.

1625 De Maisonneuve W., Suite: 401
Montreal, Qc
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پیــتزایی
برای فروش

PIZZA 2FOR1
رستوران با سابقه چندین ساله ،مشتری
دائم عالی ،به دلیل مشکالت سالمتی
بفروشمیرسد:
لطفا متقاضیان جدی با داوود تماس
بگیرند:

514-683-0707
davood aug15paid

فروش اکــازیون فرش
و وســــائل خانه

به علت مسافرت مجموعه ای از فرش های
ایرانی نفیس ،در اندازه های مختلف ،همچنین
کلیه لوازم خانه،
با قیمت های بسیار مناسب بفرو ش می رسد
Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952
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جمعه شب های

نیمــا:

اعتراض
بدینوس��یله مراتب اعتراض خود را نس��بت به
رفتار ناشایست یکی از مسئولین وقت کتابخانه
نیما ،در جمعه ش��ب دوم نوامبر  2007اعالم
نموده و به عنوان یکی از اعضای این کتابخانه و
بنیاد فرهنگی ،که پیوسته در برنامه های متنوع
جمعه ش��بها ش��رکت کرده ،خواهان توضیح
منطقی ایش��ان (البته منطق جامعه پسند نه
منطق شخصی چرا که منطق شخصی و سلیقه
ایی ایش��ان دلی��ل بر رفتار زش��ت و اخراج نه
چندان محترمانه من و چندی از دوستان دیگر
از کتابخانه گردید ).می باشم.
چیزی که برای من عجیب تر از رفتار ایش��ان
بود ،گفتار نسنجیده و انکار وجود بنده و بقیه
دوستان بود که مرا به حیرت واداشت که نکند
ما نامرئی هس��تیم و خود خبر نداریم؛ یا اینکه
ظاهری س��اده وجود فیزیکی ما را محو نموده!
چرا که ایش��ان در جواب س��وال بن��ده ،دلیل
تعطیل کردن زود هنگام کتابخانه را که حدود
ساعت  9/15دقیقه بود را نیامدن سخنران آن
شب (آقای همراهی و غیبت کسان دیگر) می
دانست .گویی ایشان وجود خود و پنج نفر دیگر
را احساس نمی کرد.
و همینطور در جواب درخواس��ت من از ایشان
ب��رای ادامه برنام��ه معمولی جمعه ش��بهای
کتابخانه نیما (همان گپ خودمانی و گفتگو در
مورد مسائل روز ایران و به عبارتی دیدار دوستان
و یاران بنیاد نیما) گفتند که برای این کارها می
توانید به یک رستوران یا جای دیگر بروید!

و وقتی از ایشان خواستم تا قبل از بیرون کردن
ما حداقل از مسئولین دیگر چاره جویی کنند،
متاسفانه ایشان پس از تماس تلفنی به ما گفتند
که آن دوست و مسئول عزیز هم با ایشان هم
عقیده اند و ما باید کتابخانه را ترک کنیم.
البته من بعد از بیرون رفتن اجباری از کتابخانه
(که بی شباهت به ترک اجباری وطن نبود) با
آن دوس��ت گرامی که عضو هیئت اجرایی آن
بنیاد می باشد ،تماس گرفتم که ایشان منکر
همعقیده بودن با مسوول کتابخانه شدند.
به هر حال این رس��م برخورد با کسانی که به
امیدی به آن کتابخانه و بنیاد فرهنگی می آیند،
نیست ،چرا که این امر تنها بین ما ایرانیان بلکه
اکثر مهاجرین در این کشور دارای یک چنین
بنیادهایی هس��تند و برنامه های��ی به مراتب
بیشتر ،متنوع تر و برخوردی به مراتب گرمتر و
صمیمی تر دارند.
البته من به شخصه از زحمات دیگر مسئولین
کتابخانه نیما با داشتن هزاران مشغله و نداشتن
امکانات الزم در تهیه همین برنامه ها ممنون و
متشکرم؛ اما از خانم مسوول کتابخانه بسیار گله
مندم و از ایشان می خواهم در صورت نداشتن
وقت و حوصل��ه و توان کافی چ��اره ایی برای
مشکل خویش جویا شوند ،تا دگر بار شاهد یک
چنین رفتارهایی نشویم.
و من هم اگر دنبال کانون گرم و دوستانه ایی که
درد فراغ و دوری از وطن را در من کاسته نبودم
حتما به نصیحت این مسوول کتابخانه گوش
می کردم و بدون در نظر گرفتن هویت فرهنگی
جمعه شبهایم را در رس��توران و دیسکو و بار
سپری می کردم نه در کتابخانه و بنیاد فرهنگی
نیما ،که بی ش��ک هدف از تشکیل یک بنیاد
فرهنگی همانا فراهم کردن محیطی مناس��ب
برای دوستداران حفظ ارزشهای فرهنگی ست.

