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ایـران هستـه ای:

‘حضورآمریکا’

درگفتگو با ایران

ایران در پاسخ  11روز قبل
افشای
یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا در
خود به بس��ته پیشنهادی
جلسه مذاکرات به منظور قانع کردن
ق��درت ه��ا گفت��ه اس��ت جزئیات
ک��ه ب��رای کنار گذاش��تن
ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته ای
برنامه اتم��ی اش دیگر وارد پاسخ ایران این کشور شرکت خواهد داشت.
به گفته منابع آمریکایی ،قرار اس��ت
مذاکراتی نخواهد شد که در به بسته
آن از باال ب��ه ایران نگاه می پیشنهادی ویلی��ام برنز ،مع��اون وزارت خارجه
آمریکا ،در جلس��ه مذاکرات سعید
ش��ود ،بلکه خواهان مذاکره
جلیل��ی ،رئیس ش��ورایعالی امنیت
برای یک معامل��ه جامع تر
ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ایران،
صلح و امنیت است.
متن نامه روز  4ژوئیه منوچهر متکی وزیر و خاویر س��والنا ،مسئول سیاست خارجی
خارجه ایران را یک نشریه فرانسوی منتشر اتحادیه اروپا که روز ش��نبه  19جوالی در
ک��رده و منابع دیپلماتی��ک در گفتگو با ژنو ،سوئیس ،برگزار می شود حضور داشته
باش��د .در این جلسه برای پیگیری بسته
خبرگزاری ها آن را تصدیق کرده اند.
پیش��نهادی کش��ورهای عضو گروه 5+1
ادامه در صفحه17 :
ادامه در صفحه :

انتشار
نوار
ویدئویی
از
بازجویی
در
گوانتانامو
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ادامه در صفحه11 :

دکترانصاری
پزشکی ....:ص20:

سیاسی از ایران به آمریکا

در سایه جنگ:
«آسودهبخوابید،
زمامداران ما
 5ملکه زیبایی جهان2008
بیدارند»؟
انتخابشد

حسین باقرزاده

ص5:

27
20

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص23 :
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TORONTO

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
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MONTREAL

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

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

General Sales Agent
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN
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Nun’s Island , N D G
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GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.
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Dayana
Mendoza

با بهترین ¯zb
(514) 846-0221
•:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº
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5Star I.P.M. Inc.
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درمتام
جهت جابجایی ارزW.با سیستم ما
دنیا5Star ،
نقاط I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
`®2178dZ
Ste-Catherine
W.
…` ` ` Á
دارید:
زمان نیاز
Tel.:(514) 585
-2345
فقط به  10دقیقه …®¥Á…£
Tel.: (514) 585-2345
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.

مسابقه ملکه زیبایی جهان سال
 2008روز یکشنبه  13جوالی
در ویتنام برگزار شد و
دختر شرکت کننده از
ونزوئال به مقام اول رسید.
برای دومین سال متوالی
ملکه زیبایی آمریکا در حین
مراسم زمین افتاد .دایانا
مندوزا از ونزوئال که به
مقام اول رسید
 22سال دارد.
شرکتکننده
کلمبیاییبه
مقام دوم
دست
یافت.

9

خانه ایران اولین کمپ یک روزۀ خود را
برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند
ص4 :

4

یکی از متحدان جمهوری
اسالمی،البشیر ،رئیس جمهور
سودان را بازداشت کنید!
تقدیر «بودار»
از جورج بوش!!

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
®yf£¥5ç•Z
صرافی  5ستاره

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

VANCOUVER

فرار جنجالی مخالف

سالن آرایش و اس�پا
کاملیا

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

ی فزاینده انرژی و مواد
بها
غذایی :خطر تورم

بازهم جنگ و..

21
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باراک اوبام��ا نامزد حزب دموکرات آمریکا
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری در یک
سخنرانی عمده درباره انرژی و امنیت ملی
که از شبکه های خبری آمریکا به طور زنده
پخش ش��د بار دیگر سیاست خود مقابل
ای��ران در صورت پی��روزی در انتخابات را
تشریح کرده است.
ب��اراک اوباما روز س��ه ش��نبه  15جوالی
گفت که منافع حیات��ی آمریکا حکم می
کند از دس��تیابی ایران به سالح هسته ای
جلوگیری شود و قول داد از کلیه ابزارهای
موجود برای فشار بر ایران استفاده کند.

wall-e

سیروس

باامریکاستیزی
منیتوانپیشرفتکرد

اوباما :لزوم حتریم
شدید ایران همزمان
با گفتگوی نامشروط

اقتصاد آمریکا مشکالت زیادی دارد!

عمر
خضر:
“کمکم
کنید!!”

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

سالناسکارپیترسون

“ما هیچ قصدی برای
تغییر این مسیر نداریم”.

ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon
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GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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l'Allier

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com
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مدرسه فردوسی مونترال
مدرسه فردوسی مونترال برای سال حتصیلی  ١۳۸٧– ۸۸درمقاطع حتصیلی اول ابتدایی تا سوم راهنمایی ثبت نام می کند.
این مدرسه یکی از مدارس موفق فارسی زبان کانادا می باشد و تمام مواد درسی از جمله علوم و ریاضیات در این مدرسه تدریس می شود.

در ضمن اسامی شاگردان ممتاز
این مدرسه عبارتند از:
(سال حتصیلی) 1387-1386

کالس اول :سید یزدان زینتی -علی
سلحشور -عرفان صدری -علی واعظی،
کالس دوم :سلوا اصغری زاده -عماد شیخ
االسالمی -سید محمد رضا قاسمی -علی
ماهوش-پرنیانمختاری-محمدصدرا
زرگرزاده -پگاه اسماعیلی،
کالس سوم :شایان توکلی سراوانی-
گلناز زاهدی نیاکی -سید محمد نجات
حسینی-زهراتقویآبکوه،
کالس چهارم :سجاد زمانی
کالس پنجم :ایمان صدری

آدرس مدرسه:
i
4255 Courtra

es
Cote-des-Neig
565
Tel: 514-962-3

Citoyenneté et
Immigration Canada

Citizenship and
Immigration Canada
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احمدی نژاد :آمریکا محتاج گفتگو با ایران می شود

محمود احم��دی نژاد ،رئیس جمهور آین��ده نیز اتفاقات��ی رخ خواهد داد و هسته ای جمهوری اسالمی با خاویر
ایران گفته است در صورتی که ایاالت شرایط به گونهای خواهد شد که آنها سوالنا ،مس��وول سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپا را درباره “مش��ترکات”
متحده برای گش��ایش دفتر حفاظت محتاج گفتگو با ایران میشوند.
منافع در تهران درخواست دهد ،آن را او گفت“ :هر دولتی در آمریکا برسر کار بسته های پبشنهادی اتحادیه اروپا و
آید ناچار خواهد شد که به مشکالت ایران عنوان کرد.
بررسی خواهد کرد.
آقای احمدی نژاد در گفتگو با شبکه درونی خ��ود بپردازد و چ��ارهای جز سعید جلیلی قرار است  ۱۹ژوئیه۲۹ ،
سازش و تعامل درست با تیر در ژنو با آقای سوالنا گفتگو کند.
اول تلویزی��ون ایران در پاس��خ به
به گفته آقای احم��دی نژاد ،ایران در
ایران ندارد”.
سوالی درباره گزارش های منتشر گفتگو با
آق��ای احم��دی ن��ژاد این مذاک��رات ب��دون پذیرش پیش
شده درباره عالقمندی آمریکا به
ش��رط تعلی��ق غنی
گشایش دفتر حفاظت منافع در اسرائیل :همچنی��ن بار
تنها
دیگ��ر برنام��ه برنامه هسته ای ،س��ازی ش��رکت می
تهران گفت:
“ تقاضاهایی هست اما در این محدودیت هسته ای ایران “صدها برابر بزرگ کند.
و نح��وه مقابله با تر” از ملی شدن محم��ود احم��دی
زمینه هنوز به طور رس��می
ایران
نژاد درب��اره آزمایش
را
غربی
کشورهای
درخواستی به دس��ت ایران
صنعت نفت!
موشکی جدید ایران
“صدها برابر بزرگ
نرس��یده اس��ت .اما اگر این
گفت:
ملی
دس��تاوردهای
از
تر”
با
ارتباط
تقاضا انجام ش��ود ما با نگاه
“جنجالهای
آمریکا به دو دلیل اس��ت .اول این که
شدن صنعت نفت عنوان کرد.
مردم بررسی می کنیم”.
کنونی
ش��رایط
از
نژاد
احمدی
آقای
اعالم
با
همچنین
آقای احم��دی نژاد
ش��خص بوش میخواهد در ماه های
کش��ور ب��ه عنوان آخر عمر دولت خود سر و صدایی کند
آمادگی ب��رای مذاکره با
بهتری��ن وضع بین و هم برای این اس��ت که در مذاکرات
آمریکا در شرایط مساوی
الملل��ی آن در بتوانند دست باال را بگیرند .اما با این
و برابر ،گفتگو با اسرائیل
سی س��ال گذشته اقدام کشور ما دس��ت باال را گرفت و
را تنها محدودیت ایران
محور
و
ک��رد
ی��اد
در روابط با س��ایر کشور
آزمایش این موش��کها تنها دس��ت
گفتگوه��ای پیش گرمی بود و تمام توان دفاعی کشور ما
دانست”.
روی سعید جلیلی ،را نشان نداد”.
محمود احمدی نژاد در
مذاکره کننده ارشد
ادامه گف��ت در چند ماه

تقدیر «بودار»
از جورج بوش

گروهی از س��اکنان ش��هر
سان فرانسیسکو در غرب
آمری��کا در نظر دارند برای
قدردان��ی از ج��ورج بوش،
رئیس جمهور این کش��ور
یک��ی از مراک��ز تصفی��ه
فاضالب شهری را به یاد او
نامگذاریکنند.
ای��ن گروه که خ��ود را کمیته یادبود
رئیس جمهور م��ی نامد ،می خواهد
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری
در ماه نوامبر موضوع تغییر نام تصفیه
خان��ه فاضالب اوشنس��اید را به همه
پرسی بگذارد.
برایان مک کانل از سازمان دهندگان
این گروه می گوید یادآوری خدمات
روس��ای جمهور بر اس��اس مفاهیم
تاریخی فعالیت های آنها کار مهمی
است.
آقای مک کان��ل در حال جمع آوری

امضا برای برگزاری همه
پرس��ی درباره این طرح
است .جمهوری خواهان
م��ی گویند ب��ا برگزاری
خجالت زده
ای��ن هم��ه
پاتریک دورینس��ون ،از اعضای
پرسی مقابله
پاکیزه
ح��زب جمهوری خ��واه ایالت
خواهند کرد.
کردن
کالیفرنیا م��ی گوید این طرح
گ��روه آقای
م��ک کان��ل کثافتکاری یک فکر وحشتناک است.
تاکنون موفق های آقای آقای دورینسون به خبرگزاری
به جم��ع آوری بوش بیست آسوش��یتدپرس گف��ت" :به
بیشتر از  ۱۲هزار امضا در سال طول همین خاطر اس��ت که سان
فرانسیسکو یک شهر دیوانه
حمایت از
برگ��زاری همه می کشد.
پنداشته می شود”.
پرسی شده است.
او ادام��ه داد" :از این که اهل
در صورتی که صحت ۷۱۶۸
امضا به وس��یله اداره انتخابات س��ان سان فرانسیسکو هستم ،خجالت زده
فرانسیس��کو تایید شود ،این طرح در ام .گویا این افراد کار دیگری ندارند که
انتخاب��ات ماه نوامبر به همه پرس��ی انجام دهند”.
دوره دوم ریاس��ت جمه��وری جورج
گذاشته خواهد شد.
آقای مک کان��ل می گوید" :فکر می ب��وش در ژانوی��ه  ۲۰۰۹به پایان می
کنیم تمیز ک��ردن کثیف کاری های رسد.
آقای بوش ده تا بیس��ت س��ال طول
بکش��د .وظیفه تصفیه خانه فاضالب

تمیز ک��ردن خرابکاری هاس��ت .به
همی��ن خاطر فکر می کنیم این کار،
تقدیر به جایی است”.

رستورانکارون

نا
هاربازار

اسپشیال های روز...

چلو کباب کوبیده
چلو کباب چنجه
و کباب سلطانی
چل
چلو کباب برگ
جوجه کباب

کوبیده و خورش های قیمه،
قورمه سبزی و زرشک پلو بامرغ

 8/99دالر

در قلب NDG

 8/99دالر

انتشار نوار
ویدئویی از
بازجویی در
گوانتانامو
ب��رای اولی��ن ب��ار ن��وار
ویدئویی از بازجویی یکی
از بازداش��تیان گوانتانامو
منتشر شده است.
رس��انه های کانادایی می
گوین��د ک��ه در ای��ن نوار
عمر خضر ،ک��ه در زمان
ضبط ویدئو ،یک نوجوان
شانزده ساله بوده ،توسط
مقامات کانادایی در ارتباط
با حوادثی که منجر به دستگیری او
توس��ط نیروهای امریکایی در سال
 2003شده بود ،بازجویی می شود.
این نوجوان که یک شهروند کانادایی
است ،متهم شده که در سال 2002
در افغانس��تان نارنجکی را به سوی
یک سرباز آمریکایی پرتاب کرده و او
را کشته است.
این نوجوان در وضعیت روحی بدی
قرار دارد و می گوید که شکنجه شده
است.
این نوار ویدئویی توسط وکالی آقای
خضر و به دنبال آن منتش��ر ش��ده
که به حکم یک از دادگاههای عالی
کانادا در ماه مه ،مقامات کانادایی می
بایس��ت مدارک اصلی خود را علیه
مته��م ارائه می کردند تا او بتواند به
طور کام��ل در برابر اتهامات وارده از
خود دفاع کند.

7400 Sherbrooke W

FR
DELIVEE
ERY

X

Harley

St-Jacques

7421 Harley (514) 483-6990
Montreal, QC H4B 1L5

به اس��تفان هارپر ،نخست
وزیر کانادا فشار بیاورد و او
را وادار کند که از آمریکایی
ه��ا بخواه��د موکل��ش را
محاکمهنکنند.
استفان هارپر هفته پیش
گفته ب��ود ک��ه در دادگاه
نظام��ی آقای خض��ر که
هش��تم م��اه اکتب��ر در
گوانتانامو برگزار می شود،
دخالت نمی کند.
عم��ر خضر که  21س��ال
دارد ،متهم به چندین مورد
عمل تروریس��تی شده که
جدی ترین آن قتل است.
ممکن اس��ت او در صورت
اثبات ج��رم ،به حبس ابد
محکوم شود.

آقای خضر که تنها ش��هروند غربی
اس��ت که هنوز در گوانتانامو به سر
م��ی ب��رد ،در
پانزده س��الگی ب��رای اولین بار احمدی نژاد به همراه زنش دیده ش��د!
ط��ی نب��ردی این عكس كم س��ابقه از محمود احمدی نژاد  51ساله
مس��لحانه در در حین كنفرانس��ی در ترکیه گرفته ش��ده است .اما با
محلی که گفته این وجود شناختن زن احمدی نژاد بسیار مشكل است!
می ش��ود یکی فرست لیدی ایران كه در داخل یك چادر سیاه قرار گرفته
از اردوگاهه��ای است یك عینك آفتابی نیز
القاع��ده در به چشمهایش زده است.
افغانستان است ،از س��وی دیگر اس��م زن
توسط نیروهای احم��دی نژاد و س��ن و
آ مر یکا ی��ی س��الش نیز ب��رای مردم
دس��تگیر شده معلومنیست.
احتمال م��ی رود خانوم فرست
بود.
همچون
هم
نژاد
احمدی
وکالی
از
یک��ی
لیدی
آقای خضر می همسرش رشته مهندسی
ایران
گوید که امیدوار را تمام كرده باشد.
است این ویدئو

“کمکم کنید”

ای��ن ویدئ��وی  10دقیقه ای
که از دریچه تهویه هوا گرفته
شده اس��ت ،عمر خضر را در
حال��ی نش��ان م��ی دهد که
گریه می کند ،صورتش را در
میان دستهایش پنهان کرده،
موهایش را می کش��د و مدام
می گوید:
“کمکمکنید!”
ی��ک بار ه��م در ای��ن ویدئو
آقای خضر به یکی از مقامات
وزارت ام��ور خارج��ه کانادا و
یک نماینده سازمان اطالعات
کانادا م��ی گوید که وقتی در
بازداش��ت ارت��ش آمریکا در
پایگاه هوایی بگرام افغانستان
بوده ،شکنجه شده است.
او لباس نارنجی رنگش را باال
می زند تا زخمهایش را نشان
دهد و می گوید:
“ش��ما اهمیتی ب��ه من نمی
دهید“ .
پ��س از آن یک��ی از ماموران
کانادایی به او می گوید:
“می دانی ،من پزشک نیستم
اما گمان می کنم که مراقبت
های پزش��کی خوبی برای تو
فراهم شده”.

وکیل دعاوی

با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب
Elmhurst

قلیه
ماهی
با پلو

با نان
ت
ا
ف
ت
و
ن
ت
ا
ز
ه
خشخاشی
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 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا -لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

امیرکفشداران

12491 Gouin Blvd West
Pierrefonds, QC H8Z 1W3
Tel: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

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

‘فرار حماسی’
مخالف سیاسی از
ایران به آمریکا
چند هفته پیش گزارش شد که احمد
باطبی ،چهره سرشناس نا آرامی های
دانشجویی ایران در س��ال  ،1378به
آمریکا رفته اس��ت و از قول وی گفته
شد که در فرصت مناسب ،نحوه خروج
خود را شرح خواهد داد.
روزنام��ه هرالد تریبون بین المللی در
ش��ماره روز دوش��نبه 14 ،ژوئیه (24
تیر) ،ماجرای فرار احمد باطبی ،زندانی
سیاسی سابق در جمهوری اسالمی ،و
ورود او به آمریکا را در مطلبی با عنوان
“فرار حماسی مخالف سیاسی از ایران
به آمریکا” چاپ کرده است.
هرالد تریبون یادآور می شود که احمد
باطبی به دلیل چاپ عکسی از او با یک
پیراهن خون آلود در جریان تظاهرات
سال  1999در تهران بازداشت شد و
برای چندین سال به زندان افتاد و در
زندان تحت شکنجه و آزار قرار گرفت.
این روزنامه می نویس��د که سرانجام
وی توانست از کشور خود بگریزد و از
طریق عراق ،خود را به آمریکا برساند و
در حالیک��ه این اتهام را که بازیچه ای
در دست ایاالت متحده بوده ،نادرست
و توهی��ن آمیز می داند ،تصریح کرده
اس��ت که دولت آمریکا نقشی در فرار
او از ایران و ورود به آن کش��ور نداشته
است و مقامات آمریکایی نیز این گفته
او را تایید کرده اند.
این روزنامه در مورد نحوه خروج آقای
باطبی از ایران به نقل از او نوشته است
که پس از س��ه روز که در حال فرار به
سر می برد ،همراه راهنمای کرد خود

به مرز ایران و عراق رسید و با عبور
از مناطق مین گذاری شده مرزی
و در میان شلیک شبانه مرزبانان،
وارد کردستان عراق شد و به این
ترتیب ،احمد باطبی ،سی و یک
ساله ،پس از حدود هشت سال در
زندان های ایران و تحمل شکنجه
و دو بار رفتن به پای چوبه دار ،از
ایران گریخت.
هرالد تریبون می افزاید که کوتاه
مدتی پس از رسیدن به شهر اربیل
ع��راق در ماه م��ارس ،زندانبانان
س��ابق باطبی از طری��ق موبایلی
که مقامات س��ازمان ملل در اختیار او
ق��رار داده بودند پیام تکان دهنده ای
فرستادند با این مضمون که “می دانیم
کجا هس��تی ،باید خودت را تس��لیم
کنی” اما باطبی ،به جای بازگشت به
ای��ران ،موفق به دریافت اجازه ورود به
ایاالت متحده ش��د و روز  24ژوئن ،به
این کشور رسید.
در گزارش هرالد تریبون آمده اس��ت
که احمد به دلیل نشان دادن پیراهن
خونین یکی از دانش��جویان
تظاهر کننده که تصویر آن در
مجلهاکونومیستچاپشدبه
زندان افتاد و که قاضی دادگاه
با نشان دادن این تصویر ،به او
سیلی زد و گفت که “حکم
مرگت را امضا کرده ای”.
به نوشته هرالد تریبون ،فرار
باطبی از ایران هیاهوی رسانه
های گروه��ی تحت نظارت
دول��ت در ای��ران را به دنبال
آورد که او را به کالهبرداری
از طلبکاران و ارتباط طوالنی
مدت ب��ا آمریکا و اس��رائیل
متهم کردند ،اتهامی که گروه
ه��ای مدافع حقوق بش��ر به