با تشکر مجید ملک زاده
(مونتریال)

‘کارت آبی’ اروپا برای
جذب مهاجران ماهر

طرح جلب مهاجران ماهر ،فرار مغزها
از کشورهای فقیر را افزایش می دهد
کمیس��یون اروپ��ا برنامه اش نگرانی کشورهای فقیر

را ب��رای ارائ��ه ‘کارت آبی’ یا
‘بلوکارد’بهمتخصصانخارجی
اعالم کرده است.
این کارت که مش��ابه ‘گرین
کارد’ یا ‘کارت س��بز’ آمریکا
طرح ریزی شده به عنوان مجوز
اشتغال و اقامت در کشورهای
اروپایی ،برای مهاجران ماهر و
خانواده های آنان ،صادر خواهد
شد.
اتحادی��ه اروپا می گوید ظرف
بیست س��ال آینده ،به بیست
میلیون مهاجر با مهارت های
فنی و حرفه ای نیاز دارد و در
حال حاضر با کمبود ش��دید
متخص��ص در رش��ته ه��ای
مهندس��ی و ف��ن آوری رایانه
روبرو است.
‘کارت آب��ی’ ک��ه از همت��ای
آمریکای��ی خ��ود محدودیت
های بیشتری برای دارنده آن
در بر دارد ،باید از س��وی همه
 ۲۷کش��ور عضو اتحادیه اروپا
مورد تایید قرار گیرد.
خبرنگاران م��ی گویند هدف
دیگر ارائه این طرح ،جلوگیری
از فرار مغزها به سوی بازار کار
در آمریکاست.
بریتانیا ،ایرلن��د و دانمارک از
جمله کش��ورهایی هس��تند
ک��ه ممک��ن اس��ت از طرح
جدید جذب نیروی کار ماهر
پشتیبانینکنند.
مقامات بریتانیایی می گویند
در ح��ال بررس��ی ای��ن طرح
هستند .اما به گفته خبرنگاران،
به نظر نمی رسد دولت بریتانیا،
عالقه ای به این برنامه داشته
باشد و نظام امتیازی را ترجیح
می دهد.

البته در همین حال منتقدان
‘کارت آبی’ هم نگرانند تالش
اروپا برای ج��ذب نیروی کار
ماهر ،به افزایش فرار مغزها از
کشورهای فقیرتر منجر شود.
فرانکو فراتینی ،کمیسر قضایی
اتحادیه اروپا گفته است هدف
این طرح بازکردن درهای این
اتحادیهنیست.
به گفت��ه او“ :این سیاس��ت
دره��ای ب��از نیس��ت  ...این
سیاستی اس��ت که بر اساس
تصمی��م ی��ک کش��ور عضو،
گروهی از مشاغل انتخاب می
شوند .اگر کشوری به مهندس
یا پزشک نیاز دارد ،باید تصمیم
بگیرد چه تعداد و بعد ما رویه
ای هماهن��گ را برای اجرا در
اختیارش می گذاریم”.
ب��رای گرفت��ن ‘کارت آب��ی’
متقاضیانبایدمدرکتحصیلی
تایید شده خود را ارائه کنند و
حداقل سه سال در رشته مورد
نظر تجربه کار حرفه ای داشته
باشند.
آنها باید بتوانند در کشورهای
عضو اتحادیه اروپا یک فرصت
شغلی یک ساله پیدا کنند که
ش��هروندان اروپایی متقاضی
انجام آن نباشند.
بع��د از دریاف��ت ،دارن��دگان
‘کارت آبی’ و خانواده ی آنان،
اجازه کار ،اقامت و مس��افرت
در کش��ورهای این اتحادیه را
بدست خواهند آورد.
اعتبار این کارت دوسال خواهد
ب��ود ،قابل تمدید اس��ت و به
دارنده آن پس از پنج سال به
طور خودکار اقامت دائم داده
می شود.