عنوان تبلیغات ب��ی پایه مردود
دانسته اند.
نارضای��ی از حکومت و تظاهرات
دانشجویی
هرالد تریبون می افزاید که بخش
هایی از زندگینامه احمد باطبی،
نحوه رفتار با او در زندان و فرار از
ایران را نمی توان به طور مستقل
تایید کرد اما آقای باطبی پس از
ورود به آمریکا یک فیلم ویدیوئی
را که در جریان فرار خود گرفته
بود منتشر کرد و وکیالن مستقل
گفته ه��ای او را مورد قبول قرار
داده اند.
ای��ن روزنامه می نویس��د که احمد
باطب��ی از تنش جاری بی��ن ایران و
آمریکا اطالع دارد و گفته اس��ت که
مایل نیست باعث تشدید تشنج بین
دو کش��ور ش��ود و گوردون جاندرو،
سخنگوی شورای امنیت ملی ایاالت
متحده نی��ز اظهار داش��ته که صدور
اجازه ورود به آمریکا “به دلیل نگرانی
از امنیت” آقای باطب��ی بوده و او روز
جمعه ،ب��ه صورت
تشریفاتی با اعضای
این ش��ورا مالقات
کرد.
هرال��د تریب��ون
توضیح م��ی دهد
که لیلی مظاهری،
وکی��ل ایرانی تبار
س��اکن آمریکا ،به
آق��ای باطبی برای
سکونت در آمریکا
کمک می کند.
این روزنامه از قول
آق��ای باطبی می
نویس��د که “هیچ
آدم عاقلی انقالبی را

ع
جما
کلبه
م
و
ل

شاهکار جدید
انیمیشینکمپانی
«پیکسار»بسیاری
از شهروندان جهان
امروز را به یاد یکی
از آرزوهای دیرین
خود می اندازد...
--------

سیروس
یحیی آبادی

در دنیای  700سال دیگر« ،وال-ئی» روباتی است کـــه در غیاب شهروندان ،جهان را از زباله
هایی را که پشت سر گذاشته اند ،پاکیزه می کند...این فیلم زیبا و بیادماندنی را حتما ببینید.
بدون برنامه ای برای بعد از انقالب نمی
خواهد ،اما این همان چیزی بود که در
سال  1979در ایران روی داد”.
هرالد تریبون پس از شرح مختصری از
زندگینامه احمدی باطبی ،می نویسد
که نارضای��ی او از حکومت روحانیون
حاصل مش��اهده صحنه سنگسار در
سن  9سالگی و بعد از آن ،از مشاهده
صحنه های اجرای احکام اعدام و قطع
دس��ت و پای محکومان در مالء عام
ناشی شد در حالیکه براساس آنچه که
در خان��واده فرا گرفته بود ،این چنین
اعمالی نمی توانسته با اسالم سازگار
باشد.
در این گزارش آمده است که در جریان
تظاهرات دانشجویی سال  ،1999یکی
از تظاهرکنندگان هدف اصابت گلوله

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

•
•
•
•
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نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

کیترینگجمال

قرار گرفت و احمدی باطبی ،با استفاده
از تی -شرت این دانشجو ،کوشید مانع
از خونریزی بیشتر شود و بعد هم برای
هشدار دادن به سایر تظاهرکنندگان،
این پیراهن خون آلود را باال گرفت در
حالیکه عکاس��ی که در محل حضور
داشت از این صحنه عکس می گرفت
و هنگامی که آق��ای باطبی در زندان
بود ،این عکس انتشار یافت و پرونده او
را سنگین تر کرد.
هرال��د تریبون می نویس��د که احمد
باطبی هفده ماه را در حبس انفرادی
گذراند و گفته اس��ت که در این مدت
تحت ش��کنجه قرار گرفت تا اعتراف
کند پیراه��ن خون آلود دانش��جوی
تیرخ��ورده را با رنگ یا خون حیوانات
رنگین کرده است.

ای��ن روزنامه در مورد نحوه ش��کنجه
آقای باطبی می نویس��د که بازجویان
با کابل فلزی بیضه های او را مضروب
کردند ،دندانهایش را شکستند ،سرش
را در مدفوعش فرو بردند ،دستهایش
را از پش��ت می بستند و از سقف می
آویختن��د ،او را محکم به یک صندلی
می بستند ،ش��بهای متوالی بیدارش
نگاه می داشتند و روی بریدگی هایش
نمک می پاشیدند.
احمد باطبی گفته است که برای اینکه
دیوانه نش��ود ،با بازجویان مبارزه می
کرد و اگر به او فحاشی می کردند ،او
هم جوابشان را می داد ،و اگر او را می
زدند ،سعی می کرد آنان را بزند.
ادامه در صفحه22 :

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم

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 .....................................................................
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
بر
رو
ی
قی
م
ت
ها
ی
ر
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
قابتی موجود ما
هم
چ
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
نین کوپن 25
دالری برای پرواز
بع
د
ی شما به ایران
ارائه خواهد شد.

Super special

ختفیف  25دالر

نسرین پارسا

e:

tim
is for a limited
this promotion
)’08
(til end of Dec

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

Tel.: (514) 397-9221
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________
1253 McGill College Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Cell.: (514) 699-1760

Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ایران خطر جنگ...

 -----به نام خدا------
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شاعرمونتریالی



تئاتر:فراخوانبههمیاری

در حاشیه اخبار مربوط به پول نفت و سفره ی
مردم و برنامه ی هسته ای و بسته ی پیشنهادی
-------------------------------

یرانند.
م
سران جمهوری اسالمی و به خصوص رییس
آن آقای احمدینژاد و وزیر امور خارجه آقای بادام چه شد زیره چه سو پسته کجا رفت؟
دكتر حسین
متکی از زمره این افرادند  -گرچه آقای متکی
سرمایه ی ما ساکت و آهسته کجا رفت؟
باقرزاده
ظاهرا برای احتیاط ،یک «انشاءالله» را هم
معموال با این پیشبینیاش همراه میکند .ای وای ازین سفره که پیوسته تهی ماند
hbzadeh@btinternet.com
در خارج از حکومت و در بین صاحبظران
ماندم عجب از نفت که پیوسته کجا رفت؟
و تحلیلگران نیز هستند کسانی مانند آقای گفتیم که شاه است ز ع ّمــــال اجانب
مسعود بهنود که سعی دارند مخاطبان خود
افسوس کنون عامـل وابسته کجا رفت
را قانع کنند که جنگ نخواهد
«آسوده
ش��د )۱(.از دید بس��یاری از چون پرده بر افتاد به دست محک پاک
این��ان ،جمهوری اس�لامی از
دیدیم که هر زاهــد برجسته کجا رفت
بخوابید،
ی
آن ان��دازه ق��درت بازدارندگ 
زمامداران برخوردار است که حمله خارجی دیروز کسی گفت زتقــــوا و عدالت
 15ژوئیه 2008
حوادث تاریخی کار احمقانهای م
ی کند.
ا بیدارند»؟ را بالکل منتف 
پیشگویی
امروز همــان واعظ وارسته کجا رفت؟
آرزوی
این
باید
چی��ز،
هر
از
قبل
نیاید،
در
آب
از
درست
گویی
ش
پی
است .اگر
بر چاه مناجات بیا و نظــــــری کن
قلبی خود را اب��راز کنم که کاش
همه به آدمی میخندند.
کاین ملت سرخورده ی دلخسته کجا رفت
و اگر درست از آب درآید ،تنها احمقان هستند که «قدرت این پیشگوییها درست از آب درآید و هیچ
پیشبینی» فرد را تحسین میکنند.
قدرتی نتواند به ای��ران صدمهای بزند .ولی واین دولت پر مهر به دنبال ثواب است
ها
ت
واقعی
کننده
تعیین
آرزوها
که
سود
چه
وجود
که
هایی
ه
لولوخرخر
از س��وی دیگ��ر ،ترس��اندن از
افسانه ی صلح و اتم و هسته کجا رفت؟
خارجی ندارند فقط مستمعانی را قانع میکند که از نظر نیستن .د
آمریکا و اسراییل (و عموما غرب) لولوخرخره از قلب اروپا به کنار حـــــــرم قم
ی ماندهاند.
ذهنی در عالم کودکی باق 
ی (چون نیستند .آنها واقعیت دارند و قدرت و انگیزه
در م��ورد جنگ یا حمله نظامی علیه ایران ،برخ 
به به ز کجا آمد و این بسته کجا رفت؟
نگارنده) خطر آن را پیش میکشند ،بدون این که حدوث حمله نیز .آمریکا در همین چند ساله اخیر
در حوزه ی اسالم چه بد شد علم کفر
دو کش��ور همس��ایه ایران را زیر و رو کرده
آن را پیشبینی کنند.
زان سوی جهان آمد و تا دسته کجا رفت!
ولی کسانی هستند که از اینکه «جنگ نخواهد شد» سخن و هماکنون بزرگتری��ن زرادخانه خود را در
خلیج فارس مستقر کرده است.
________________________
اس��راییل نیز اگر چه در مقایس��ه با آمریکا
آقای بهنود چگونه به حکومتی که موجودیت و قدرتی کوچک است ،ولی تنها قدرت اتمی
ادامه حیات خود را از خون و خشونت گرفته خاورمیانه از مدیترانه تا خلیج فارس بش��مار میرود و در
و رهبر فقید آن جنگ را نعمت االهی دانسته گذشته به تمامی کشورهای همسایه خود (و غیر همسایه
و یک بار جنگ خامنانسوزی را دست کم برای مانند عراق) حمله کرده است.
حال اگر اینان به هر دلیل و انگیزهای قصد حمله به ایران را
شش سال بیش از حد الزم به درازا کشانده
داشته باشند ،آیا واقعا میتوان اطمینان داشت که جمهوری
و صدها هزار نفر را به خاک و خون کشانده اسالمی با رجزخوانیها و تهدیدهای ضربه متقابل بتواند
است« ،اعتماد» می کند؟!
آن��ان را از حمله
ادامه در صفحه23 :
__________________________
بازدارد؟

اطمینانكاذب
به نفی جنگ

از عالقمندان به هنرپیشگی تئاتر ،برای اجرای یک
نمایشنامه در سه شهر اوتاوا ،مونترال و تورنتو دعوت
به همکاری میشود .
خواهش��مند اس��ت روزهای هفته از ساعت 7:00
بعدازظهر به بعد و روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت
 11:00صبح تا ساعت  10بعدازظهر
با تلفن زیر تماس بگیرید:
(514) 575-8451



به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

www.fkhatami.com

تبریک و تهنیت

شعر :نعمت آزرم
نامه

ای رفته بازگرد که دل بیقرار توست
چش َمم کنـارِ پنــجره در انتظار توست
تنها نه من هوای تو دارم که پرده هم
با باد قصه می کند و بیقرار توست
یاس بنفشِ بافته بـــر طاقِ پنجره
در باد ،مویِ ریختهی تابدار توست
سروی که پیش پای تو خم میکند سرش
پیکِ خیـالِ رهـروِ من در کنار توست
بازا که باز فصلِ خزانم شود بهار
باری بهار آمـدنش بــا بهار توست
یکچنـد دلـربائی و نـاگه نهـان شدن
خوشنیستاینمعاملههرچندکارتوست
دور از تو جز خیالِ تو کس نیست یار من
تا خـود کدام سـرو سرافراز یار توست
خوش زی به هر کجای که باشی به کام دل
آب و هـوای تازه یقیــن اختیار توست،
از یادها که بــــاز نهــادی ولی بدان
تنها همین مراست که غم یادگار توست!
پاریس -تابستان  ۱۳۸۷خورشیدی

Pierrefonds: 2+1 bedroom cottage, built in 1992, finished basement, garage, $199,000
D.D.O.: Completely renovated 3+1 bedroom finished basement, garage, ....... $299,000
Ile-Bizard: 3+2 bedroom bungalow, built in 1997, more than 19000 sq.ft. of land, with
3 full bath, fireplace, finished basement, garage, ...............................................$429,000

یامسین عزیز

توفیق تو را در اخذ دیپلم
صمیمانه تبریک میگوئیم .
از خداوند می خواهیم که سالمت باشی
و در رسیدن به درجات عالی تحصیلی
مثل همیشه موفق گردی...

محمد تقی و شهناز مقصودلو
پدربزرگ و مادر بزرگ

nemat_azarm@hotmail.com

مرکز خدمات ارزی
بانک بین املللی

بامدیریتبیژناحمدی

مرکز خدمات ارزی در مونترال
اولین

groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
یو
نر بیزنسی به نازلترین
خ
تا
 400دالر 10 :دالر
از 400
دالر به باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا ،در کمتر از چنددقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ دربجایی ارز
کمترین زمان
ی برای جا
تبار

استفاده از

کارتهای اع

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید
Metro: Guy

Pincourt: Waterfront lot, more than 12000 sq.ft. with services, .....................$129,000

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

Montreal, QC H3H 1M2

Tel.: 514-937-5192

آموزشگاهرانندگی

COOL

Driving
School

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

به فارسی و تمام رنگی
 هنگام نامنویسی در آموزشگاهبطور رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

تئوری آموزش کامپیوتری

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

295.00
2hr driving
75.00

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book
--------------------------

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil
+ car for exam

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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افغانستان...

 ۹سرباز
آمریکاییکشته
شدند

در جری��ان حمله شورش��یان به یک
پای��گاه نیروهای آمریکای��ی در یک
منطقه مرزی میان کنر و نورس��تان،
نزدی��ک م��رز پاکس��تان ۹ ،نظامی
آمریکایی کشته شده اند.
ای��ن درگیری در حال��ی روی داد که

واحدهای نظامی افغانستان و نیروهای
ائتالف در چند جبهه مختلف عملیاتی
را علیه شورشیان به اجرا گذاشته اند.
در همین حال ،منابع ائتالف به رهبری
آمریکا اع�لام کردند که یکی دیگر از
سربازان آنان در اثر انفجار یک بمب در
هلمند کشته شده است.
روز یکش��نبه  13ج��والی نیروهای
آمریکایی گفتند که در یک درگیری
بیست و چهار ساعته در والیت هلمند،
چهل نفر از شورشیان را کشته اند.
ناتو در حال حاضر  53هزار س��رباز از
 40کشور جهان در
افغانستان دارد.
نظامی��ان نات��و می
گوین��د شورش��یان
پای��گاه این نیروها را
با راک��ت ،خمپاره و
اسلحه سبک هدف
حمله قرار دادند.
نیروه��ای نات��و در
این عملیات از هلی
کوپترهای جنگی نیز

www.paivand.ca

سنگین

در مقابله با
ترین
شو ر شیا ن
ا س��تفا د ه
تلفات
آمریکا کردند.
گزارشها به نقل
مقامات افغان
ا ز
حاکیست که در این درگیری ،تلفاتی
هم به غیرنظامیان وارد آمده است.
ناتو می گوید شورش��یان مهاجم در
حمالت متقابل سربازان ناتو ،متحمل
تلفات سنگینی شده اند.
والیات کوهس��تانی کنر و نورستان از
مناطق فعالیت افراد وفادار به طالبان
و القاعده و یکی از نقاط درگیری بین
شورشیان و نیروهای ائتالف و ارتش
افغانستان بوده است.
درگی��ری اخی��ر در کن��ر در نزدیک
همان محل��ی روی داده که نیروهای
آمریکایی به کشتن  47غیرنظامی در
یک عملیات هوایی در آن متهم شده
اند.
این عملیات یک هفته پیش به اجرا در
آمد اما نظامیان آمریکایی شورشیان را
عامل کشتار غیرنظامیان دانسته اند.

juillet 15, 2008
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جهان :حقوق بشر...

به اتهام:

نسل کشی ،جنایت
علیه بشریت و
جرایم جنگی،
رئیس جمهور سودان
را بازداشت کنید!

دویچه وله :دادستان دادگاه بینالمللی
کیف��ری الهه خواس��تار صدور حکم
بازداشتبینالملیورموردعمرالبشیر،
رئیس جمهور س��ودان ش��د .البشیر
متهم به “جنایات جنگی ،نسلکشی
و جنایت علیه بش��ریت” در منطقه
دارفور در غرب سودان است.
لوئیس مورنو-اوکامپو ،دادستان دادگاه
بینالمللی کیفری الهه فهرس��تی از
متهمان به نسلکشی و جنایات جنگی
در دارفور س��ودان را منتشر کرد که
عالوه بر عمر البشیر ،اسامی شماری
دیگ��ر از مقامهای دولت��ی و نظامی
سودان نیز در آن دیده میشوند .اگر
درخواست دادس��تان از سوی قضات
دادگاه تایید ش��ود ،حکم بازداش��ت
بینالمللی حاکم نظامی سودان صادر
خواهد شد.
سال گذشته دادگاه بینالمللی کیفری
الهه حکم جلب دو تن از وابس��تگان
دولت سودان را به اتهام جنایات جنگی
صادر کرده بود ،اما س��ودان از تحویل
آنان به دادگاه الهه خودداری کرد.
هم اکنون  ۵سال است که منطقهی
دارف��ور در غرب س��ودان درگیر یک
جنگی داخلی است .بیش از  ۷۰هزار

ارجاعپرونده
مقامهایاین
کشوربهدادگاهبینالمللی
اله��ه را غیرقاب��ل قبول
خوانده است.

______
دادگاهبیناملللی
جنایی الهه در
آستانه صدور البشیر در یک نگاه
حکم بازداشت عم��ر حس��ن البش��یر،
یکی از متحدان دیکتاتور نظامی سودان،
در س��ال  ۱۹۴۴در
حکومت اسالمی روس��تایی در ۱۵۰
کیلومتریشمالخارطوم
ایران است.
ب��ه دنی��ا آمد .در س��ال
______
 ۱۹۸۳با کمک و حمایت

نفر از سیاهان بومی این
منطق��ه توس��ط ارتش
س��ودان و شبهنظامیان
مورد حمایت آن به قتل
رسیدهاند .سازمانهای
امدادرس��انی ش��مار
قربانیان را تا  ۳۰۰هزار
نفر تخمی��ن میزنند.
بی��ش از دو میلی��ون
نف��ر نیز آواره ش��دهاند.
دادستان دادگاه جنایی
الهه میگوی��د ،تمامی
دس��تگاه دولتی سودان
در جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در
دارفور مشارکت دارند.

اسالمگرایان کودتا کرد و
در س��ال  ۱۹۹۳رسما خود را رئیس
دولت معرفی نمود.
از س��ال  ۱۹۸۳س��ودان براس��اس
مقررات اسالم و قوانین شریعت اداره
اس��تقبال س��ازمانهای
مدافع حقوق بشر
میشود .البشیر در
س
ودا
ن با قوانین س��ال  ۲۰۰۱مرشد
سازمانهای بینالمللی
مداف��ع حقوق بش��ر از ش
و رهبر معنوی خود،
ریعت ادا
ر
ه
حس��ن الترابی را به
جمله عفو بینالملل و
م 
یشود.
زندان انداخت .الترابی
دیدهبان حقوق بشر ،از
دو س��ال بعد آزاد شد،
درخواست صدور حکم
اما یک سال بعد به اتهام
بازداش��ت علیه عمر البشیر،
رئی��س جمهور س��ودان ،ب��ه گرمی کودت��ا باز هم زندانی شد.
استقبالکردند.عفوبینالمللدادرسی  ۱۹س��ال حکومت البشیر در سودان
احتمالی علیه البشیر را “شانسی برای همواره با جنگ داخل��ی همراه بوده
صلح در منطق��هی دارفور” توصیف است.
نخست جنگ میان شمال و جنوب و
کرده است.
س��ازمان دیدهب��ان حقوق بش��ر در از پنج سال پیش به اینسو ،جنگ در
اطالعیهای که روز دوشنبه  ۱۴ژوئیه منطقه دارفور در غرب سودان.
در نیویورک انتشار داد ،اقدام دادستان
دادگاه جنای��ی اله��ه را “گامی مهم پس از میلوسوویچ و..
برای پای��ان دادن به جنایات هولناک دادگاه جنایی اله��ه پیش از این نیز
در دارفور” نامید .به گفتهی دیدهبان علیهرهبرانسابقبرایبرخیکشورها،
حقوق بشر ،این اقدام دادستانی دادگاه از جمل��ه ،چارلز تیلور ،رئیسجمهور
الهه نش��ان میدهد ،هیچکس فراتر سابق لیبریا و اسلوبودان میلوسوویچ،
از قان��ون قرار رئیسجمهور سابق یوگسالوی سابق،
حکم جلب صادر کرده بود.
ندارد.
دولت سودان اما این نخس��تین بار است که چنین
میگو ی��د حکمی علیه رئیسجمه��وری صادر
صال حی��ت میشود که راس در قدرت در کشورش
قضایی دادگاه قرار دارد.
الهه را قبول دادگاه کیفری بینالمللی الهه در سال
ن��دارد .وزارت  ۲۰۰۲ایجاد شد تا به اتهامات مرتبط
خا ر ج��هی با نسلکشی ،جنایت علیه بشریت و
س��و د ا ن جرایم جنگی مانند کشتار ،شکنجه،
ب��ا انتش��ار تجاوز جنس��ی و نظایر آن رسیدگی
بیا نی��ها ی  ،کند.

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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ایران هسته ای ...

ادامه از روی جلد:

 آمریکا ،روس��یه ،چین ،بریتانیا،فرانس��ه و آلمان  -برگزار می شود
و مقام��ات آمریکایی گفته اند که
آقای برنز به منظور “گوش دادن
به مذاکرات” در این جلسه حاضر
خواهد بود اما با آقای جلیلی مالقات
جداگانه ای نخواهد داشت.
اگرچه انتظار می رفت نمایندگانی
از س��وی گروه  5+1در مذاکره با
ایران شرکت کنند ،اما پیش از این
گفته می شد که آمریکا نماینده ای
برای شرکت در چنین گفتگوهایی
اعزام نخواهد کرد.
ایاالت متح��ده ش��رط برگزاری
گفتگوی مس��تقیم با ایران درباره
پرونده هس��ته ای و سایر مسایل
مورد عالقه دو طرف را به پذیرش
تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی
جمهوری اس�لامی مشروط کرده
بود.
مع��اون سیاس��ی وزارت خارجه
آمریکا بدون برآورده ش��دن پیش
ش��رط مورد نظر این کش��ور در
مذاکرات روز شنبه حضور می یابد
و برخی منابع این اقدام را نش��انه
تغیی��ری احتمالی در سیاس��ت
ایاالت متحده نسبت به جمهوری
اسالمی عنوان کرده اند.

در عی��ن ح��ال ،وزارت خارج��ه
آمری��کا تصریح کرده اس��ت که
ویلیام برنز تنه��ا یک بار و آن هم
به عنوان ناظر در گفتگوها “حضور
خواهد داشت” و در گفتگو با طرف
ایرانی مشارکت نخواهد کرد.
ویلیام برنز ،به عنوان معاون سیاسی
وزارت امورخارجه ایاالت متحده،
پس از وزیر خارجه و قائم مقام او،
سومین مقام ارشد این وزارتخانه
محسوب می شود و پرونده هسته
ای ایران نیز زیر نظر او قرار دارد.
به گفت��ه یکی از مق��ام های این
وزارتخانه ،آقای برنز با هدف تاکید
بر مواضع قبلی آمریکا و نشان دادن
حمایت ایاالت متح��ده از تالش
های گروه  ۵+۱به ژنو می رود.
جلسه روز ش��نبه در ژنو با هدف
بررس��ی پاس��خ ایران به بس��ته
پیش��نهادی گروه  5+1برگزار می
شود که حاوی مشوق هایی برای
ترغیب ایران به تعلیق غنی سازی
اورانیوم در برابر دریافت مجموعه
ای از امتیازات اقتصادی و سیاسی
است.
محم��ود احم��دی نژاد ه��م روز
دوش��نبه با رد پیش شرط تعلیق
فعالی��ت در زمینه غنی س��ازی و
فرآوری اورانیوم ،هدف از برگزاری

مذاکرات ژنو را گفتگو درباره وجوه
مشترک بس��ته های پیشنهادی
ایران و گروه  ۵+۱دانسته بود.
اش��اره آقای احمدی نژاد به یک
رش��ته پیش��نهادهایی است که
جمهوری اسالمی آنها را برای حل
معضالت اساس��ی جهان مطرح
کرده است.
مذاکرات س��وئیس در شرایطی
برگزار می شود که روابط ایران و
آمریکا به دلیل برنامه های هسته
ای جمهوری اس�لامی به شدت
تیره شده است.
هنوز مقامات جمهوری اسالمی
نس��بت به گزارش حض��ور آقای
برنز در اجالس ژنو واکنشی نشان
ن��داده اند اما خبرگ��زاری دولتی
ایران  -ایرنا  -این خبر را با عنوان
“عقب نشینی آمریکا از پیش شرط
خود برای گفتگو با ایران” مخابره
کرده است.
این خبرگزاری افزوده اس��ت که
“آمریکا علیرغم پیش شرط های
قبلی خ��ود مبنی بر اینکه تا قبل
از تعلیق غنی سازی از سوی ایران
با تهران مذاکره نخواهد کرد ،برای
گفتگو و حضور در مذاکرات جلیلی
و سوالنا ابراز تمایل کرده است”.

هوشنگ نه جاسوسم
و نه خائن!

امیراحمدی
در تهران

به نوش��ته روزنام��ه «اعتم��اد ملی»،
هوش��نگ امیراحمدی رئیس انجمن
دوستی ایران و آمریكا كه اسفند سال
گذش��ته به تهران س��فر كرده بود ،بار
دیگر راهی ایران شد.
امیراحمدی همچنین از دیدار چند روزه
خود با شائول موفاز ،معاون نخستوزیر
اس��رائیل خبر داد كه به درخواس��ت
آنها در نیویورك ص��ورت گرفت .موفاز
چندی قبل گفته ب��ود چنانچه ایران

شـــریف
موسسه مالی

برنامه هستهای خود
را متوق��ف نكند،
اس��رائیل به ایران
حمل��ه خواه��د
كرد.
ب��ه گفته امیراحم��دی ،وی به همین
خاطر با تش��ریح مواض��ع واقعی نظام
جمهوریاس�لامی ای��ران در خصوص
مساله اس��رائیل و فلسطین نسبت به
پیامد هرگونه حمل ه به ایران از س��وی
اسرائیل به موفاز هشدار داده است.
وی میگوید حضور پیشین او در ایران
به دعوت ش��خص احمدینژاد صورت
گرفت.
امیراحمدی تصریح میكند در س��فر
قبلی خود تقریبا با تمام اعضای كابینه
رئیس دولت دیدار و گفتوگو داش��ته

است.
رئیس انجمن دوستی ایران و آمریكا در
بخش��ی دیگر از گفتوگو در خصوص
احتمال برقراری رابطه ایران و آمریكا با
تاكید بر اهمیت این موضوع ،میگوید:
در ح��ال حاض��ر برخی با ق��د و قواره
كوچكش��ان در این زمین��ه اظهار نظر
میكنند.
وی در ادامه بزرگترین چالش اسرائیل
را ن��ه اعراب بلكه ایران میداند كه آنها
ه��م زیركان��ه این موض��وع را بردوش
آمریكا منتقل كردهاند.
امیراحمدی همچنین با تاكید بر اینكه
نه جاسوس است و نه خائن میگوید:
عاشق ایران است و درباره رابطه آمریكا
با ایران حتی اگر حامل پیام رسمی هم
نباشد ،حامل حرف است.

مازجبرانی در
فستیوال خنده
مونتریال

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

صمیمی و پرانرژی ،مازیار را
عصر آفتابی س�ه شنبه ،در
تراسزیبایهتلهایت،چند
س�اعتی پی�ش از اولی�ن
«ش�و»ی او در متروپولیس
مالق�ات کردی�م و ب�ا او به
گفتگو نشستیم.
حاصل این دیدار کوتاه را در
شماره آینده پیوند خواهید
خواند.

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

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

nge.com

www.sharifexcha

In 2008, Québec City, the
first French
permanent
settlement in
North America, celebrates
its 400th an!niversary

QUÉBEC
1608-2008

From
January
to October,

we will see ten months of unprecedented excitement in a city made more beautiful then ever by
!major urban improvements
Throughout the year, once-in-a-lifetime productions showcasing artists from all over the world
will be presented. Furthermore, several of Québec City’s annual events will add a special 400th
anniversary touch to their programs.
The main cultural institutions will also take part
in the celebrations with a series of unique and
original exhibitions and concerts.
The city will also welcome more than 30 major
international events.
Information:

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com
اسپشیال های ماه:

 از بین بردن موهای زائد با لیزرلب باال :هربار  29دالر
زیربغل و بیکینی 39 :دالر
الغری ،زدودن سلولیت،
سفت کردن پوست :هر بار  70دالر
لیف ماساژ برای چین و چروک ،لیزر و بوتاکس
 پیلینگ برای جوش ها و کک مک قهوه ایهر بار 99 :دالر
لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز
فیشال،مانیکور،پدیکور
 - -مشاوره رایگان با خانم دکتر- -

www.monquebec2008.com

دوس��تان و یاران جمع «حافظ یکش�نبه» ها،
یکشنبه  6جوالی به روال برنامه های گاهگاهی
خ��ود ،راهی مرکز ایالت ،ش��هر کبک س��یتی،
شدند...
طبیعت یاری کرد و روزی زیبا ،آفتابی پرش��ور،
بی تکلف و سراسر عشق و همبستگی و آفتاب
تحفه راهش��ان نمود ...در این سفر تنی چند از
بروبچه های پیوند نیز همراه ش��دند .عکس -به
یادگار -بخش��ی از گروه را در حاشیه سن لوران
زیبا نشان می دهد.
پیرمرد ،چشم ماست! همت واالی او برقرار؛
دست پرتالش او مریزاد!
این همه بدون عش��ق پربرکت پیر ش��هر ،سید
نازنین ،جناب ضیاءالدین شادمان ،مسوول گروه
حافظ یکشنبه ها ،و ایضا تالش بی چشمداشت و ایثارگر دکتر شریف نائینی،
رضا نژاد ،سرکار خانم پرهیزگار و بسیاری دوستان دیگر میسر نمی شد .برای
همگی ایشان (و هرکو در هر قدر و اندازه ای) برای ارتقاء میراث سترگ ایرانی
در آستانه قطب ،آستین باال می زند ،آرزوی تندرستی ،بهروزی و تداوم داریم.

ایرانی

انواع چلوکباب
های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما

485-2929

514

Vendome:
Bus 105

)(corner Cavendish

Metro Vendome

ِDavoud Vosoughian

داود ٍوثوقیان

رستوران

Montreal Qc H4A 1W4

6584 Sherbrooke West

 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

شیراز

5625 Sherbrooke W.

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

حافظ یکشنبه ها:قافلهعشقوهمبستگی

بامدیریت
انواع غذاهای خد
یجه سیاح

_____________

Cell.: (514) 608-3286

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

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

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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




























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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
www.sutton.com

مسعود نصر

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

سیاس��ت دولت آن کش��ور در اعزام
نیروهای تازه نفس و تمرکز عملیات
علیه شورشیان در مناطق اطراف بغداد،
که از اوایل سال گذشته به اجرا در آمد
تا حدود زیادی موثر بوده است.
سخنگوی ارتش عراق هفته گذشته
اعالم کرد که شمار حمالت شورشیان
در ماه ژوئن سال جاری نسبت به ماه
ژوئن سال گذشته  85درصد کاهش
یافت.

شهر بعقوبه ،مرکز اس��تان دیاله ،در
شصت و پنج کیلومتری شمال شرق
بغ��داد ،پایتخت عراق ،واقع اس��ت و
هم��واره از مراکز فعالیت شورش��یان
مخالف دولت مرکزی بوده است.
اگرچه اکثر س��اکنان دیال��ه را اعراب
سنی تشکیل می دهند اما این استان
دارای اقلیت های بزرگی از شیعیان و
همچنین کردهای عراقی است.
روز سه شنبه 15 ،ژوئیه ،در دو بمب ب��ه گفت��ه مقام��ات امنیتی ع��راق،
گذاری انتحاری در یک مرکز استخدام شورشیان وابسته به القاعده ،که در پی
ارتش در شهر بعقوبه دست کم سی عملیات نیروهای
و پنج نفر کشته و بیش از پنجاه نفر آمریکایی و عراقی
ایران 400 :هزار تصادف
در ای��ن منطق��ه
دیگر زخمی شده اند.
ش��ده
تضعی��ف
انتحاری،
گذار
بمب
به گفته پلیس ،دو
مرگ  26هزار نفر
که یکی از آنان اونیفورم ارتش عراق را اند ،می کوش��ند
بر تن داشت ،بمب های همراه خود را با دس��ت زدن به
مقصر اصلی :عامل انسانی
در میان متقاضیان پیوستن به ارتش حمالت انتحاری آمار تصادفات و تلفات جاده ای در ایران بسیار باال است
منفجرکردند.
ب��ه اختالف��ات و تا جایی که برخی معتقدند که این کشور با آمار 400
اکثر قربانیان این انفجار جوانانی بودند درگیری های فرقه هزار تصادف در س��ال که به کش��ته شدن حدود 26
که برای تسلیم درخواست استخدام ای و قوم��ی دامن هزار نفر می انجامد ،یکی از باالترین رتبه ها در زمینه
در ارت��ش ملی ع��راق در مقابل یکی بزنند.
حوادث مرگبار جاده ای را در سطح جهان داراست.
از سربازخانه های بعقوبه صف بسته مناب��ع آمریکایی در یکی از تازه ترین حوادث رانندگی در ایران ،واژگونی
بودند.
گفت��ه ان��د ک��ه یک اتوبوس در محور مهریز -انار در استان یزد موجب
مجروح شدن  37نفر شد که حال  11تن از مصدومان
وخیم اعالم شده است .پلیس راه خواب آلودگی راننده
را علت بروز این سانحه اعالم کرده است.
ایران و مصر :بحران تازه
به عنوان مثال در حادثه ای مشابه که چندی قبل در
«امام خون» در برابر
آزاد راه قم به تهران رخ داد ،خبرگزاری ایرنا از واژگونی
یک اتوبوس مس��افربری خبر داد که منجر به کشته
«اعدام فرعـــون»!
شدن  32نفر و مصدومیت عده ای زیادی از سرنشینان
سردبیر روزنامه “الوطنی الیوم” ،سخنگوی رسمی حزب ملی آن شد.
حاک��م در مصر ،آغاز به کار پروژه تولید یک فیلم جدید بنام این درحالیست که با بررسی آمارهای جدید به نظر می
“خمینی امام خون” را اعالم کرد ،وی این فیلم را پاس��خی رسد نظارت بیشتر پلیس و رسیدگی به وضعیت عبور
مستقیم ،به “توهین ایرانیان” از طریق فیلم “اعدام فرعون” و مرور در جاده های ایران ،موجب کاهش نسبی تلفات
به محمد انور الس��ادات و تالش آنان برای خدشه دار نمودن و حوادث رانندگی شده است.
ش��خصیت میهنی وی برش��مرد،ووی را سمبل مصریان در سرهنگ علیرضا اسماعیلی ،فرمانده پلیس راه کشور در
جنگ و صلح بحساب آورد.
همین ارتباط اعالم کرد:
تولید فیلم ایرانى “اعدام فرعون” با بازتاب گستردهای در مصر "در تابس��تان س��ال  86تعداد  6977نفر در س��وانح
روبرو ش��ده است ،وزارت امور خارجه این کشور با به حضور رانندگی جان باختند که در مقایسه با سال قبل تعداد
طلبیدن باالترین نماینده سیاسی ایران در قاهره ،روز دوشنبه  1443نفر کمتر در جاده های کشور کشته شدند”.
 8جوالی نسبت به بحرانی شدن روابط میان دو کشور ،و زیان او علت این کاهش را قاطعیت بیشتر پلیس در برخورد
دیدن این روابط در نتیجه فیلم یاد شده هشدار داد.
با رانندگان پر مخاطره ،اس��تفاده از دس��تگاه راه یاب
ای��ن فیلم ترور رییس جمهور فقید مصر انور الس��ادات را به ( )GPSوابزارهای الکترونیکی ،مدیریت بر سرعت در
تصویر می کشد.
جاده های کشور و در نهایت رعایت قوانین و مقررات
این فیلم مس��تند “اع��دام فرعون” ن��ام دارد و طبق گفته راهنمایی و رانندگی از سوی مردم اعالم کرد.
تولیدکنندگان آن “تصفیه انقالبی رییس جمهور خائن مصر ،با این حال آقای اس��ماعیلی همچنان عامل انسانی را
توسط شهید خالد اسالمبولی” را نشان می دهد.
اصلی ترین علت تصادفات جاده ای در ایران می داند.
خالد اس�لامبولی متهم اصلی ترور س��ادات ب��ود که پس از
محکومیت در سال  ۱۹۸۲به دار کشیده شد.

دهها کشته
در چند
مببگذاری

رئیسجمهوریکهازچاهجمـــکراندرآمد،برایدوردومبهچاهنفتدخیلبسته!

لولهکشیپولنفت

به صندوق های انتخاباتی!

بدستور احمدی نژاد و در ادامه طرح
های مربوط به خرید رای مردم برای
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ،توزیع
سهام عدالت میان  6میلیون روستائی
ایران و همچنین عشایر فاقد شغل و
کمدرآمد که در مرحله قبل این سهام

را دریافت نکردهاند ،آغاز ش��د .سهام
عدالت قرار است به  11میلیون و 600
هزار نفر برس��د که رای قابل توجه و
تعیین کننده ایست!
قرار اس��ت یارانه ها نیز نقدی شود و
به این بهانه نیز به کس��انی که با فقر
دس��ت و پنجه نرم می کنند و اغلب
حاشیه نشین شهرهای بزرگ شده اند
یک میلیون تومان پول نقد داده شود.

در یک اقدام دیگر که سخنگوی دولت
از مطبوعات گل��ه کرده که چرا آن را
پوش��ش خبری نمی دهند ،با تزریق
موقت دالرهای نفتی به بازار مسکن،
دولت می کوش��د قیمت مس��کن را
کمی پائین بیآورد تا از این طریق هم
رای جمع کند( .پیک نت)

به نام خداوند بخشنده مهربان

(514) 815-6234

حالل

پیتزا ،همبرگر ،چیز برگر ،استیک
انواع پستا:
اسپاگتی ،الزانیا و...

670-8400
514

4123 Verdun

Verdun

(Verdun) Qc

دلیوری :رایگان

 -صبحانه-

در ضمن در فصل تابستان با انواع
آبمیوه های طبیعی
و خنک ،هویج بستنی،
معجون،کیک
و چای و قهوه
آماده پذیرایی
از شما دوستان
گرامیهستیم

GO JUNK

پارس
رستوران

انواعفستفود

قابل توجه تعمیرکاران ساختمانی

دیگر نیازی به کرایه کانتینر موبایل ندارید
فقط با ما متاس بگیرید و خود را از هرگونه
وسیله بالاستفاده از جمله چوب ،آهن ،و غیره
دور سازید.

جمع آوری هر گونه آهن آالت

از جمله گاز ،یخچال ،خشک کن و…

بامدیریت ایرانی حامد:

Recyclage de metal-containeur mobile,
4 camion a votre service,
Collecte de rebuts,
Residentiel & commercial
avec/sans contrat

)(514) 815-6234

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:

روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرما یند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب
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www.paivand.ca

اقتصادآمریکا...
برده است و این وضعیت برای سیاست دارایی های خود را به ارزش  4میلیارد
گذاران چالش های چشمگیری را در دالر بفروش��د و برای کمک به حفظ
فعالیت س��ال آینده اش در آمریکای
پی داشته است.
جورج بوش ،رئی��س جمهور آمریکا ش��مالی دو میلی��ارد دالر دیگ��ر وام
در کاخ سفید گفت که آمریکا از این بگیرد.
ریک وگون��ر ،مدی��ر اجرایی
چالش اقتصادی به سالمت
جنرال موتورز ،روز  15ژوئیه،
و قوی تر از گذشته بیرون
بهای
به کارمندان این شرکت گفت
خواهد آمد.
اما او اضافه کرد که کنگره فزاینده که ساخت کامیون برای ادامه
ساخت خودروهای کوچک تر
آمریکا باید سریعا دست به انرژی
و کم مصرف تر که مورد عالقه
اقدام بزند تا قوانینی را که
از استخراج نفت در آبهای و مواد
بیشتر خریداران است ،متوقف
س��احلی آمریکا جلوگیری غذایی :می شود.
خطر تورم جنرال موتورز پیش��تر اعالم
می کند ،لغو کند.
کرده بود که چه��ار کارخانه
در تحولی دیگر در آمریکا،
خودروسازی خود در آمریکا را
ش��رکت خودروس��ازی
تعطیل می کند.
آمریکایی جن��رال موتورز
اع�لام ک��رده در واکن��ش به کاهش آمار وزارت بازرگانی آمریکا نشان می
فروش خودروی این شرکت تصمیم دهد که خرید و فروش خودرو در ماه
گرفته است از شمار کارمندان خود به ژوئن  3درصد کاهش داشته است که
بازتاب افزایش پرشتاب قیمت سوخت
میزان قابل توجهی بکاهد.
این شرکت می گوید قصد دارد هزینه و همچنین ضعیف شدن اقتصاد آمریکا
دس��تمزد خود را  20درصد کم کند ،بوده است.