Al o

talk of the
...Town

پیام برای آقای علیدوستی عزیز...
لطف��ا در بخش اتیکت ب��ه هموطنان بگوئید که
در مراس��م عزاداری تلفن خود را خاموش کنند!
باور کنید کار س��ختی نیس��ت! صاحب عزا بارها
و باره��ا تذکر میدهد ،ام��ا باز هموطنان از جیب
ش��ان صداهای خرناس و جیغ بریتنی اسپیرز و
علیرضاافتخاری و ...می آید...

یک هموطن دخلور

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

منونه بی سلیقگی /
بی مزگی!

(بخشی از ایمیل)

آقای رحیمیان عزیز
 ...این روزها رد
وبدل
کردن
ای
میل
های
فارس��ی
مد ش��ده ...این یکی را برایتان میفرستم که قرار
است مثال خنده دار باشد ،اما نمونه بی سلیقگی و
احساسات ضدزن و بی نمکی است ،بخوانید:
امروز س�الروز فرستادن “انوش�ه انصاری”
اولین زن ایرانی به فضا است ،به امید روزی
كه آخرین زن ایرانی را هم به فضا بفرستیم!

امضا :اجنمن مردان خون به جگر

منایش کمدی
زن ها چه می خواهند؟!
با شرکت میری

دعوای سیاسی

در گوش��ه و کنار اروپا بر سر
مسئله مهاجرت تنش شدیدی
می��ان سیاس��تمدارن وجود
دارد .آنه��ا م��ی دانند که رای
دهندگان نس��بت به مسئله
مهاجران نگرانند و در مقابل،
ش��رکت های تجاری نیز هر
چه بیشتر به فارغ التحصیالن
هندی و چینی نیاز دارند.
کشورهای اروپایی و آمریکایی،
به طور گس��ترده ب��ه جذب
نی��روی کار متخص��ص می
پردازند.
کشورهایدرحالتوسعهنگران
هستند که مهاجرت بسیاری از
کارگران ماهر به خارج ،هزینه
سنگینی برای کشورها مبدا به
همراه دارد.
آنها اس��تدالل م��ی کنند که
پولی که صرف تحصیالت عالی
جوانان خود کرده اند با خروج
آنها از کش��ور هدر می رود و
به عالوه ممکن اس��ت طبقه
سرمایه گذار و تولیدکننده را
نیز از دست بدهند.
با این حال اکثر مطالعات نشان
می ده��د که مهاجرت بخش
ه��ای تحصیل ک��رده و ماهر
در دراز م��دت بیش از آنکه به
ضرر این کشورها باشد به نفع
آنهاست.
برای مث��ال پولی که کارگران
مهاجر برای خانواده های خود
بازپس می فرستند به اقتصاد
این کشورها کمک می کند.
و زمانی که مهاج��ران نهایتا
به کش��ورهای خود بازگردند،
چنانچ��ه بس��یاری چنی��ن
می کنند ،مه��ارت های تازه
ای آنه��ا می توان��د به بهبود
استانداردهای زندگی در کشور
مبدا کمک کند.
-----------------

مونتریال:کنکوردیا
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______________
514-575-8451
احمدی نژاد  ،رفسنجانی
ادامه از صفحه :
آینده هش��دار داده و به نظر می رسد چانه زنی
های پشت پرده ای را برای تایید صالحیت شمار
بیشتری از نامزدهای نزدیک به نیروهای منتقد
دولت دنبال می کند.
ب��ه این ترتیب هر چه زم��ان انتخابات مجلس
هشتم که قرار است آخر سال جاری خورشیدی
برگزار شود ،نزدیک تر می شود و برنامه هسته
ای ایران نیز وارد مراحل بحرانی تر خود می شود،
شکاف بین دولت آقای احمدی نژاد و منتقدانش
در داخل نظام سیاس��ی که اینک توسط آقای
رفسنجانی رهبری می شوند ،بیشتر می شود.
به نظر می رس��د که اگر آق��ای احمدی نژاد در
عمل بکوشد آقای رفسنجانی و طرفداران آن در
درون نظام را به حاش��یه براند و نهادهایی چون
دانش��گاه آزاد اس�لامی را به کنترل دولت خود
در آورد ،تشنج بین جناحی در ایران باال خواهد
گرفت.
به احتمال زیاد رهبر جمهوری اس�لامی برای
کاهش چنین تش��نجی دخال��ت خواهد کرد.
دخال��ت وی قاعدتا معطوف به دعوت دو طرف
به کنار گذاشتن اختالف های خود خواهد بود،
اما این فقط یک راه حل کوتاه مدت است و پس
از ی��ک دوره ،باز هم اختالف های دو طرف اوج
خواهد گرفت.
با اوج گرفتن اختالف ه��ای دو طرف ،حمایت
رهبری نظام از یکی از دو طرف منازعه ،تعیین
کنن��ده اصلی روند تحوالت ای��ران خواهد بود،
تحوالتی ک��ه به همان اندازه که مس��تعد یک
برخورد ش��دید با آمریکا و متحدان آن اس��ت،
احتمال یک سازش و مصالحه تاریخی را نیز در
بر دارد.

هوس خنست وزیر شدن ماریودومون راحت
منی گذارد!
ادامه از صفحه19 :

خاموش کنید آقایان!

______________
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طبق نوشته همین روزنامه ،حتی وزیر
آموزش و پرورش ه��م آن را غیرقابل
قبول می داند.
آمارهای مختلف نش��ان می دهند که
در مدارسی که در آنها نوعی دیسیپلین
برقرار اس��ت ،این نتای��ج خیلی بهتر
هستند.
این نقاط ضعف در سیستم آموزش و
پرورش کبک ،که مسئله امال یکی از
آنهاست ،موضوع مشاجره بین رهبران
احزاب  ,PLQ ADQ, PQشده است.
به نوش��ته الپرس هش��تم نوامبر ،در
مجمع ملی کبک ،رهب��ران پارلمانی
 PLQ, ADQانگشت اتهام را به سوی
رهب��ر  PQدراز کرده ان��د که مدارس
کبک ه��م اکنون با رف��ورم های وی
مشغولبکارند.
یادآوری می شود که این رفورم در سال
 1996انجام شد که خانم مارووا در آن
زمان وزیر آموزش و پرورش بود.
شخص یادشده هم متقابال دولت ژان
شاره را متهم می کند که برنامه های
وی را بخوبی اجرا نکرده است.
اگر کار به همین جا خاتمه پیدا می کرد
و طرفها ،با ابراز حسن نیت ،هیئتی از
کارشناسان را برای ریشه یابی اشکاالت
تعیین می کردند و طبق توصیه های
آن هیئت ،به رفع مشکالت اقدام می
نمودند ،خیلی خوب بود.
اما ظاهر در کانادا ،احزاب اپوزیس��یون
به جز تخریب دولت حاضر ،مخصوصا
که دولت اقلیت هم باشد ،وظیفه دیگر
برای خود نمی شناسند و تا زمانی آنرا
«ناک آوت» نکنند احس��اس آرامش
نمی کند.
براین مبنا ،ماریو دومون ،رهبر ADQ
شرکت کم رنگ مردم در انتخابات اخیر
برای تعیین کمیسیون های مدارس را
(فقط  7درصد واجدین شرایط شرکت
کردند) دست آویز قرارداده و می خواهد
دولت را ساقط کند و انتخابات جدیدی
در  17دس��امبر آینده را با هزینه 80
میلیون دالر به کبکی ها تحمیل کند،
که دومین انتخابات عمومی در س��ال
 2007خواهد بود.
جالب است که وی می گوید کبکی ها
به خود یک کادوی نوئل بدهند:

پیوند

رامشترک

شوید:

«ی��ک دولت جدید» البت��ه منظور او
دولتی به نخس��ت وزیر خودش است.
با توج��ه به آخرین نظر س��نجی ها،
احزاب  PLQو  PQهر کدام  31درصد
و  28 ADQدرصد آراء را کس��ب می
کنند .به این ترتیب ،هر کدام از احزاب
برنده ش��ود ،باز هم یک دولت اقلیت
خواهد بود.
روش��ی که دومون ب��رای این منظور
در پیش گرفته اس��ت اینست که می
خواه��د الیحه ای ب��ه مجلس بدهد
که در صورت تصویب ،دولت س��قوط
خواهد کرد.
ه��دف این الیحه حذف کمیس��یون
های مدارس و سپردن امور آموزش و
پرورش به شهرداری هاست.
موش به سوراخ نمی رفت جارو را هم
بست به دمش!
معلوم نیست که شهرداری ها کارهای
مربوط به خود را خوب انجام می دهند،
آنوقت امر حیاتی آموزش و پرورش را
هم بسپاریم بدست آنها .تازه شهرداری
ه��ا تمایلی ه��م ب��ه پذیرفتن چنین
مسئولیت سنگینی را هم از خود نشان
نداده اند.
اما خبر خوش اینس��ت که  PQقصد
همکاری ب��ا  ADQدر ای��ن زمینه را
ندارد ،اگرچه رهبر پارلمانی آن حزب
گفته است تا زمان طرح این موضوع در
مجمع ملی ،که در روز س��ه شنبه 13
نوامبر است( ،این مقاله  3روز پیش از
این تاریخ نوشته شده است) حزب وی
موضع واقعی خود را بروز نخواهد داد.
ناظران می گویند خود دومون هم در
این مسئله چندان جدی نیست واین
حرکت او جنبه نمایش��ی دارد و می
خواهد مطرح باشد.
ولی قصد دومون و نتیجه مجمع هرچه
باش��د ،ظاهر امر نش��ان می دهد که
هوس نخست وزیر شدن رهبر ADQ
را راحت نخواهد گذاش��ت و مرتبا به
بهانه های گوناگون در تضعیف دولتی
فعلی خواهد کوشید.
اما سوال اینست که چرا بجای بهبود
شرایط کمیس��یون های مدارس ،که
نشانی از دموکراسی مشارکتی است،
درصد ازبین بردن آنها باشیم.؟