«اقتصاد آمریکا
مشکالت زیادی
دارد!»
بن برنانکه ،رئیس بانک مرکزی آمریکا،
اذعان کرده است که اقتصاد آمریکا با
مشکالت عدیده ای مواجه است و بازار
و موسسات مالی این کشور تحت فشار
زیادی قرار دارند.
آقای برنانکه روز سه شنبه ( 15ژوئیه)،
به سنای آمریکا گفت که بهای فزاینده
ان��رژی و مواد غذایی خطر تورم را باال

__________
دالر آمریکا بخاطر
وضعیت اقتصادی
ضعیف شده است

چیــن بزودی
به ماه می رسد

یکی از مقامات ناس��ا می گوید که
چین ظرف دهه آینده میالدی قادر
خواهد بود سفینه با سرنشین به ماه
بفرستد.
آژانس فضای��ی آمریکا قصد دارد تا
سال  2020با استفاده از سفینه تازه
اش ،اوریون ،افراد را به سطح کره ماه
برساند اما این احتمال وجود دارد که
اولین نفراتی که از این پس پا به ماه
می گذارند ،به جای پرچمی با پنجاه
ستاره ،پرچمی با پنج ستاره را روی

که تا سال  2020این اتفاق بیفتد.
برخی از دس��ت ان��درکاران صنایع
فضای��ی م��ی گوین��د که س��لطه
درازم��دت آمریکا بر فضا ب��ا ورود
تدریجی کش��ورهای دیگ��ر به این
حیطه کمتر می شود.
در گزارش اخیر یک شرکت مشاوره
آمریکایی به نام “فترون” آمده که
کشورهای دیگر با سرعت فزاینده ای
در حال افزایش توانایی های فضایی
خود هستند و این برای “موقعیت
فضایی آمریکا تهدید کننده” است.
چین ظرف پنج س��ال گذشته دو
سفینه با سرنشین به فضا فرستاد.

ماه بر افراشته کنند.
در س��ال  2003چی��ن س��ومین
کشوری شد که سفینه با سرنشین
به فضا فرستاد.
مایکل گریفین ،یکی از مقامات ناسا
در گفتگو با بی بی سی گفت“ :اگر
چی��ن بخواهد که اف��راد را به کره
ماه بفرس��تد ،مطمئنا می تواند ،و
اگر بخواهد جلوتر از ایاالت متحده
ای��ن کار را بکند ،حتما این توانایی
را دارد”.
مقامات چین م��ی گویند که برای
فرس��تادن افراد به کره ماه جدول
زمانی خاصی ندارند و تردید دارند

کاملیا انتخابی فرد :جمعه  27جون،
سلمان رش��دی نویسنده هندی تبار
و تبع��ه انگلس��تان در کتابخانه ملی
نیویورک دعوت داشت تا درباره کتاب
تازه خود” افسونگر فلورانس” صحبت
نماید .فردی که میزبانی این برنامه را
بعهده داش��ت ،از آقای رشدی درباره
کودکی هایش پرسید .درباره سالهایی
که در انگلس��تان مشغول به تحصیل
بوده اس��ت و درباره حکم ارتدادی که
توسط آیت الله خمینی برای او صادر
شده بود… ایشان به گفتن یک عبارت
بسنده نمود و آن اینکه" :کشتن یک
نویس��نده به خاطر نوشته هایش بد
است ”.به نظر می آمد که دیگر عالقه
ای ب��ه گفت و گو در اینب��اره ندارد و
س��والهایی را که درباره دوران اختفا و
تاثی��ر آن بر روی خالقیت هنری اش

پرسیده می شد را خیلی کوتاه پاسخ
می داد .آقای رشدی در پاسخ به این
س��وال که آیا وی فردی غیر مذهبی
است گفت که او ضد مذهب نیست،
تنها به این باور اس��ت ک��ه آدمهای
مذهب��ی نباید اعتقاد و باور خود را به
دیگران تحمیل کنن��د .همانطور که
به سخنان ایشان گوش می دادم یاد
آقای سعید حجاریان و آقای مختاری
و پوین��ده ،پی��روز دوان��ی و دیگرانی
افت��ادم ک��ه آن
بی نوای��ان نیز به
جرم ارتداد هدف
خشونت مذهبی
قرار گرفتند .آقای
رش��دی آنق��در
خ��وش ش��انس
ب��ود ک��ه از این
ع��داوت و غضبی
که از غیب به آن
گرفتار ش��ده بود
صاحب اعتبار و ش��هرت شود و یک
کشور غربی مسوولیت حفاظت جانی
او را بعهده بگیرد .اما در ایران به جای
آنکه حکومت مراقب جان شهروندان
خود باشد ،با مباشرت در این تهدیدها
و خش��ونت ها آنها را برای همیش��ه
خاموش کرد .نویسندگان بزرگی چون

سعیدی سیرجانی و دیگرانی که ادامه
حیات آنها استمرار خدمت ادبی آنها به
نسلهای آینده و به ادب پارسی بود…
و اکنون برای سردبیر روزنامه اعتماد
ملی به جرم توهین به رییس جمهور
حکم بازداش��ت صادر کرده اند .حتما
فردا هم می نویس��ند ک��ه توهین به
آقای رییس جمهور از مصادیق توهین
به امام زمان و کفر ورزیدن به اوس��ت
و ج��رم آن م��رگ اس��ت! مگر همه
م��ردم باید به مذهب و به
باورهای آقای احمدی نژاد
معتق��د باش��ند ،تا مجرم
و کافر و مرت��د و الحادی
خوانده نشوند؟ خرافات ها
و دامن زدن به این خرافه
ها از طرف حکومت از یک
ط��رف و تنبیه م��ردم به
خاط��ر عاقالنه فکر کردن
و بکار بستن خرد از طرف
دیگ��ر ،از دس��تاوردهای
عظیم این حکومت اس��ت که باید در
تاریخ ثبت ش��ود .خجالت آور اس��ت
که روزنامه نگاران و اندیشمندان را به
خاطر بکار انداختن فهم و شعورشان
مجازات می کنند .ه��ر دم از این باغ
بری می رسد…

نعیمهچنگیزی

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

Cell.: (514) 998-9147
اوکازیون عالی
کاندو ،یک خوابه
در ریوی یرا ،پی یر فون
بازسازیکامل:
 149900دالر

1-Bedroom
CONDO
1st floor
)Riviera (PFDS
$149,900
Totally Renovated

Andy’s Restaurant

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

 پیتزا در تنور چوبسوز
 انواع غذاهای ایتالیایی
 انواع ساالدها
و سوپ های خوشمزه
 استیک انگس AAA

سرویس غذارسانی رایگان
توجه :درتهیه کلیه اغذیه رستوران هیچگونه
افزودنی های مصنوعی بکار نمی رود.

محیطی سبز و زیبا
در
با تراس بزرگ
در قلب NDG

سلمان رشدی و نویسندگان ما...

پس از «فتوی»
همدرجهـــان
میتوانزیست!
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 514-482-0777
Andy’s Restaurant
6290 Av Somerled
Montreal, QC H3X 2B6

www.gam.ca

www.gamvacations.ca







آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939












برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه












مسافرتی
نیازهای
خود با مشاور
مجرب فارسی زبان













Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
Agent Immobilier Affilié
EXITNaimeh
)Action Inc.(Naomi





 5375 Pare Suite 100

_________________________
Garth Allen Marksted Travel
Montreal, Qc H4P1P7
Fax: 514-344-5452
Email:arash@gam.ca

آرش












تماسبگیرید.

Courtier
immobilier
Changizi
, B. agréé
Com
4781,
des Sources
Agentboul
Immobilier
Affilié
Pierrefonds,
QC 421-7888
H8Y 3C6












 Office
)Phone: (514
Phone:
Office
Fax:514-421-9111
(514) 421-7887
Fax: 514-421-9117
E-mail: info@exitaction.ca
naimehchan@gmail.com

cel.: (514) 998-9147



)Mitra (Persia
Changizi, BA. Sc.

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

فیف یژ بر

cel.: (514) 814-1844

نشجویا









B. Com
filié
) 421-7888
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تیمبسکتبال
ایران راهی
آمریکا شد
پس از نیم قرن

فیات به ایران
بازمی گردد

شرکت اتومبیل سازی فیات ایتالیا
اعالم کرد قصد دارد تولید خودروی
س��واری “س��ی ینا” را تا چند ماه
دیگر در ایران آغاز کند.
در صورت محقق شدن چنین برنامه
ای این نخستین حضور فیات در
ایران طی نیم ق��رن اخیر خواهد
بود.
فیات در سال  2005قرارداد اولیه
را با بنیاد توس��عه صنعتی پارس
امضا کرد و تولید این خودرو قرار
بود سه سال پیش آغاز شود که به

علیرغم ادامه تنش ها می��ان ایران و
آمریکا بر سر برنامه اتمی ایران ،تهران
ب��ه یکی از دعوتنامه های واش��نگتن
برای ارس��ال تیم های ورزشی به این
کش��ور جهت تقوی��ت روابط مردمی
پاسخ مثبت داده است.
آمریکا هفته پیش اع�لام کرد از 25

اوت  2007موکول ش��د که عملی
نشد.
براس��اس این قرارداد بنیاد توسعه
صنعتی پارس قرار است ابتدا ساالنه
 50هزار “سی ینا” ( )Sienaتولید
کند و بعد با افزودن مدل های دیگر
ب��ه خط تولید آن را ب��ه  250هزار
عدد افزایش دهد.
دولت ایران در ماه ژوئن طی بیانیه ای
اعالم کرد کلیه شرکت های اتومبیل
س��ازی باید تولید خودروهایی که

دانشجو ،ای یل خردمند!

___________
امساعیل خوئی
___________

دانشجو ،ای یل خردمند!
ای مادر میهن از تو خرسند!
با نام تو جویش است و دانش :
پیشاوند این وآن پساوند.
در سر خرد تو از فریدون
وز رستم زال خون در آوند.
نیروی تو همطراز توفان،
همت به بلندی ی دماوند
ستواری ی توست کوه البرز؛
پیگیری ی توست رود اروند.
روشنگر آسمان مایی :
چون خور که فرا دمد ز الوند.
باخیزش ات ،ای پگاهی اختر!
امید زند به ما شکرخند.
ای پیشرو دلیر مردم
در راه رها شدن زهر بند!
وقت است که استوار داری
با اهل دیار خویش پیوند.
پشت اند و پناه مردمان ات:
وآن نیز به جان ،به جان ت سوگند.
کردن رمگی ی شیخ تا کی؟
این گرگ شبان گرفته تا چند؟
پندی دو دهم تورا ،پدر وار،
هر چند که بی نیازی از پند :
ترفند زن است شیخ ،هان! تا
دیگر نزند ره ات به ترفند.
با زور جوانی ات بیامیز
این کینه که سینه ات بیاکند.
"تو مشت درشت”* مردمانی :
از خشم فشرده شان پس افکند
برخیز و بکوب سر زشهشیخ :
چون آهن کان به پتک کوبند.
نی ،نی ،غلط ام ،نه آهن است این،
بل مشته ی خردی از گچ و گند؛
زایشکده ی بس انگل و کرم :
گندان و پلشت ،لوش مانند.
یک کوزه ی پر ترک ،که یابی
پا تابه سرش پر از بش و بند.
بس این که ،به ضربت سرانگشت،
برآن بزنی تلنگری چند.
این کوزه ،چو نیک بنگری ،لیک،
وحشت کده ای ست افعی آکند
هر افعی ی او از اژدهایان
آبستن صد هزار فرزند.
چون بشکنی اش ،هزار اژدر
خواهد به هزار سو پراکند.
آنگاه بود نبرد دشوار
کاغازدت ،ای یل خردمند!
باید باشند با تومردم
آماده ی یورش و پدآفند.
این گونه مگر توان ،سرانجام،
این تخمه زبیخ و بن برافکند.
وآزادی و داد را به شادی
پرچم بفراشت بر دماوند.
هیجدهم خرداد ۲۰۰٨
بیدرکجایلندن
*”تومشت درشت روزگاری :
از گردش قرن ها پس افکند”.
بهار

www.paivand.ca

عضو تیم بس��کتبال المپی��ک ایران
دعوت کرده اس��ت تا برای شرکت در
مسابقاتی به آمریکا سفر کنند.
اکنون رئیس فدراس��یون بس��کتبال
ایران ،محمد مشحون در گفتگو رویتر
گفت که تیم بسکتبال المپیک ایران
از س��وی ( NBAلیگ بسکتبال ملی

فقط بنزین می سوزانند را کاهش
داده و ب��ر تولید خودروهای دوگانه
سوز و گازسوز بیافزایند.
نش��ریه “ب��ی ام آی اینداس��تری
اینسایتس” ماه گذشته در گزارشی
از افت تولید خودرو در ایران به دلیل
تحریم های بین المللی بر این کشور
خبر داد چرا که کشورهای اروپایی
صادرات قطعات و عناصر حیاتی به
ایران را کاهش داده اند.
در آن گزارش آمده است“ :در نتیجه
تحریم هایی که فناوری های دارای
کارب��رد دوگانه در ب��ر می گیرد و
همچنین به دلیل ناکامی در ارائه
برگه اعتباری از س��وی بانک های
اروپایی به ایران تحت فشار آمریکا،
خودروس��ازان ایرانی برای واردات
قطعات از اروپا در تقال هستند”.

توجه توجه

juillet 15, 2008

آمری��کا) به تورنمنت��ی در ایالت یوتا
دعوت شده اس��ت .مقام های وزارت
خارجه آمریکا هفته گذشته همچنین
اظهار امیدواری کردند در ادامه س��ال
جاری تیم ملی فوتبال ایران برای انجام
توری در آمریکا به این کشور برود.
ویلیام برنز ،معاون وزارت خارجه آمریکا

 -دکتر جان معینی -

به آدرس زیر تغییر مکان داده است:

Clinique Medicale Mont Carmel
933 Rene-Levesque Blvd EST
Montreal, QC H2L 4S4
Tel.: (514) 282-9197
Fax: (514) 282-1973

-----------------------------نزدیک مترو :بری
پائین تر از بیمارستان St-Luc

که شخص اول این وزارتخانه در امور
ایران توصیف می شود ،گفت مشتاق
اس��ت از طری��ق مبادالت ورزش��ی،
آموزش��ی ،فرهنگی و سایر زمینه ها،
روابطی نزدیک تر میان مردم دو کشور
برقرار کند.
محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور

ایران در مورد روابط مردمی میان ایران
و آمریکا گفت“ :جمهوری اس�لامی
ایران با ملت آمریکا هیچ مشکلی ندارد.
ما برای برقراری ارتباط با ملت آمریکا
هیچ محدودیتی نداریم و توسعه روابط
بی��ن مردم دو کش��ور نی��ز از نظر ما
مشکلی ندارد”.

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برا
ی آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر

کلینیک دکتر معینی

کلینیکپزشکی
خانوادگی ،زیبایی ،جراحی minor
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8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

 --- ------دفتر مونتریال5151 DECARIE BOUL.

MONTREAL, QC. H3W 3C2
TEL.: 514•481•0606
E- Mail: info@chwou.com
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اوباما ...ادامه از روی جلد س��ازمان ملل را ب��رای منزوی
کردن جمهوری اسالمی دنبال
خواهد کرد.
او گفت“ :ما نمی توانیم س�لاح های
اتمی را در دس��ت کش��ورهایی که از او همچنین دولت ایران را ترغیب کرد
تروریس��م حمایت می کنند تحمل همین حاال پشت میز مذاکره بنشیند.
او پیشتر نیز خواهان اتخاذ دیپلماسی
کنیم”.
وی جای دیگری افزود“ :من از کلیه تهاجم��ی و اصول��ی ب��رای از میان
عناصر قدرت آمریکا برای فشار بر رژیم برداشتن “مشکل” حکومت اسالمی
ایران اس��تفاده خواهم کرد ،که شروع در ایران ش��ده و گفته ب��ود که برای
آن با دیپلماس��ی اصولی و مستقیم تضمین امنی��ت آمریکا و اس��رائیل،
خواه��د ب��ود  -دیپلماس��ی ای که با هیچ��گاه راه حل نظام��ی را در قبال
حمایت تحریم های شدید انجام می ایران رد نمی کند.
جان مک کین نامزد حزب جمهوری
شود و بدون پیش شرط”.
اوبام��ا توضیح داد ک��ه الزم می داند خواه در انتخابات
بدون پیش شرط با “رهبران مناسب” قب�لا ب��ه خاطر
ای��ران در م��کان و زمان��ی که خود تمای��ل آق��ای
انتخ��اب خواهد کرد گفتگو کند .وی اوباما به گفتگو با
قبال توضیح داده است که تمایل او به رهبرانکشورهای
گفتگو با ایران لزوما به معنی نشستن متخاصم آمریکا او
پشت یک میز با محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار
داده اس��ت .آقای
رئیس جمهور ایران نیست.
عکــاسی ،ویدئو ،دی جی،
او گفت که این دیپلماس��ی را بدون مک کین تمایل
داشتن هر گونه توهمی در مورد رژیم ب��ه گفتگ��وی
گل ،کیک و...
نامشروط با ایران
ایران دنبال خواهد کرد و افزود:
“در عوض گزینه ای مش��خص برابر را “ناش��ی از بی
شیرین افشاری
آنها می گذاریم :اگر برنامه اتمی خود تجربگی” عنوان
Shirin Afshari
را رها کنید ،به حمایت از تروریس��م کرده بود.
و تهدید کردن اس��رائیل پایان دهید ،ب��اراک اوبام��ا
Tel.: 450.689.4393
آنوقت مش��وق های معنی دار در کار درس��ت پس از
Cell.: 514.993.6843
آنکه نامزدی او در
خواهد بود”.
sofre_aghd@yahoo.ca
وی افزود که در غیر این صورت آمریکا ح��زب دموکرات
تحریم ه��ای یکجانب��ه و همچنین قطعی شد موضع
www.sweetwedding.ca
چندجانبه با همکاری شورای امنیت نس��بتا شدیدی
سازمان ملل و حتی خارج از چارچوب نس��بت به ایران

اتخاذ کرد.
وی روز  4ژوئ��ن طی س��خنرانی در
کمیت��ه ام��ور عمومی اس��رائیل در
آمریکا (ایپک) گفت که اگر به ریاست
جمهوری برگزیده ش��ود ،هر آنچه از
دس��تش برآید خواهد کرد تا ایران به
سالح اتمی دست نیابد.
وی در آن سخنرانی ایران را بزرگترین
خطر برای اسرائیل و همچنین آرامش
و ثبات در منطقه خاورمیانه خواند و
گف��ت“ :خطر ایران ،ش��دید و واقعی
اس��ت و هدف من این خواهد بود که
این خطر را از پیش پا بردارم”.

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

<

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

514-777-6421

رستورانگیالن
انواع غ

اهای محلی گیالن
ذ

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.
خواهشمندم فقط با تعیین وقت قبلی مراجعه بفرمائید

__________________
980 St-Antoine W.
)Suite 308 (X:Mansfield

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com

HOLY

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

<

MARIA
COTTONE

اولین مشاوره
رایگان خواهد بود

کلیسای شاهراه مقدس

تلفن:

juillet 15, 2008

خورشت ها:
 باقالقاتوقمیرزاقاسمی ترش تره فسنجان(انار بیج)
 قورمه سبزیواویشگاه مرغ
 -و گوشت

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب
با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747
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رستــوران
گورمه ِ
گـرگ
در خدمت شما از
سال 1976

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
r
u
o
y
wine
/
r
e
be

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با بهترین غذاهای

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

بوی چوب و آتش،
بوی جاده چالوس ،کلبه های کوهی
دماوند ایران را به خاطر می آورد.
-----------------------

Located on one of Montreal’s
busier and animated pedestrian
streets, Prince-Arthur,
Le Gourmet Grec has been
welcoming customers into
their relaxed and casual setting
since 1976. Bring your own
beer/wine/cooler and enjoy a
delicious meal seated next to the
natural wood-burning fireplace
in the winter or, in summer, on
their outdoor terrace alongside
Prince-Arthur Street. Restaurant
Le Gourmet Grec boasts an
extensive menu featuring sea
food, fresh fish, veal and pasta.
Every meal is prepared with
healthy Mediterranean ingredients such as extra virgin olive
oil from Kalamata, sea water
salt organic oregano, Greek tea
and wine vinegar. Le Gourmet
Grec also offers a 2 for 1 special
valid throughout the week and,
applies to day and evening

Room for
400 people
درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

سری به زیباترین
خیابان
شهر ما و رستوران
گ
مه
ور گرگ بزنید ...

E
PRINC
RE
ARTHU
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
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کلیساهای اجنیلی فارسی زبان مونتریال

کشیش جالل عادل

غوطه ور شدن :تنها کلید نزدیکی با خدا

بودن برای خداوند ،تأکید کنم .تا وقتی
که حضورش را تجربه نکنم از آن جای
خلوت بیرون نمی آیم.
در زمان غوط�ه وری در حضورش ،ما
دوم:
خود را در جایی قرار می دهیم که اثر،
نش�انه ،نجوای�ی آرام ،تصاویر ،دیدن
از گناهانی که مرتکب شده ام توبه می فرشتگان و یا مکاشفه ای فوق العاده
کنم و بخشش خدا را می طلبم.
غیر ممکن نیست.

فک�ر و جس�م مان
( تم�ام وجودمان )
در حضور آشکار او
متمرکز می ش�ویم،
نس�بت ب�ه محیط
طبیع�ی و دنی�ای
اطرافم�ان بی توجه سوم:
می شویم.
کلی�د جائی س�ت خدا را هم به زبان مادری ام (انگلیسی )
ک�ه تمرک�ز ش�ما و هم به زبان روح القدس می پرستم.
آنجاست:
بر امور الهی و یا امور چهارم:

ش�دت
وقت�ی ما به ّ
و با تمام�ی قلب در
جس�تجوی خ�دا
باش�یم ،نزدیک�ی و
صمیمیت با او شروع
می ش�ود .پادش�اه
داود می نویسد:
ن ب� ه تو می
لم 
"د 
گوید:
ی مرا بطلبید».
«رو 
ی
ی روی ت�و را ا 
"بل 
م طلبید.
خداوند خواه 
( مزمور )8 : 27

اینجافهرستبعضیچیزهاییاستکه
بایدانتظارشانرابکشیم:

خوابها

( ای�وب  14 : 33ـ  16؛ پیدای�ش : 28
 10ـ .) 16

زمینی.
خواندن کتاب مقدس و دعا تنها
و زندگی من را دگرگون ساخته است ( ،دانی�ال  1 : 7ـ  3و  9؛ اعم�ال 9 : 16
کفایت منی کند.
ـ .) 10
م�ا بای�د در زندگ�ی روزان�ه وقتی را را انجام می دهم.
مانند
و
نمائید
تسلیم
"...خود را به خدا
بگذاریم که تنها با او باشیم؛
از خود بیخود شدن
از او چی�زی طلب نکنیم و تنها از او و کسانیکه از مرگ به زندگی بازگشته
اند تمام وج�ود خ�ود را در اختیار او ( اعمال  9 : 10ـ  17؛ .) 5 : 11
پری و حضورش دریافت کنیم.
بگذاری�د تا اعضاء ش�ما برای مقاصد بیرون از جسم شدن ( دوم قرنتیان 12
همانطوری که در نزدیکی با خدا ساکن
 2 :ـ .) 4
می شویم ،او قدرت خود را از طریق ما نیکو بکار رود" .
دیدار فرشتگان
منتشر می کند.
ما،
در
او
حض�ور
بیرونی
کار طبیع�ی
( لوقا  11 : 1ـ  17؛ اعمال  7 : 12ـ .) 10
پنجم:
معجزات است.

دعای حیاتی که از رومیان  13 : 6است رویاها

ما در یعقوب  8 : 4اینطور دعوت شده
ایم که "به خدا تقرب جوئید که او نیز
به شما نزدیک خواهد شد" .
خدا به ما می گوید:
"روی مرا بطلبید ،به من نزدیک شوید.
"و قلبهای ما فریاد می زند" :بله "
اما جسم ما فریاد برمی آورد:
"نه ".
و غم انگیز اس�ت که جس�م ما اغلب
برنده است.

خداوند محبت است

در مزم�ور  10 : 46م�ا اینگونه هدایت
شده ایم که:
نخداهستم.
"بازایستیدوبدانیدك هم 
"
«باز ایس�تادن» در لغت یعنی از تقال
دس�ت کش�یدن .یعنی اج�ازه دادن
و آرام�ش داش�تن؛ ک�م
کردن صدای دنیا و گوش
دادن ب�ه نج�وای خ�دا.
یعنی آرام�ی گرفتن و به
مکان آرام�ش آمدن؛ در
حضورش غوطه ور شدن؛
و نتیجه این خواهد بود که
شما خواهید دانست که او
خداست.
>>>کلم�ۀ « دانس�تن »
در لغت ب�ه معنی آگاهی
تجرب�ی از خداس�ت .به
معن�ی ب�از ایس�تادن و
شناختنخدانیست؛بلکه
ب�ه معنی باز ایس�تادن و
شناختنتجربیخداست.
ش�ما خ�دا را تجربه می
کنید .شما حضور خدا را
خواهیدشناخت.
وقتی ما با قلب ،جان ،روح،

در روح منتقل شدن

ش�روع ب�ه ی�ادآوری تجارب�ی که با
خدا داش�ته ام می کنم ( مثل شفاها،
چگونهدرحضورخداغوطه
معجزات و برآوده کردن نیازها و)...؛
ورشویم
تجربۀ حقیقی بودن در حضور خدای
اینجا جاهایی هس�تند که خدا خود
شدت زندگی شما را
را به طرق شگفت انگیزی نشان داده زنده ،می تواند به ّ
>>>چگونه غوطه ور شویم؟
تغییر دهد .مردم تجلی این حضور در
م�ا مث�ل یک اس�فنج غوط�ه ور می است.
زندگیشان را به طرق مختلف تشریح
وقتی این موارد را دوباره در ذهنم زنده
شویم.
می کنند.
یک اسفنج خش�ک را در ظرف پر از می کنم ،باعث می ش�ود که انتظار و
ب�رای بعضی ها گرما ،ش�وک و لرزش
آب ق�رار دهید ،بع�د از مدتی آب به آگاهی ام از حضورش باال رود.
اس�ت و ب�رای برخی دیگر س�بکی،
داخل اسفنج نفوذ می کند.
آرامش و یا گریستن.
ای�ن دقیق ًا مث�ل غوطه ور ش�دن در من به خداوند می گویم:
تجربۀ تجل�ی حض�ورش تنها هدف
حضور خداس�ت .هر بیشتر غوطه ور "خدای�ا ،م�ن از وجودت بیش�تر می
نیس�ت ،بلکه دری اس�ت به قلمروی
شویم ،بیشتر از روحش پر می شویم .خواه�م ،از حضورت و از پ�ری ات در
ماورای طبیعۀ او.
اغلب از من می پرس�ند" :وقتی روی زندگی ام بیشتر می خواهم.
ما وارد قلمروی روح می شویم تا اینکه
خدا را می طلبید ،چکار می کنی؟ "من من را از خودت بیشتر پر کن.
او را ببینیم ،بشنویم ،با او راه رویم ،و از
فرمول خاص�ی برای اینکار ندارم .گاه "همانطوری که منتظر خدا هستم و بر
او قدرت بگیریم.
به گاه ممکن است در زندگی من این او تمرکز کرده ام ،ممکن است که این
طریق تغییر کند ،ولی مراحل اصلی آن جمالت را بارها تکرار کنم.
کالم خدا در اشعیا  4 : 64می فرماید:
می تواند به شرح ذیل باشد:
م نش�نیدند و
"زی�را ك ه از ایّ�ا م قدی 
شوم،
می
ساکت
بعد
ی را غیر
م خدای 
ع ننمودند و چش 
استما 
ش بپردازد
ن خوی 
ی منتظرا 
و اینجاس�ت که ش�روع به ش�نیدن از تو ك ه برا 
اول:
صدایش می کنم .خیلی وقتها در این ندید" .او منتظر ماست تا اینکه انتظار
بهیکجایخلوتمیروم؛
لحظ�ات رویا می بین�م و تجربه های او را بکشیم.
ام.
داشته
طبیعی
ماورای
در را پش�ت سرم قفل می کنم و روی
تأثیرات جمع شده
زمی�ن به حض�ور خدا م�ی روم .مهم نکته ی کلیدی در اینجا منتظر او بودن بعضی وقتها ممکن اس�ت احس�اس
در خلوت است.
نیست که زانو بزنید و یا...
کنیم ک�ه زمانهای غوط�ه وری ما در
چیزی که مهم است ،آنچیزی است که تا وقتی که خود شما تجلی حضورش حضور خداوند ،بی فایده است.
در قلبتان است.
را در دعاهای روزانه تجربه نکنید ،نمی ممکن است بپرسیم:
توان�م بیش از این ب�ر اهمیت منتظر "آیا اص ً
ال ارزشش را داره؟"
( اعمال  39 : 8ـ .) 40

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

514-999-5168

نتیجه گیری
نتیجۀ س�ادۀ صمیمی�ت و نزدیکی با
خدا ،دسترس�ی داشتن به زندگی پر
از معجزات اس�ت .بودن در حضور او،
انظباتی است که ما باید یاد بگیریم تا با
بکارگیری آن به همۀ آن چیزهایی که
خدا برای ما تدارک دیده است ،دست
بیابیم.ودرنهایتتأثیراتجمعشونده
اتفاقی است که در مسح ( عطایای ) ما
انجام می شود تا در شفا و دیگر اعمال
مافوق طبیعی بکار گرفته شوند.
زمان خ�دا برای انجام کارهای بزرگتر
در میان قومش ،فرا رسیده است .برای
حضور بیشتر خدا در زندگی ات تالش
کن.
گری اوتز(ترجمه :آرش)

هر یکشنبه
از ساعت  3/30بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Mont
Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت یک جلد کتاب مقدس
و فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
(بطور رایگان)
با تلفن زیر متاس بگیرید:

چ�ون که م�ا تغییر و فای�دۀ ناگهانی
وسریعی را نمی بینیم .چند وقت پیش
متوجه شدم که ماندن در حضور خدا
تأثیرات جمع شدنی در من دارد.
با ای�ن تأثیرات جمع ش�دنی خدا در
وج�ود درونی من چیزهایی را ذخیره
م�ی کن�د .و زمانی می رس�د که این
جریان مس�ح که خدا در درون من به
ودیعه گذاش�ته ،به بیرون تراوش می
کند .ما بایس�تی یاد بگیریم که وقتی
در حضورش هستیم ،ساکت بمانیم و
از حضور او بیشتر بیشتر بخواهیم .ما
نیاز داریم که « در حضورش غوطه ور
شویم » و از پری او برای محلهایی که
بی ثمر هستیم ،استخراج کنیم .اثرات
جمع شده از ماندن در حضورخداوند،
مسح بیشتری را در زندگی شما تولید
می کند .آزادس�ازی آن مسح بعنوان
یک تخته شیرجه برای یک زندگی پر
از معجزه عمل می نماید.
یوحنـــــای رسول برای ایمانداران
جمله ی هیجان انگیزی در اول یوحنا
 17 : 4دارد:
"...زیرا زندگی م�ا مانند زندگی او در
این جهان است" .
مفهوم این آیه این است که ایمانداران
خوب در این دنیا باید شبیه او باشند.
اگر زمان کیف�ی را در حضور او صرف
نکرده باشیم ،این در عمل غیر ممکن
اس�ت .حتی ما بدون زمانهای منظم و
هرروزه با او ،هرگز طبیعت دلس�وز و
مهربان او را برای گمشدگان و کسانی
که زخمی هس�تند را درک نخواهیم
کرد.

Mary Anne
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درشهر...
مدرسه دهخدا

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

رادیو هم صدا اتاوا
پخش زنده یکشنبه ها 9 :تا 11شب
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
97.9FM
Live from: 21:00-23:00

تلفن514-886-4768 :

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

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
اطالعیه تغییر ساعات

بنابه تقاضای بخشی از اعضای کتابخانه
و بنیاد نیما و همچنین دوستداران برنامه
فرهنگ��ی بنیاد به منظ��ور جلوگیری از
تداخل برنامه های فرهنگی و اجتماعی
دیگر نهادهای موجود در ش��هر مونترال
تغییرات زیر صورت پذیرفته است:

ساعات کار کتابخانه
 از دوشنبه تا جمعه - 5/30تا  8/30بعدازظهر
برنامه فرهنگی

جمعهشبهاینیما
 8/30شب تا پاسی از نیمه شب

 -جمعه  18جوالی

سخنران  :فریدون صبوری
موضوع  :ادبیات زندان،
یادداشت هایی از زندانیان سیاسی

 -جمعه  25جوالی

موسیقی پاپ ایران
ب��ا هنرنمایی رضاهومن ،ناصر بالش��ی،
هومن افخمی
(ورودی  10دالر)

 -جمعه  1آگوست

تحلیل قطعنامه 1975الجزائر (اختالفات
مرزهای آبی ایران وعراق)
یوسف کبیری

 -جمعه  8آگوست

بح��ث آزاد :دهمی��ن س��الگرد مبارزات
دانشجویان در تیرماه 1378

 -جمعه  15آگوست

قصه خوانی :عروس��ی ب��رای مردگان ،از

MEKIC

www.paivand.ca

____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

دعوت به کار
اجنمن فرهنگی
ایرانیان
وست آیلند
جهت تکمیل کادر آموزشی
خود از معلمین دلسوز و
باتجربه برای روزهای شنبه از
ساعت  12و نیم تا  3بعدازظهر
دعوت به همکاری می نماید:
از عالقمندان تقاضا میشود با
شمارهتلفن:
تلفن)514( 626-5520 :
تماس حاصل فرمایند.
نشانی مدرسه:
)2900 Lake (DDO
--------------------

juillet 15, 2008

اجنمندوستدارانزرتشت

دعـــوت

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

مرکز فرهنگی  MEKICشما را برای شنیدن
سخنرانی خانم دکتر یوالند ژدا ،محقق،
نویسنده وعضو  IREFدعوت می کند.
خانم یوالند ژدا برنده جایزه ی ۲۰۰۷
 Condorcetاز طرف جنبش الییک کبک
وهمچنین فعال درامور آموزشی بین فرهنگها
وهمکــاری های بین المللی درکبک

انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری جشن های ملی را
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند.
جشن مهرگان  ،شنبه  11اکتبر 2008
-1
جشن یلدا (زادشب مهر) شنبه  20دسامبر 2008
-2
جشن سده  ،شنبه  31ژانویه 2009
-3
جشن چهارشنبه سوری ،سه شنبه  17مارس 2009
-4
سیزده بدر ،یکشنبه  5آوریل 2009
-5
جشن زادروز زرتشت ،شنبه  28مارس 2009
-6
همچنین از سازمانها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در
برگزاری این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می
شود به ما بپیوندند تا با یاری یکدیگر ،گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که
مجموعه ایست از آداب و رسوم آن که در ذهنیت ملی ما نهادینه شده،
به نسل آینده شناسانده و انتقال دهیم.

موضوعسخنرانیبهزبانفرانسه:

Accommodements raisonnables, droit à
la différence et non différence des droits

 تاریخ ۲۵ :ژوییه - ۲۰۰۸زمان :هفت و نیم شب
------------------

مکیک چهار روز از سال جشن
های زیر را برگزار خواهدکرد:
نوروز
 21مارس
تیرگان
21ژوین
 21سپتامبر مهرگان
یلدا
21دسامبر
با آرزوی روزهایی خوش برای همه ی ایرانیان،
همراه با یکدلی و یکرنگی...

در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:
)514( 865-7146
)514( 325-3012

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

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com
تپش پیشتاز در نوآوری!

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

کاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش
دیجیتالتهیهکنید
 -ارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)

 -طراحی و تهیه وب سایت

 انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)... فروش جدیدترین کتاب های ایرانی تعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شماجنب سوپر اخوان

تبدیل سیستم های ویدیوئی
 ----سرویس دی.جی و--- ...

6162 Sherbrooke w.
Tel.: 514-223-3336

Sign
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Canopy

Board

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

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

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

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

نسیم خاکسار (توسط فریدون صبوری)

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

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ازهمه اعضا ،دوستان ویاران کتابخانه
نیما و نیز همه عالقمندان دعوت می
کنیم با شرکت فعال خود در برنامه
های ما  ،آنها را پر بارتر سازند.
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ایرانیکــــا از آن
همه ماست
تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

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

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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CONDOMINIUMS

30% SOLD

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند

جراح دندانپزشک

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

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

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
Financing Available

ocated at

L
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Rivage

Quality at an affordable price
Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

M to F : 12 pm to 7 pm
S-S : 12 pm to 5 pm
T : 450 651-5732
F : 450 651-6906

Starting at

149 000$

Longueuil

Sales Office

:آموزش دور ه های ختصصی زیبایی

Including 6 appliances

 از مبتدی تا پیشرفته: گریم و متعادل سازی-

Taxes and rebates included

 میک آپ همراه با تکنیک کاموفالژ-

N
C O N S T R U C T I O N

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

www.truenorthproperties.com

www.blurivage.ca

اجنامزیباترینمشهاو
.هایالیت هانیزپذیرفتهمیشود

، اروپاپی، انواع آرایش های خطی لبنانی،خلیجی

 آموزش خودآرائی-

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

La Danse

Persane














































































































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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
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Rapid Orthodontics 
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Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers
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New

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

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

www.clinique-arya.com

Guy
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Elegance

www.eleganceleasing .com

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 







Tel.:

(514)

482-4500

اینک بزرگتر از همیشه

بیمه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

ه شما








Leasing

رکت

رانی

و خان

ین ش

ـــ

خنست

ای

Leasing &
Financing

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

TOYOTA RAV4 2004

FULLY EQUIPPED
Prix: $ 16800
Mensuel : $255.00
58000 km
Occasion Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Moteur: 2.4
Transmission: Automatique
Cylindres: 4

VOLVO S60 2.5
TURBO - 2005 Berline

Prix : $ 16900
72000 km
Occasion Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Location/Bail (Détails)
Moteur : 2.5
Transmission : Automatique
Cylindres : 5

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment

With or

Without
Credit

























D
E
V
O
R
P
P
-A
E
PR
















با مدیریت الکس پورقناد

www.alixtoyota.com
1-888-780-3103

در خدمت هموطنان گرامی
____________________
فرانسوی وانگلیسی،به زبان فارسی
!LEX 0OURGHANNAD
#ONSEILLER EN VENTE DE VÏHICULES NEUFS ET USAGÏS
SERVICE OFFERT EN )RANIEN ANGLAIS ET FRANÎAIS

قیمت ها ی ویژه برای هموطنان گرامی

La Corolla
Corolla et
et la
la Matirx
Matirx 2009
2009
La
sont enfin
enfin arrives
arrives venez
venez les
les contempler
contempler
sont

2009 3000$
کامــــری
RABAIS
et plus.

Camry 2007
neuve et4avec peu
LE SE
سلینــدر
de kilomtrage.