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

تالشی برای درک واقعیات جامعه ایران
ادامه از صفحه19 :
پدیده کامال متفاوت است و
نمی توان هموسکچوال یا
همجنسگرا را ترنسکچوال
نامید.

ترانسکچوال

هموس��کچوال کسی است
ک��ه کام�لا از اینک��ه چه
جنس��یتی دارد آگاه است،
یعن��ی اگر مرد باش��د ،چه
به لحاظ جس��می و چه به
لحاظ روحی مرد اس��ت و
به لحاظ جنسی هم برایش
اندام یک مرد ،جذاب است.
اما ترنسکچوال کسی است
که اگر بدنی مردانه دارد ،در
روحیات و روان زن است و
درواقع همیشه فکر می کند
که اشتباهی رخ داده ونباید
بدنی مردانه می داشت.
در جمه��وری اس�لامی
ترنس��کچوال ه��ا ،یعن��ی
کس��انی که خواهان تغییر
جنسیت خود هستند را به
عنوان بیمار تلقی کرده و آن
را پذیرفته است.

همینط��ور فتوای��ی
از آی��ت الله خمینی
وج��ود دارد که اجازه
داده که این اف��راد خود را
تغییر داده ودرقالبی دیگر به
زندگی ادامه دهند ،برخی
معتقدند که همجنسگرایان
ایرانی با علم به این موضوع،
تن به اس��تفاده از هورمون
جهت تغییر دادن خود می
دهند تا بتوانند در قالب تازه
به راحتی با همجنس رابطه
داشته باشند.
ب��ا وجود این ش��هرزاد پور
عبدلله م��ددکار اجتماعی
در بلژیک ک��ه از نزدیک با
ترنسکچوال ها کار می کند
می گوی��د نمی توان تصور
کرد که کس��ی ک��ه تن به
چنین کاری م��ی دهد به
لحاظ روحی و جسمی ارضا
خواهد ش��د .چرا که اساسا
برای ی��ک همجنس��گرا،
ب��ه هی��چ عن��وان ب��دن
غیرهمجنس��ش جذابیتی
ندارد .بنابراین نمی توان فکر
کرد که یک مرد همجنسگرا
پ��س از تغییرجنس��یت
باز هم م��ورد توجه ،دیگر

همجنسگرایان واقع شود.
هیچ کس به راس��تی نمی
داند ک��ه همجنس گرایی
یک موضوع اکتسابی است
یا فرد همجنس��گرا بدون
اینکه انتخابی داشته باشد،
چنین آفریده می شود.
موضوع این اس��ت که دید
جامعهدربارههمجنسگرایان
در ایران به گونه ای اس��ت
که همجنس��گرایان مرد را
بیشتر زنانه تصور می کنند
و بنابرای��ن رابطه دو مرد را
به گونه ای می بینند رابطه
ای برابر نیست و یکی از آنها
حتما فاعل ودیگری مفعول
است درحالیکه در زندگی
واقعیهمجنسگرایان،رابطه
آنان به این شکل نیست.
گرچه در ایران ،پدیده تغییر
جنسیت از سالهاست که از
سوی نظام اسالمی پذیرفته
شده وحتی قوانین مربوط
به آن از برخی از کشورهای
غربی هم پیشرو تر است اما
زندگی برای ترنسکچوال ها
هم در جامعه ایران چندان
راحت نیست.
فرناز قاضی زاده
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