 دالر23500 از

( 1-888-780-3103
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علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
 .1ناراحتی های بی دلیل ،مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی در کنترل رفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت کردن
 .6زود رنجی ،احساس حقارت ،ترس و
نگرانی های بی دلیل
 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه

 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و
گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و بی میلی بکار
و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط در شهوترانی و
بی میلی جنسی (سرد مزاجی)
 .13لکنت زبان و ضعف اعصاب
 .14هیجان ،التهاب ،دلشوره ،نگرانی و

یک فرصت استثنایی

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

juillet 15, 2008

سالن آرایش شهرزاد
 مانیکور پدیکور  -رنگ فر اپیالسیون کوتاه کرد ن مو ماکیاژ هایالیت -بند و ابرو

Email:
@ga_salimi
hotmail.com

Unisex

G

Coiff. Shahrzad 1001 coup

آرایش
عروس برای
عکسبرداری

 514-979-2120
Fax. 450-689-1051

آموزش مهمترین اسرار علمی و کالسیکی هیپنوتیزم با پیشرفته ترین سبک
برای عالقمندان به این علم شگفت انگیز.
دانش پژوهان با فراگیری این علم و گذراندن دوره های دیگر هیپنوتیزم به
دریافت مدرک رسمی یکی از بزرگترین انجمن های هیپنوتیزم نائل می گردند.
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6963 S
ُ herbrooke W.
جنب الیوال

NDG

H4B 1R1

بیزنس برای فروش

(514) 489-6901
بیزنس برای فروش

S
H
A
H
R
Z
A
D

بیزنس برای فروش

Running Business for SALE
Variety, Gift, Household
)Items +... (LACHINE Area

Running Business for SALE
Variety, Gift, Household
)Items +... (LACHINE Area

Running Business for SALE
Variety, Gift, Household
)Items +... (LACHINE Area

Tel.: (514) 757-7934

Tel.: (514) 757-7934

Tel.: (514) 757-7934

UpJuly15checkBox1122

UpJuly15checkBox1122

_____

UpJuly15checkBox1122

____________

____________

 ارزیابی رایگان
در اسرع وقت
 خریداری خانه د
خل
وا
ه
با
م
نا
س
ب
ت
رین شرایط
ا
خذ وام مسکن و ب
هت
ری
ن
نر
خ
ب
هر
ه
موجود
 اخذ وام مسکن ب
را
ی
ت
از
ه
و
ار
دی
ن
به کانادا
و افراد خود اشتغا
ل
d
e
y
lo
p
m
e
lf
 Seو کردیت بد
همچ
منزل ش
ما با تضمین فروش

نین وام مسکن

 بدون پیش پردا
خ
ت
0
%
t
n
e
m
y
a
down p

و دریافت بازپردا
خ
ت
از
ب
ان
ک
ck
a
_
cashb
____________
____

____________

5855 Boul Taschereau
Brossard, QC J4Z 1A5

Sahar Karimian
Agent immobilier affilié

514.880.7171

sahar.karimian@century21servicesplus.com

Services Plus

Courtier immobilier agréé
Tel.: (450) 926-1881

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

با تشکر و قدردانی از اطمینان شما عزیزان که موجب موفقیت
روزافزون آموزشگاه رانندگی ناسیونال شده است ،اینجانب
محمد مصطفی لو مدیریت آموزشگاه به آگاهی می رساندکه با
عضویت در ریمکس ،بزرگترین گروه بین المللی مشاوران مسکن
در کانادا ،آماده ارائه خدمات در کلیه امور مسکن خرید و فروش
کاندومینیوم (آپارتمان) در تمام نقاط مونترال هستم.
با اتکا به سال ها تجربه در اداره آپارتمان های استیجاری شخصی
و موفقیت در دریافت درجه کارشناسی در امور مسکن،
اخذ هرگونه وام مسکن ،با هر وضعیت
اعتباری برای مهاجرین تازه وارد و وام
های قبول نشده از طرف سایر بانک ها را
تضمین می کنم.

5-PLEX
LASALLE
5 x 4 1/2
bed room
Asking price:
$429000

مشاوره با ما
پشتوانه خانه دار
شدن شماست!

3-plex
Montearl North
Rev. Property:
$25000 year
Asking price:
$359000

____________________
Mohammad Mostafalou

POUR VENDRE
OU ACHETER UNE PROPRIÉTÉ
تلفن دفتر مخصوص:

محمدمصطفیلو

Sahar Karimian
)Tel.: (514
937-8288

C 514.880.7171
B 450.926.1881

Century21 Services Plus

Courtier immobilier agréé
5855, boul. Taschereau, bur. 207

Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
Re/Max Montreal
10314 Boul Saint-Laurent
Montreal, QC H3L 2P2
Tel.: (514) 382-6789
Tel.: (514) 382-4440
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ایـران هستـه ای:
ادامه از روی جلد

بس��ته مش��وق های پنج عضو دائم
شورای امنیت و آلمان را ماه گذشته
خاویر سوالنا مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپ��ا در تهران تحویل مقام
های جمهوری اسالمی داد که هدف
آن قان��ع کردن ایران به تعلیق بخش
های حساس برنامه اتمی اش در قبال
دریافت امتیازات تجاری و غیرتجاری
از جمله توسعه راکتورهای اتمی برای
مقاصد صلح آمیز است.
اما ایران در پاس��خ خود درخواس��ت
این کشورها برای تعلیق غنی سازی
اورانیوم را نادیده می گیرد.
در نامه سه صفحه ای آقای متکی که

به زبان انگلیس��ی نگاشته شده آمده
است:
“ما هیچ قصدی برای تغییر این مسیر
نداریم”.
آقای متکی نوش��ت “زم��ان مذاکره
از موض��ع نابرابر و نگاه از باال به پایان
رسیده است” و اشاره کرد که “فقدان
اعتماد ما نس��بت به رفت��ار فریبنده
برخی قدرت های بزرگ” در ذهنیت
استعماری پس از جنگ جهانی دوم
ریشه دارد.
این بین��ش انعکاس مس��تقیم نگاه
محمود احم��دی نژاد ،رئیس جمهور
ایران ،است که بارها از معادالت قدرت
پس از جنگ جهان��ی دوم گله کرده
و کش��ورهایی چون آلم��ان و ژاپن را

قربانیان این نظ��ام می داند که هنوز
مغلوب آمریکا هستند.
آقای متکی نوشت“ :جهان تغییر کرده
اس��ت ...مردم ایران بدون درخواست
کمک از دیگران ط��رح هایی را برای
پیشرفت کشورشان تدارک دیده اند”.
در پیش��نهاد ماه گذش��ته قدرت ها
به ایران از این کش��ور خواس��ته شده
اس��ت برای یک دوره شش هفته ای
در جری��ان گفتگوه��ای مقدماتی از
گس��ترش برنامه اتم��ی اش از جمله
افزودن سانتریفوژهای تازه خودداری
کند و همزمان آنها کار به روی تحریم
های بیش��تر علی��ه ای��ران را متوقف
خواهند کرد.
اما در نامه آقای متکی اشاره ای به این
موضوع نیز نشده است.

آموزش موسیقی
کالس های ویژه تابستان
سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

یق

با ختفی

%50

ف

 514-482-0777

رستـــــورانرضا

6290 Av Somerled

زرین

www.zarinauto.com

ال ها
ی ایرانی
ا
ینترنت)

جواد داوری

Tel.:514-466-1327

مژ
دریافت کان ده مژده

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش
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منایشگاه
اتومبیل

______________________
فروش و لیز انواع اتومبیل ها
متخصص در اتومبیل های اروپایی و ژاپنی
خدمات اخذ وام
حتویل اتومبیل در سراسر کانادا
______________________

••
••

با مدیریت رضازرین

__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
Specialized
in European
• & Japanese Imports
Financing
• Bank
Vehicle
Delivery thru. Canada
•
___________
___________
Zarin Auto

5055 Buchan
Montréal (Québec) H4P 1P3

Tel: (514) 737-7392
Cell: (514) 993-7085
Fax: (514) 737-3206

E-mail: zarinauto@bellnet.ca

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

فقط با بهای اجاره ،صاحب خانه ی دخلواه شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

DDO

Condo: 2003
2 bedroom
$259,500

Downtown

DDO

2 Bedroom Condo
$270000

2 bedroom
$259,500

Ville Marie

Condo: 2003

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

نادر خاکسار

 ارزیابی رایگان در مونترال بزرگ پرداخت  %50هزینه محضر برای خریداران  %2تخفیف کمیسیون برای فروشندگان تهیه وام مسکن ،با هر درآمد و کمترین بهره -سرویس ویژه برای هموطنان عزیز

Cell.: (514) 969-2492

Ile Bizard

4 bedrooms
New Construction
$ 5300000

D.D.O.

2 bedrooms
Townhouse
$175000

Point Claire
3 bedrooms
water front
$390000
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گوناگون...

"سیگارنه،
ماری جوانا
آری!”

خرما
میوه ای
كامل و
مقوی

در هلند نشریات منتش��ر شده
مصرف حاکی از اث��رات مثبت
ماری ممنوعی��ت یک س��اله
است.
جوآنا بر اس��اس ارقامی که در
دربرخی بعضی نشریات منتشر
مراکز شده است ،طی این مدت
مجاز شمار سکته های قلبی و
است .موارد پذیرش بیماران در
بخش فوریتهای پزشکی
بیمارس��تانها کاهش��ی
چش��مگیر داشته است
البته دولت هنوز آمار رسمی در این
زمینه منتش��ر نکرده اس��ت .با این
حال مطالب روزنامه ها حاکی از آن
است که از اول ژوئیه  ۲۰۰۷تا کنون
در بعضی بیمارس��تانها ،موارد سکته
قلبی  ۴۱درصد کاهش یافته است.
بر اساس همین آمار ،مداوای سکته
قلبی ش��هروندان هر سال حدود سه
و نیم میلیارد پوند برای دولت هزینه
دارد.

خرما میوه ای اس��ت بهشتی و بسیار
مقوی ،كه مواد معدنی بسیاری چون
آهن ،پتاسیم ،روی ،منگنز و ویتامین
های A،Bو Eرا داراست.
تحقیقات درباره ی خرما نشان داده كه
این میوه بهشتی می تواند از بسیاری از
سرطان ها مانند سرطان كولون ،معده
و غیره پیشگیری كند.
یكی از خ��واص خرما ملین بودن آن

دانمارک طبق یک ارزیابی تازه به عنوان شادترین
کشور در دنیا معرفی شده است.
این ارزیابی براس��اس تحقیق��ی صورت گرفته که
سالمت و بهداشت
توسط بنیاد علوم ملی امریکا انجام شده است.
براساس این تحقیق ،دو کشور پورتوریکو و کلمبیا
‘میوه های مغزدار جنین را در
در رده ه��ای دوم و س��وم این تقس��یم بندی قرار
معرض آسم قرار می دهد’
دارند.
این تحقیق از سال  1981و براساس دو سوال ساده
م��ادران ب��ارداری که هر روز می��وه های مغزدار
انجام شد.
مصرف می کنند ،فرزندان خود را در معرض ابتال
در این تحقیق از مردم درباره ش��ادی هایش��ان و
به آسم قرار می دهند.
همچنین میزان رضایت شان از شرایط
محققان هلندی می گویند احتمال ابتالی این
زندگی سوال شد.
کودکان به آسم  ۵۰درصد است.
دکتر ران اینگله هارت اس��تاد
این محققان در مطالعات خود از  ۴۰۰۰زن باردار آمریکا:
دانشگاه میشیگان ،مسئولیت
خواستند تا پرسشنامه هایی را درباره رژیم
غذایی دررتبه16
این تحقیق را بر عهده داش��ته
خود پر کنند .آنها س��پس به مدت هشت سال
اس��ت .او م��ی گوی��د برعکس
فرزندان آنها را زیر نظر گرفتند.
تحقیقات دیگر که تنها بر روی جنبه
بر اساس نتیجه این تحقیق که در آمریکا منتشر
های اقتصادی تاکید می کن��د ،در این تحقیق او
ش��ده اس��ت ،مواد حساس��یت زای میوه های
دریافته ک��ه موفقیت های اقتص��ادی تنها عامل
مغزداری مانند بادام ،گردو ،بادام زمینی و پسته
خوشحالی مردم نیست:
ش��امی جنین مادران را در معرض بروز واکنش
"تحقیق ما نشان می دهد که سعادت و کامیابی در
های آلرژیک قرار می دهد.
زندگی با ش��ادی و خوشحالی ارتباط دارد .اما این
عواملی ک��ه در دوران جنینی و کودکی به بروز
تنها عامل مهم نیست.
آسم منجر می ش��ود ،چندان مشخص نیست.
آزادی های شخصی هم مهم هستند .در واقع آزادی
محققان می گویند عالوه بر نقش وراثت در ابتال
در تم��ام امور اهمیت دارد مثل آزادی سیاس��ی و
به این بیم��اری ،عوامل محیطی هم در بروز آن
داشتن دمکراس��ی و یا آزادی حق انتخاب .برابری
نقش دارد.
جنسی و افزایش میزان تحمل اجتماعی از جمله
در این حال ،محققان دانشگاه اوترخت در هلند با
ش��اخص ها در این مورد
مقایسه مادرانی که در طول بارداری به طور مرتب
اس��ت .تمام��ی این ها
می��وه های مغزدار خورده اند با س��ایر مادران به
مواردی هستند که در
این نتیجه رسیده اند که احتمال ابتالی فرزندان
س��الهای اخیر افزایش
مادران گروه اول به آسم  ۴۰تا  ۶۰درصد بیشتر
چش��مگیری داش��ته
از گروه دوم است.
است”.
براس��اس این تحقیق،
مردم جهان در مجموع
نس��بت به گذشته
اگر
یه روز یک پروانه
خو ش��حا لتر
اومد نشست رو
شو
نه
ها
ت،
نرونیش!
هس��تند .
ق
چون من آدرس
شن
گ
ت
ری
ن
گل دنیا را
آمریکا ،ثروتمندترین کشور جهان ،در این لیست در
ب
بهش دادم...
ذ
ار
کم
ی
ا
ستراح
ت کنه ،خودش
رتبه  16قرار دارد.
م
یر
ه.
..
پی
داش می کنه!!
کشورهای س��وئیس ،کانادا و س��وئد در این رده
---------بندی قبل از آمریکا قرار گرفته اند .براس��اس این
رو
ایران :نی ی
انتظامی گفت:
تحقیق ،کشورهایی که در انتهای این فهرست قرار
«
در سال  85درص
د کاهش تلفات
دارند ،با فقر گسترده و یا دولتهای سرکوبگر دست
جا
ده
ا
ی
دا
شته ایم تا
و پنجه نرم می کنند.
سال  87تلفات
جاده ای به ص
ه
د
فر خوا رسید.
روس��یه و عراق از جمله  10کش��ور در انتهای این
انشا
ءاهلل تا سال 89
در
جا
ده
ها
فهرست هس��تند ،این در حالی است که زیمبابوه ،در
زادوولد خ
واهیم داشت!»
میان  97کشور جهان در رده آخر قرار دارد.

سیدی خوش باش
حمود به هسته ای ر
م
دیدی خوش باش
ک هاله به دور کله
ی
نرخ ها سر به فلک
گر که کشـــیده
بن
...دی خوش باش!
خویش و بر اقتصاد ر
بر

مشاور امالک

سحر کریمیان

514-880-7171

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس

1-866-421-AMRO

قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور مجرب
فارسی زبان تماس
بگیرید.

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
SWISS AIR, EMIRATES
RWAYS,
IRAN AIR, KUWAIT AI
DA,
NA
CA
IR
,A
AUSTRIAN
C,
RO
MA
R
AI
ROYAL

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

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

AMRO TRAVEL

ساعات کار :روزهای
هفته از ساعت 9
از
تا  18شنبه ها0.33):
ساعت  10صبح تا
 3بعدازظهر

OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

5

گرانیت ،مرمر

3

و سنگ های ساختمانی

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

5
4

3

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

7

4

4

2

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite
4 99
7 1
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater

6
9

1

Puzzle 34

9

8

7
)Tel.:9 (514
2
6
996-2725

3

8

1

7

2

7

6

2

8
3

8
5

4
9

8
6

5
7

9

7

2
6

8

)Puzzle 33 (Easy, difficulty rating 0.44

2
برای حل سودکو :ورق بزنید!

_____________________
با سپاس از هموطنان عزیز
 تولید گرانیت مان بار دیگر به دست8پرتوان هموطنان مان اجنام می شود.
برای بازدید از منایشگاه جدید
 کابینت ،گرانیت و سرامیک -و کارگاه جدیدمان با من متاس
بگیرید3.
_____________________

AMRO TRAVEL

MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
(Easy,
difficulty rating
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com

اس��ت به شرطی
كه  6ت��ا  7عدد
خرما را در  2لیوان
آب ج��وش خی��س
كرده و صبح و ش��ب آن را
به صورت گرم بنوشید و یا
مقداری خرم��ا میل كنید و
بال فاصله یك یا دو لیوان آب گرم
روی آن بنوشید.
خاصی��ت دیگر خرم��ا ،خنثی كردن
اس��ید اضافی معده است و از آنجا كه
زیادی اسید معده باعث ترش كردن و
دل درد می شود ،بنابراین هر وقت دل
درد گرفتید می توانید از فرمول چینی
ها درطب سنتی چینی استفاده كنید،
بدین طریق ك��ه  2تا  3عدد خرمای
تازه و له شده را در آب جوش بیاندازید

و بعد آن را هم زده و بنوشید.
خرم��ا را بعنوان می��وه نیز می توانید
مصرف كنید.
همچنین حتماً برای خواب راحت تر
و آرامش بیش��تر ش��ام خود را حدود
س��اعت  7بعدازظهر خورده و قبل از
خواب یك عدد خرما و یك لیوان شیر
گرم میل كنید.
خرما ب��رای افراد س��المند و بچه ها
بسیار مفید است .سعی كنید به جای
قند و شكر از خرما برای نوشیدن چای
اس��تفاده كنید و یا در طباخی از آن
استفاده بیشتری ببرید .ورزشكاران به
علت فعالیت زیاد به طور حتم باید از
عصرانه ای مقوی كه با خرما تهیه شده
باشد ،استفاده كنند.

دامنارکی ها‘ ،شادترین’ مردم جهان هستند

سیگار و اعتیاد به دخانیات در اغلب
کشورهای اروپا گسترش می یابد.
هلنـــد
البته در هلن��د ،کافه هایی که مردم
در آنها ماری جوانا مصرف می کنند
همچنان دایر خواهند بود و مصرف
کننده این م��اده مخدر تا زمانی که
س��یگار نکش��د می تواند آزادانه به
مصرف ماری جوانا ادامه بدهد.
هلند یگانه کشور اتحادیه اروپاست که
مصرف ماری جوآنا را در مکانهایی که
دارای جواز هستند مجاز می داند.
از اول جوالی
طر ف��د ا ر ا ن
س��یگا ر انگلستان :ممنوعیت یک ساله ممنوعیت سیگار
می گویند که این
سیگار اثر مثبت داشته!
کش��ید ن
ممنوعی��ت عالوه
در کاف��ه ها،
بر بهبود سالمت
مشروب فروشیها و رستورانهای هلند مردم ،باعث رکود اقتصادی نمی شود
ممنوع شده است .سال گذشته هم زیرا کسانی که س��یگار را ترک می
در چنین روزی ممنوعیت استعمال کنند ،بیش از گذشته به فعالیتهای
دخانیات در بریتانیا ب��ه اجرا درآمد .بیرون از خانه می پردازند.
به نظر می رس��د که رون��د مبارزه با در بریتانی��ا آمار غیررس��می که در
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گوناگون...

غذاهای مدیترانه ای خطر سرطان را کاهش می دهد
از خطر ابتال افراد به سرطان کم
کرده بود.
مصرف کمت��ر گوش��ت قرمز و
خوردن نخ��ود ،لوبی��ا ،و عدس
بیش��تر ،خطر ابتال به سرطان را
 12درص��د در افراد کاهش داده
بود.
دکتر دیمیتریوس تریچوپولوس
که سرپرست این تحقیقات بوده
می گوید" :تطبیق عادات غذایی
اف��راد با الگوی س��نتی غ��ذا در
مدیترانه تاثیر بس��یار زیادی در
سالمت خواهد گذاشت”.

اس��تفاده از یک��ی دو ن��وع ماده
غذایی مدیترانه ای در رژیم غذایی
روزانه ،خطر ابتال به سرطان را تا
 12درصد کاهش می دهد.
در مطالع��ه ای که روی  26هزار
نفر در یونان انجام شد ،مشخص
ش��د که تنها روغن زیتون خطر
ابتال به س��رطان را  9درصد کم
می کند.
بر اساس گزارش نشریه بریتانیایی
بیماریهای سرطانی ،در این رژیم
غذایی میوه ،سبزیجات ،و غالت
به مقدار بیشتر و گوشت قرمز به
مقدار کمتر یافت می شود.
در یک پژوهش دیگر نیز مشخص
شد که استفاده از "کلم بروکلی”
در غ��ذا می تواند خط��ر ابتال به
سرطان پروس��تات را در مردان
کاهش دهد.
رژیم غذای��ی مدیترانه ای زمانی
م��ورد توج��ه ق��رار گرف��ت که
پژوهشگران متوجه درصد پایین
بیماری های قلبی در کشورهایی

عادات
غذایی،
نه یک
غذای
خاص

مث��ل اس��پانیا و
یونان شدند.
پژوهشگرانمتوجه
شدند افرادی که در
این کشورها زندگی
م��ی کنن��د ،عموما
س��بزیجات و ماهی
بیشتر و گوشت قرمز
کمتری مص��رف می
کنند ،غذاهایش��ان را با
روغن زیتون می پزند ،و
میزان متعادلی الکل مصرف می
کنند.
پژوهشگران دانش��گاه هاروارد از
هزارها نفر یونان��ی در گروههای
سنی مختلف خواستند که مواد
غذایی مورد مصرف خود را طی
هشت سال یادداشت کنند.
استفاده این افراد از رژیم غذایی
مدیترانه ای بر اساس یک سیستم
نم��ره گذاری طبقه بندی ش��د.
مصرف بیشتر چربی های اشباع
نشده ،مثل روغن زیتون 9 ،درصد

فواید کلم بروکلی

یک پژوهش جداگانه که در
موسسه غذای نورویچ انجام
شده ،نش��ان می دهد که
بعضی غذاها می توانند از
سرطان پیشگیری کنند.
پژوهش��گران تاثی��رات
اف��زودن  400گرم کلم
بروکلی یا نخود فرنگی
را ب��ه غ��ذای مردانی
که در مع��رض خطر
ابتال به س��رطان پروس��تات قرار
دارند ،سنجیدند و متوجه شدند
که بروکل��ی در فعالیت ژن های
پروستات تاثیر می گذارند.
یافته های آنها نشان داد که کلم
بروکلی و س��بزیجاتی نظیر آن
مث��ل گل کلم یا کلم بروکس��ل
می توانند جلوی ابتال به سرطان
را بگیرن��د و یا از پیش��رفت آن
جلوگیریکنند.

جدول جدول جدول جدول جدول

غذاهای مضر

از این غذاها دوری کنید:
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 -۵منک سفید
سفره:

باعث تحریك اشتها می شود
و مصرف زی��اد آن می تواند
باعث آسیب به ارگانها شود

 -۶كافئین :

ارتب��اط آن با برخ��ی از انواع
سرطان شناخته شده و باعث
پوكی استخوان هم میشود.

 -۷شیرین كننده های
 -۱شكرسفید :
می تواند موجب آسیب به لوزالمعده مصنوعی:
 ٬كبد ٬مغز و دیگر ارگانها شود

 -۲غالت تصفیه شده:

خالی از ویتامین ها و مواد مغذی
هستند
 -۳موادگوشتی بنجل (سوسیس،
كالباس):
محتوی داروه��ا و بعضا هورمونها
هستند
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عوارض بسیار زیادی دارند.

 -۸نوشابه ها:

موجب چاقی و پوكی اس��تخوان
میشوند.
 -۹چربی های مضر  -چربی های
اشباع:
تنها ی��ك گام با پالس��تیك فاصله
دارند

تهــــــران:

تغییرویژگی های
روسپیگری
% 11
درتهران
روسپیان

با اطالع

سرمایه:
براس��اس تحقیقی كه به تازگی
همسر
 -۱۰بعضی داروها:
 -۴مواد لبنی بنجل (شیر
در شهر تهران انجام شده پدیده
بسیار
جانبی
معموال دارای عوارض
روسپیگری
روسپیگری در متاهل ها بیش از
خشك ،كرم):
خطرناكیهستند.
می کنند! مجردها دیده می شود.
میتوانندمحتویآلودگیمیكروبی
---------------------------------سیدكاظم رس��ول زاده طباطبایی
می باشند
رئیس گروه زنان آسیب دیده به این
نكته اشاره كرد.
مردی
وی گفت :در دهه  60و  70س��ن روس��پیگری
که
باالی  30س��ال بود اما اكنون سن روسپیگری
یک آمریکایی کدهختر زای
ی
د
از  15سال به باال رسیده است .اگر پیش از این
قب
تغییر
ال تحت ع
م
ل
ج
زایید جنیست ق
را
را
ح
اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه
ر
گ
ی
ر
ف
ت
ها
هو
مرد شده،
مرد به ح ست .هرچن
بود اكنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است.
د توماس بیتی 34 ،یک دختر
علیرغم ب ساب می آی
از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر
د اما او اندام تناسل ساله ،قانونا
رداشتن س
در مجردها بروز می كرد اما تحقیقات نشان داده
که
ینه ها حفظ کرده ا ی زنانه اش
را
ریشی کم پ
ش
س
كه اكنون روسپیگری در متاهل ها بیشتر شده
ت
ت.
دا
آ
ر
ق
ا
د
که
ی بیتی
باردار است در سرا در ماه آوری
ل
و با رشد سریعی هم مواجه است.
و
ق
ت
ی
ا
"من ت
سر جهان خبرساز عالم کرد
رس��ول زاده ادامه داد« :پدیده روسپیگری
صمیم گرف
ت
م
ش
ب
ا
د.
ان
ا
و
م
دا
گفت:
پیش از این در غیربومی ها بیش��تر بود اما
ی خواستم روزی بچ م تناسلی ا
م
ک
ا
ر
ی
ن
با نام
اكنون ش��یوع این پدیده در طیف بومی و
ه دار شوم ”.آقای ب کنم چون
"ترسی ال
گ
ی
ون
ت
دی
ی
د
ن
ر
”
ب
غیربومی برابر شده ،بنابراین دیگر نمی توانیم
در م
هاوایی
ه دنیا آم
ب سابقه زیبای
ی
د و بزرگ
د
این پدیده را با مهاجرت مرتبط بدانیم».
ش
خ
ت
د
و
را
ی
ن
ن
ود.
ک بار
او پس از تغییر جن وجوان به م
به گفته رس��ول زاده گرچه این پدیده قب ً
ر
ال در
ح
ل
ه
ن
ه
ای
کرده
یست ،پ
ی رسیده
افراد با تحصیالت كمتر از دیپلم دیده می شد
است .دکت
نج سال با
ر
ک
زن
ی
م
ش
ب
ن
رل
ان
ی
س
اما اكنون این پدیده در افراد تحصیل كرده هم
جیمز ،پزشک آقای ی زندگی
آوریل گ
ب
ی
فته بود" :
ت
ای
ی،
دیده می شود.
ن
ب
چ
ه
ک
در ماه
این
امال
چیزی اس
ت
اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است.
سالم است.
ک
ه
م
ن
یک ح
در حال حاضر با افزایش س��ن ازدواج و كاهش
نر
املــگی
مال می دان
م.
”
سن بلوغ ،فاصله بلوغ و ازدواج به  15تا  20سال
رسیده است اما برای رفع مشكالت ناشی از این
موضوع مسووالن و علما هیچ نظریه جنسی ای
ارائه نداده اند.
حسین علی زاهدی پور كارشناس ارشد جامعه
شناسی و عضو دیگر این كارگروه نیز به بخش
دیگری از این آمارها اشاره كرد و گفت:
 11درص��د روس��پیان ش��هر تهران ب��ا اطالع
همسرانشان دست به روسپیگری می زنند .این
آمار نشان می دهد كه نه تنها به مساله بیكاری
زنان بلكه به بیكاری مردان و پیامدهای آن نیز
باید توجه بیشتری شود.
رسول روشن استاد دانشگاه شاهد و كارشناس
خانواده و مسائل جنسی به عنوان عضو دیگری
از این كارگروه نیز به س��بب ش��ناختی پدیده
روسپیگری پرداخت و گفت« :اگر به منشا شكل
گیری رگه های ش��خصیتی افراد كه آنها را به
س��مت چنین انحراف هایی می كشاند توجه
كنیم ،متوجه می شویم كه خانواده با شكل دادن
به شخصیت كودكان می تواند نقش موثری در
پیشگیری داشته باشد».
او ادامه داد« :تحقیقات نشان داده است كه بعضی
از این افراد به خاطر انتقام و انتقام جویی و تنفر
از خانواده و جامعه وارد این حیطه می ش��وند.
در حال��ی كه اگر كودك یاد بگیرد كه دیگری را
دوست داشته باشد و احساس امنیت نسبت به
دنیای پیرامونش داشته باشد ،چنین حالتی در
او به وجود نمی آید».
او به تحقیق دیگری اشاره كرد و گفت« :نتایج
نشان می دهد كودك در سن سه تا شش سالگی
با پدیده كنجكاوی های جنسی مواجه می شود
اما از آنجا كه طرح صحیح مس��ائل جنسی در
كشور ما به صورت تابو درآمده اطالعات صحیح
به كودك داده نمی شود و كودك در سن نوجوانی
 ::عمودی
 ::افقی
اطالعات را از منابع دیگر به دست می آورد».
 -1بزرگ ترین جایزه سینمائی – واحد  -1ص��دای درد – جوه��ر قه��وه -2
شمارش چهارپایان که هر مثلثی هم تندرس��ت مال آدم های پر حرف چن
دارد  -2پیک کاغذی – حرف انتخاب کیلومتر اس��ت  -3مال همتش را باید
 -3از طوای��ف بس��یار قدیمی و اصیل بس��ت – درون رگ ها جاری است -4
ایرانی – از شهری به شهر دیگر میرود سودای ناله – قیمت دلخواه خردار -5
 -4اندک و ناچیز ایمان کامل داشتن  -5نصف معدل – اشاره به دور  -6بخشی
دراز گوش کوتاه فکر – بچه دزد شب از مملکت شامل چند شهرستان – فلز
شش  -6درخشنده و تابناک – ضمیر سرخرنگ  -7کمترین  -تفاله عسل -8
اول شخص مفرد  -7سرزمین فالسفه حق کسی را تمام دادن و وفا کردن به
لقب گرفته – سومین نت موسیقی  8عهد – هم گل است و هم پرنده سخنگو
یکی از عناصر شیمیائی در دست عرب  -9نوعی ماهی کنسرو شده – صحنه
عمرًا اگه لنگه شو پیدا کنی!
– همدم  -9جوی – باالس سر ماست نمایش و بازی هنرپیشگان در تئاتر .

جدول جدول جدول ساده تر...

 ::افقی

 -1نمایشنامه ای از ویلیام شکسپیر – تکیه دادن
 -2هوس باردار – شهری در جزیره هوتشو ژاپن –
زارع و دهقان  -3در قدیم اردن و سوریه امروزی را
میگفتند – کشوری در شمال افریقا – قانون مغولی
 -4خس��یس پس نمیدهد – از ییالق های تهران
– از بنادر معروف روسیه  -5ضربه گوشه در فوتبال
– فطرت و خوی و طبع تپه بلند  -6س��عادتمندی
و خوش اقبالی س��رود و ترانه – پس��وند شباهت
– جبل  -7رود مرزی شمال ایران – گوشت بریان
ش��ده بر آتش – بلندی و قامت  -8سمت و جهت
– قش��ر و س��طح  -بالنگ و ترنج – جدی��د و تازه
 -9گاو مقدس مصریان باس��تان – پسر مازندرانی
– خواب خوش  -10قلم و خامه – هرگز نه از واحد
های وزن د رکشورهای انگلوساکسون اشک چشم
 -11حرف پنجم انگلیسی – کم کردن  -کاال برگ
 -12س��رزمین اس��ب چوبی – چای خانه فرنگی
– بله روس��ی  -13سنت ها و آئین ها – مرگ پذیر
– کوتاهی کالم  -14درخش��ان و نورانی – اندوه و
سوگ – کمک و مساعدت  -15نیز – اثری است از
جان مارستن درام نویس انگلیسی .

 ::عمودی

 -1زی��رک و تیز فهم – از ورزش ه��ای رزمی -2
غالف شمش��یر – پشت سر هم – تله صیادی -3
کاپ ورزشی – ایالتی در افغانستان – نفس مرگبار
به ش��یگار – توان و طاقت  -4از اق��وام درجه اول
– عم��ده – نوعی پارچه ارزان بها  -5بازی س��نتی
قهوه خان��ه ای – از اقوام اروپائ��ی – جن قوی -6
نفس خسته – نقشه سردستی محلی خاص – باد
خنک ایاز  -7پیدا و مفتون – ش��هری در اس��تان
زنجان – دستگاه زمان بند الکتریکی یا الکترونیکی
 -8کبک قهقهه زن – پاداش و مکافات  -حرف بی
معنی – بخش��نده و کریم  -9از پسران آدم و حوا
– مرکز جمهوری آذربایجان – لکنت زبان  10مرد
نومید – مخزن بزرگ حمل مایعات – س��ه کیلو
 -11دودل��ی – ارامگاه ها و گورها پروتئین گیاهی
 -12زن مقدس در دین مس��یحی – خشت پخته
فصل خزان  -13گاو میش تبتی – بز کوهی دریاچه
ای رد ترکی��ه – عامل حیات و زندگی  -14ا زخود
راضی – سازمان تولید وانتقال برق – ثروتمند -15
نامه نگاری – نوعی روغن صنعتی .
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دکتر عطا انصاری

(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

ختم مرغ
و دیابت

ی��ک مطالع��ه
جدید توسط
دانش��مندان
آ مر یکا ئ��ی
نشان میدهد
ک��ه مص��رف
بی��ش از هفت
تخ��م م��رغ در
هفته ریسک مرگ را
در نزد دیابتیک  2برابر می کند.
همین مقدار مص��رف تخم مرغ باعث
می شود تعداد بیشتری از بیماران مورد
حمله سکته قلبی قرار بگیرند.
راه حل پیشنهادی توسط دانشمندان
این است که بیماران دیابتی از خوردن
زرده تخم مرغ خودداری کنند (سفیده
تخم م��رغ دارای بهترین نوع پروتئین
هاست).
و افرادی که مبتال به دیابت نیستند نیز
بهتر است بیش از  6تخم مرغ در هفته
مصرفنکنند.

امگا  3و داروها

کسانی که داروهای رقیق کننده خون
مانن��د  )Warfarin (Coumadinو ی��ا
مقدار زیادی آسپیرین و داروهای مشابه
مص��رف می کنند قبل از اس��تفاده از
کپسول های امگا  3و ویتامین  Eباید با
متخصص (پزشک -ناتوروپات) مشورت
کرده و تحت نظر باش��ند .همین طور
داروهائ��ی که برای الغر ش��دن مورد
استفاده قرار میگیرند و باعث می شوند
که چربی ها جذب نش��وند می توانند
اش��کال در جذب امگا  3و ویتامین E
تولیدکنند.

چـــاقی
وحــــافظه
یک مطالعه جدید و مهم که به مدت 5
سال و توسط دو گروه دانشمندان انجام
شده نش��ان دهنده رابطه بین چاقی و
کم شدن حافظه می باشد 2200 .زن

و مرد سالم آزمایشات مختلفی درباره
حافظه ،دقت و سرعت دریافت و تجزیه
و تحلیل اطالعات دریافتی انجام دادند.
افرادی که س��نگین تر از حد معمول
بودند میانگین نتیجه آزمایش��ات آنها
پائین تر از افراد دیگر بود دانش��مندان
دو فرضیه در مطالعاتشان پیشنهاد می
کنند:

-1س��لول ه��ای چربی م��اده ای
میسازند که باعث اشکال در کار سلول
های عصبی می شود.
-2مش��کالت عروقی در افراد چاق
باعث می شود که عروق نازک در مغز
نتوانند براحتی جری��ان خون را انجام
دهند.

DHEA

چندی��ن س��ال ق��رص های
Dehydroepiandrosterone
 )(DHEAبعن��وان داروی
معجزه گر فواره نیروی جوانی،
داروی ض��د پیری ،افزاینده ی
میل جنسی و ...بکار می رفت و
مصرف فوق العاده داشت.
اینک یکس��ری مطالعات جدید نشان
میده��د که ای��ن دارو کوچ��ک ترین
اث��ری در بهتر کردن وض��ع فیزیکی
سالخوردگان و زندگی آنها و همین طور
معجزه هائی که به آن نسبت میدادند،
ندارد.
این مطالعات به مدت  2س��ال بر روی
اش��خاصی که ه��ر روز دارو را دریافت
میکردند انجام شده و آینده این داروی
معجزه گر تاریگ است.
ظاهرا معجزه فق��ط در جیب مبارک
سازندگان آن انجام گرفته است!

خوابیدن وقت
تلف کردن نیست.

محققان :خواب مناسب حافظه

را تقویت می کند

محققان سوئیس��ی می گوین��د خواب
مناسب شبانه می تواند بهترین روش برای
تقویت حافظه باشد.
به گفته این محققان ،خواب شبانه بر نحوه
عملکرد مغز در روز بعد تاثیر زیادی دارد.
بر این اس��اس ،به نظر می رس��د خواب
کافی شبانه با تسهیل ارتباطات عصبی-
ش��یمیایی س��لول های مغز ،به تقویت
حافظه و قدرت یادگیری کمک می کند.
محققان دانشگاه ژنو نتیجه تحقیقات خود
را در کنفرانس فدراس��یون انجمن های
اروپایی علوم اعصاب ارائه کردند.

تابس��تان ب��ا وج��ود این
هم��ه ب��اران دارد خودش را
نش��ان میدهد
و بعل��ت وجود
دس��تگاه ه��ای
خن��ک کنن��ده
هوا در اتومبیل
و مح��ل کار و
من��زل و گرمای
بیرون از آنها در
معرض عفونت های دستگاه تنفس قرار
میگیریم.
گروهی بر این باورند که مصرف تنطور و
یا قرص های  échinacéeتقویت کننده
سیستم دفاعی بدن است و همچنین
دارای اثرات��ی بر علیه قارچ ها ،ویروس
ها و پارازیت ها می باشد و گروهی هم
عقیده دارند معجزاتش شبیه معجزات
داروی قبلی است.
عرض من این است که بهتر است خود
را مقابل کولر و پنکه قرار ندهیم.

پشه های
ان��گل ها
قرمز سالم
ای تبدیل
و دو تخم

میدانید که انگل ماالریا توس��ط
آلوده وارد خون انس��ان می شود.
پ��س از ورود به بدن ،گلبول های
را آلوده و به پاکت های چسبنده
می کنند که در خود ،بیش از سی
انگل جای می دهد.
می چسبد
گلبول قرمز آل��وده به دیواره رگ
طح��ال و
و در مقابل دفع ش��دن توس��ط
ب��د ن
نابود شدن توسط دستگاه ایمنی
مقاومت می کند.
ا س��تر ا لیا
اکن��ون دانش��مندان در ملبورن
در واق��ع
مکانیزمی را کش��ف کرده اند که
آلوده خون
مسبب چسبیدن گلبول های قرمز
به دیواره رگ است.
های دیواره
ماده ای مانند چس��ب که سلول
میشودکه
رگ را چس��بناک می کند ،باعث
از طحال،
گلبول های قرمز آلوده به ماالریا
د س��تگا ه
جایی که معموال انگل ها توسط
نکند.
ایمنی بدن نابود می شوند ،عبور
شنا سا یی
محققان هشت پروتئین جدید را
را به سطح
کرده اند که ماده چسبناک انگل
کند .بیرون
گلبول های قرمز آلوده منتقل می
به فرآیند
راندن حتی یکی از این پروتئین ها
کند.
دفع سلول های آلوده کمک می
پروتئین ها ،ملکول های بزرگی هستند که برای فعالیت

‘کشفی جدید’ در مبارزه با ماالریا

پزشکــی....

سرماخوردگی،
گریپ و
گرفتگیبینی

juillet 15, 2008

سلول های بدن حیاتی هستند.
پروفسور آلن کاومن ،که از اعضای گروه تحقیق در استرالیا
بوده اس��ت ،می گوید که کشف جدید آنها ممکن است
سالحی قدرتمند در مبارزه با ماالریا باشد.
او گفت“ :در بیماری ماالریا فرآیند چسبندگی خیلی مهم
اس��ت و اگر ما این پروتئین ها را یا با دارو و یا با واکس��ن
هدف قرار دهیم می توانیم از فعالیت س��لول های آلوده
جلوگیری کنیم .اگر ما مانع از چسبندگی بشویم در واقع
مانع از فعالیت حشره انگلی ماالریا خواهیم شد”.
بیماری ماالریا قابل پیشگیری و قابل درمان است اما اگر
درم��ان صورت
نگیرد از جمله
بیم��اری های
مهلک قلمداد
می شود.
هر ساله بیش از
یک میلیون نفر
در جهان در اثر
ابتال به تب ماالریا جان خود را از دست می دهند.
داروهای فعلی برای درمان ماالریا متابولیس��م یا فعالیت
بیولوژیکی انگل را هدف قرار می دهد .اما انگل ماالریا به
مرور در برابر این داروها مقاوم می شود.
بس��یاری از قربانیان ای این بیماری کودکان در آفریقای
سیاههستند.

دیــابت

درگذشت
جراح
مشهور
قلب
جهان

دکتر مایکل
شگام جراحی قلب ،در
خطر واقعی برای شنوائی
پی
دبکی ،این پزشک آمریکایی
--- Presbyacousis --- 99سالگی جان سپرد.
س بود و دستگاه های
یپ
آمار می گوی��د  550000نفر در
پیشگام روش جراحی با پ قلب را اختراع کرد.
زیادی از جمله پم
کبک به دیابت مبتال هستند
که اولین بار از عمل بای
و ح��دود  225000نف��ر
دکتر مایکل دبیکی بود
ی عروقی استفاده کرد.
این ی درمان بیماریهای قلب
نمیدانن��د که مرض قند
ده پزشکی بود ،پمپ
پس قلب برا
شک
دارند.
دان
در
وز
هن
19
ال 32
شکی محسوب می شد،
هنگامی که در س ریان عمل قلب ،کار قلب و ریه ها را انجام که زمانی از عجایب پز
نشان
جدید
مطالعات
اختراعات دکتر دبکی
را اختراع کرد که در ج
ی قلب متداول است.
جراح
می دهد.
قلب
میدهد که افراد مبتال
حاال در اکثر عملهای نتظر عمل پیوند قلب
ک به بیمارانی شد که م
ریس��ک زیادی دارند
ی کم
ل قلب انجام داده بود.
سپس پیشگام ساخت قلبهای مصنوعی برا بیش از پنجاه هزار عم
شنوائی
که دچار مشکالت
1992
این جراح آمریکایی
هایی کندی ،جانسون
بشوند.
بودند .او تا سال از جمله رییس جمهور
ی خوردند
سابق اردن و محمد رضا
علت این مس��ئله هنوز واضح
بیماران او ،شخصیتهای جهانی به چشم م ند ملک حسین پادشاه
در میان
نتی مان
ن رهبر پیشین روسیه.
نیست و مطالعات زیادی در حال
و نیکسون و اعضای خانواده های سلط ان و نیز بوریس یلتسی
پهلوی ،شاه پیشین ایر
انجام است البته بعضی از بیماری ها
و همچنین در معرض صداهای مختلف
بمدت طوالنی قرار گرفتن نیز باعث بد
شنوائی می شوند.
 Presbyacousisیا سنگین شدن گوش
به قول مردم یک پدیده طبیعی است
مونتریال
کنت��رل مرتب قند خون با دارو و رژیم
باعث می شود که بسیاری از مشکالت
تولید ش��ونده با بیم��اری از جمله بد
شنیده بوجود نیاید و یا عقب بیفتد.
-----------------

آنها در این تحقیقات تاثیر خواب ش��بانه
را ب��ر عملکرد مغز  ۳۲داوطلب بررس��ی
کردند.
محققان تصاویری را به این افراد نشان می
دادند یا از آنها می خواستند نقطه ای را بر
صفحه نمایشگر دنبال کنند.
به نیمی از این افراد اجازه داده می ش��د
به میزان هش��ت ساعت بخوابند و نیمی
دیگ��ر از اعض��ا این گ��روه اجازه
خواب نداشتند یا حداقل به مدت
کوتاهی چرت می زدند.
روز بع��د ،محقق��ان از افراد مورد
آزمایش می خواس��تند نقاط به
نمایش گذاش��ته ش��ده را دوباره
دنب��ال کنند یا تصاوی��ری را که
دیده بودند به یاد بیاورند .همزمان
فعالیت عصبی مغ��ز این افراد به
وسیله ام آر آی بررسی می شد.

خانه ایــران...

خانه ایران اولین کمپ یک روزۀ خود را
برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند

به گزارش محققان ،آنهایی که شب قبل
به اندازه کافی خوابی��ده بودند ،عملکرد
بهتریداشتند.
یکی از محققان در این باره گفت:
“خوابیدن وقت تلف کردن نیست .بلکه
بخش بس��یار فعالی از زندگی است و ما
به آن به خاطر تقوی��ت حافظه و قدرت
یادگیری نیاز داریم”.

دوچرخهسواریازکانالالشینتاجزیرهسنتهلن
با دوچرخه از پیست کانال الشین تا جزیره
سنت هلن ()Complexe Aquatique
شرکت کنندگان به دو گروه سنی 7-11
(کودکان) و ( 12-18نوجوانان) تقسیم شده
و پیست دوچرخه را -از بازار  Atwaterتا
جزیره سنت هلن -خواهند پیمود و در
استخر جزیره به هم ملحق خواهند شد.
-------------------------------------------

محل حرکت:
زمان حرکت:

!n Thu Nov 23 01:17:41 2006 GMT. Enjoy
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شنبه  26ژوئیه ،ساعت  8صبح ،برگشت :ساعت  8شب
------------------------جهت حفظ امنیت بچه ها  ،تعداد شرکت کنندگان هر گروه از  20نفر تجاوز
نخواهد کرد و هر گروه  4نفر بزرگسال همراه خواهد داشت .
برای ثبت نام فرزندانتان با ایمل خانه ایران
و یا تلفن  )514( 688-5905تماس بگیرید.
در ضمن از بزرگساالن داوطلبی که مایلند برای همراهی بچه ها ما را یاری کنند
نیز تقاضا میکنیم با ما تماس بگیرند.

گـ ـ ـداپرس
پیر

 -------قیمت 15 :دالر -------

این مبلغ شامل ورودیه به استخر ،نهار ،عصرانه ،شام و نوشابه می باشد.
تهیه وسایل زیر به عهده هر کدام از بچه ها می باشد:
دوچرخه،کالهایمنیدوچرخه،کالهآفتاب،کرمآفتاب،مایو،حولهوشیشهآب.
-----------------------------

Pir-Gueda PRESS
پیر گدا پرس:

هفته اول هر ماه منتشر می شود:

نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
و نه در انتظار امدادهای غیبی است!

514-884-2106

این برنامه به
سرپرستیچنگیز
سارجانی و نیما
مشعوفانجام
خواهد شد.

4721
Tel.: 514-951- owdon, Montréal, Qc H3X 3T4
Sn
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)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44

3
9
6
8
7
4
2
1
5

1
2
7
6
3
5
8
9
4

8
5
4
1
2
9
7
6
3

5
3
8
2
4
6
1
7
9

7
6
2
5
9
1
4
3
8

4
1
9
3
8
7
5
2
6

9
7
5
4
6
2
3
8
1

2

6

4

8

3

1

9

7

1

5

8

3

6

9

5

4

7

2

)Puzzle 33 (Easy, difficulty rating 0.44
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ایران و آمریکا...
آملان ،ژاپن،
چین ،ویتنام و...
توانستهانددشمنی
با امریکا را کنار
بگذارند ،چرا ما
نتوانیم؟!
_____________________

در  ۷۰ -۶۰س��ال گذشته نمیتوان
کش��وری را یافت که با درگیر شدن
با امریکا و ضدیت با آن توانسته باشد
مس��یر ترقی و پیشرفت را طی کرده
باشد .البته این به این معنی نیست که
هر کشوری هم که دوست و طرفدار
امریکا بوده اس��ت به بطور اتوماتیک
توسعه پیدا کرده است؛ بلکه این قدرت
نظامی ،سیاسی و اقتصادی امریکاست
که میتواند باعث نابودی یا پیشرفت
کش��ورهای دیگر ش��ود .هنگامیکه
کشوری در مقابل امریکا قرار میگیرد،
این قدرت به عنوان وزنه ای سنگین
برای نابودی به حرکت در میآید و در
مقابل نیز همین بازار بزرگ و فرصت
اقتص��ادی در امریکا اس��ت که باعث
پیش��رفت خیلی از کشورهای جهان
بوده اس��ت .این هنر سیاس��تمداران
دیگر کشورهای جهان است که میان
این دو یکی را انتخاب کنند.

مخال��ف امریکا
بودند ،احس��اس
میشود.
نکته مهم این است که این بازنگری

نباید یک بعدی و براساس گفتمانهای
“س��رمایه داری ملی” دوران مصدق
و گفتمان های “ضد امپریالیس��تی”
جریانات چپ قدیمی
و یا ضدیت نیروهای
مذهب��ی ب��ا عنوان
“اس��تکبار جهانی”
باش��د؛ بلکه باید بر
اساس “منافع ملی”،
برای نسل های نوجوان
گفتمانهای “جهانی
ش��دن” و ب��ر بنیان
وجوان مهاجر
“رئال پلتیک” استوار
باشد.
دکترحسن گل محمدی
در غیر ای��ن صورت
وارد هم��ان مداری
خواهی��م ش��د ک��ه
توضیح :ادامه این مبحث ،به دلیل بروز برخی
سالهاس��ت بخ��ش
دشواری های فنی در این شماره میسر نشد.
وسیعیازسرمایههای

تاریخ ایران

Mohammad Kordloui
)(1949-2007

ήΒΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎγέήΒΧ-έΎ̴ϧήΒΧ Ϯ̴Α
ΰϴ̩Ύϧ Ϯ̴Α ήμΘΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϫέΩ Ϯ̴Α ςϠΘΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮ̳ΎϧϮ̳ Ϯ̴Α ϒϠΘΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̴ϧήҨϭ Ϯ̴Α ΏήΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
-έΎΒϧ Ϯ̴Α ϥΰΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ΘΧϭΪϧ - ϩΎ̴ΘηΎΒϧ
ϩ̬Ҩϭ Ϯ̴Α ιϮμΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
It only takes a little space
to write
̶ϔΨϣ
̵ΎΟ how
ϪΑ much we
miss you, but it would
theϮ̴Αrest of our lives
ϥΎϬϧ - take
̡ϥΎϬϨ
̶̡ϧΎϬϨ
ϪΑare no more
to forget the
day Ϯ̴Α
we ϪϧΎϴϔΨϣ
lost you. ̵ΎΟ
There
ϩΎ̴ϧΎϬϧ
Ϯ̴Α
ϩΎ̴ϴϔΨϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
tomorrows for us to share but yesterdays
will
ρϮϠΨϣ ̵ΎΟ
ϪΑ
always be there.
ϪΘΨϴϣ - ϢϫέΩ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ρϮϠΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Our hearts still
ache with sadness, our silent
ϦΘΨϴϣέΩ ϦΘΨϴϣ Ϯ̴Α
tears still flow, for what it meant to lose you, no
ϩΪҨήϓ Ϯ̴Α ϕϮϠΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
one̵ΎΟ
could
Ϟ̪ϫ Ϯ̴Α ϪμϤΨϣ
ϪΑ ever know.
ΏΰϴΧ Ϯ̴Α (ΎҨέΩ) Ϊ˴ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
There
was no
goodbye
the day
ϩϮΨϟΩ
Ϯ̴Αtime
ήψϧtoΪϣsay
̵ΎΟ
ϪΑ
you went away, youϪϠΧΪϣ
left so ̵ΎΟ
suddenly
ϪΑ one year
ago…we think of you
in silence,
̶̡ϧΎϴϣέΩΎ
Ϯ̴Αwe often speak
̶̴θϴϤϫ
Ϯ̴Α
ϡϭΪϣ
̵ΎΟ
your name, all we have left of you ϪΑ
is a picture in
ϩΎ̳ήҨΩ Ϯ̴Α ΪҨΪϣ ΕΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
a frame.
Ζγ ̶ΗΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ
̵̩ΪϨ
Always remembered,
loved
andϮ̴Α
admired by your
̵έΎҨ Ϯ̴Α ΩΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
family, friends and everyone who knew you.
αέΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̳ίϮϣ - ΩΎΘγ Ϯ̴Α
ϦϴγέΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥέΎ̳ίϮϣ Ϯ̴Α
ϥέΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨίϭήϣ - ϦҨϮϧ Ϯ̴Α
ϦҨϮϋΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϧΎϤϬϴϣ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ϥϮϓΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̢γ ̭ΎΧ ϪΑ Ϯ̴Α
(̶ҨΎ̡ϭέ) ϝΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴ϟ Ϯ̴Α
ϪϠοΎϓ ϪϨҨΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϬθϧΎϣέ Ϯ̴Α
ϩή̯άϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Θϔ̳ Ϯ̴Α
ήΒΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎΣϮΑάϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎγέήΒΧ-έΎ̴ϧήΒΧ Ϯ̴Α
ϡΎΟήϓΎϧ Ϯ̴Α
ΰϴ̩Ύϧ Ϯ̴Α ήμΘΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ Ζϣάϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϫέΩ Ϯ̴Α ςϠΘΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴϫϮ̰ϧ Ϯ̴Α
ϥϮ̳ΎϧϮ̳ Ϯ̴Α ϒϠΘΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨΩ - ΐϫάϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̴ϧήҨϭ Ϯ̴Α ΏήΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦϴҨ - ζϴ̯ Ϯ̴Α
-έΎΒϧ Ϯ̴Α ϥΰΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϧ Ϯ̴Α ή̯άϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ΘΧϭΪϧ - ϩΎ̴ΘηΎΒϧ
ϩΪηΩΎҨ Ϯ̴Α έϮ̯άϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩ̬Ҩϭ Ϯ̴Α ιϮμΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϩΎ̳ή̩ Ϯ̴Α ϊΗήϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϔΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖόΟήϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϬϧ - ϥΎϬϨ̡ Ϯ̴Α
Ζθ̳ίΎΑ Ϯ̴Α
̶ϧΎϬϨ̡ Ϯ̴Α ϪϧΎϴϔΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
εϮ̳έΎϬ̩ Ϯ̴Α ϊΑήϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ϧΎϬϧ Ϯ̴Α ϩΎ̴ϴϔΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̡ έΩ ̶̡ Ϯ̴Α ˱ΎΒΗήϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ρϮϠΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘγϮϴ̡ Ϯ̴Α ςΒΗήϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘΨϴϣ - ϢϫέΩ Ϯ̴Α
ή̴δ̡ϭ Ϯ̴Α ϊΠΗήϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ρϮϠΨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̩ϩΎ̳ή
Ϯ̴Α
ϊΗήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϦΘΨϴϣέΩ
ϦΘΨϴϣ Ϯ̴Α
در نتیجه سیزده س��ال فعالیت جمعیت
ϥίήϟ
Ϯ̴Α
ζόΗήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϩΪҨήϓ
Ϯ̴Α
ϕϮϠΨϣ
̵ΎΟ ϪΑ
دوستان دانشنامه ایران 53421 ،دالر جمع
ϡϭΩ
ϪϠΣήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
Ϟ̪ϫ
Ϯ̴Α
ϪμϤΨϣ
̵ΎΟ ϪΑ
آوری ،و هر سال ،وجوه دریافتی به حسابی
ϡϭΩ
̳ϡΎ
Ϯ̴Α
ΏΰϴΧ
Ϯ̴Α
(
ΎҨέΩ
)
Ϊ
ϣ
˴
̵ΎΟ
ϪΑ
که در بانک  CIBCبه نام دانش��نامه ایران
ϥϭέΩΎη
Ϯ̴Α
ϡ
ϮΣήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϩϮΨϟΩ
Ϯ̴Α
ήψϧ
Ϊϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
افتتاح شده است ،واریز ،و در پایان هر سال
ϪϣϮΣήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϪϠΧΪϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
پس از تبدیل به دالر آمریکایی طی چک
ϥϭέΩΎη
̶ϧΎϴϣέΩΎ̡ Ϯ̴Α
ایران به دفتر بنیاد
Ϯ̴Αدانش��نامه
بانکی به نام
̶̡Θδ
ϪϟϮγήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
̶̴θϴϤϫ
Ϯ̴Α
ϡϭΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
دانشنامه در نیویورک ارسال می شود.
̶̡Θδ
ϪΘδΑ
Ϯ̴Α
ϩΎ̳ήҨΩ
Ϯ̴Α
ΪҨΪϣ
ΕΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
دفتر بنیاد رسید آن را کتبا اعالم می دارد
αΎ̢γ
Ϯ̴Α
̶γήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
Ζγ
̶ΗΪϣ
̵ΎΟ ϪΑ
و یک فتوکپی از آن رسید برای هر یک از
̵έΎϤϴΑ
Ϯ̴Α
νήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
Ζγ
̵̩ΪϨ
Ϯ̴Α
پرداخت کنندگان فرستاده می شود.
ΏϮσήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
̵έΎҨ
Ϯ̴Α
ΩΪϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ضمنا در سفرهایی که در این سال ها به آمریکا داشته ام ،مبلغ
έΪϤϧ
έϮϤϧ
̭ΎϨϤϧ
Ϯ̴Α
αέΪϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
 4830دالر آمریکا نیز از دوستان مقیم آمریکا دریافت شده؛ که
ϮϧΎΑ
Ϯ̴Α
Ϫϓήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
έΎ̳ίϮϣ
ΩΎΘγ
Ϯ̴Α
چک های آنها مستقیما به دفتر دانشنامه ارسال و رسیده های
̶ϨϴΑίΎΑ
پرداختέϭήϣ
برای ̵ΎΟ
آنها ϪΑ
ϦϴγέΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
شده است.
Ϯ̴Αفرستاده
کنندگان
ΕΎϘϴϘΤΗ
ΰ̯ήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϥέΎ̳ίϮϣ Ϯ̴Α
الزم به یادآوری اس��ت که از وجوه دریافت شده در کانادا مبلغ
̡̬ϩΎ̴θϫϭ
Ϯ̴Α
ϥέΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
 52200دالر آن را هموطنان مقیم مونتریال پرداخت کرده اند.
ϞϘΛ
ΰ̯ήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϦҨίϭήϣ
- ϦҨϮϧ Ϯ̴Α
همچنین اعالم می داریم که جمعیت دوستان دانشنامه ایران
̳ϩΎ̴ϴϧή
Ϯ̴Α
ϦҨϮϋΪϣ
̵ΎΟ ϪΑ
در نظر دارد که در سال جاری فعالیت خود را در شهرهای اتاوا،
دهدϡήϬΑ .
گسترش Ϯ̴Α
ΦҨήϣ ̵ΎΟ
ϪΑ
ϥΎϧΎϤϬϴϣ
Ϯ̴Α
تورنتو و ونکوور
̡ϭήϴ
Ϯ̴Α
ΪҨήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
̯ϥΩή
ϥϮϓΪϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
امید آن که هموطنان آن شهرها همت کرده ،در یاری رساندن
έΎϤϴΑ
Ϯ̴Α
ξҨήϣ
̵ΎΟ
ϪΑ
ϥΩή̢γ
̭ΎΧ
ϪΑ
Ϯ̴Α
به بنیاد دانشنامه ایران ،شرکت موثرتری داشته باشند و این گونه
ϪϧΎΧ
ξҨήϣ
(̶ҨΎ̡ϭέ) ϝΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
افزایش بیشتری داشته باشد.
آینده
̵ΎΟسال های
ϪΑها در
حمایت
ϥΎΘγέΎϤϴΑ Ϯ̴Α
Ϯ̴ϟ Ϯ̴Α
محمد فاضل
2008Ϯ̴Α
̶πҨήϣمی
ماه
̵έΎϤϴΑ
̵ΎΟ ϪΑ
ϪϠοΎϓ ϪϨҨΪϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϬθϧΎϣέ Ϯ̴Α
تلفن مونتـــریال514-651-7955 :
ϩή̯άϣ ̵ΎΟ ϪΑ
6437 Abrams (Ville St-Laurent) QC H4S 1X9
Ϯ̴Θϔ̳ Ϯ̴Α
_____________________
ϪϧΎΣϮΑάϣ
̵ΎΟ ϪΑ
www.iranica.com
ϡΎΟήϓΎϧ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ Ζϣάϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴϫϮ̰ϧ Ϯ̴Α
ϦҨΩ - ΐϫάϣ ̵ΎΟ ϪΑ

In loving memory of a
Husband and Father

Rosa, Carolina and Jasmine Kordloui

پـارسی

را پاس بداریـ��م

در این ش��کی نیست که
امریکا به عنوان قویترین
کش��ور س��رمایهداری
ب��ه دنب��ال آن اس��ت که
بیشترین بهره اقتصادی را
برای خود تامین کند ،اما
امروز چه کس��ی میتواند
ای��ن را ان��کار کن��د ک��ه
پیش��رفتهای کش��ورها مانند :کره،
تایوان ،سنگاپور و هنگ کنگ معروف
به “ببرهای اس��یا” و ی��ا “اژدهای”
چین را بدون س��رمایههای امریکایی
ممکن دانست .اگر شکست امریکا از
ویتنام در دههای هفتاد مظهر پیروزی
هم��ه نیروهایی بود که خ��ود را ضد
امپریالیست مینامیدند ،امروز رقابت
برای جذب سرمایههای امریکایی در
ویتنام بیشترین مشغله فکری همان
رهبران کمونیستی است که با امریکا
میجنگیدند .اخیراًدولت ویتنام برنامه
استراتژی خود را تا سال  ۲۰۲۰اعالم
کرده که براساس آن کشور باید وارد
پروسه صنعتی بش��ود و موانع اصلی
شامل :تغییرات قوانین بازار ،مشکالت
مالکیت و محدویتهای منابع سرمایه
را از میان بردارد .کشوری که بیشترین
خس��ارات جانی و مال��ی را از امریکا
نصیب ش��ده بود و بعد از جنگ تمام
زیرساختها و منابع مالی ،زمینهای
کشاورزی ،واحد کوچک صنعتی آن از
بین رفته بود و جزء کشورهایی که از
پایین ترین سطح درآمد ناخالص ملی
برخورد بود ،امروز با رش��د اقتصادی
 ۷.۵درص��دی خود -بدون پول نفت-
بدنبال پیشرفت و ترقی کشور است.
ویتنام برای این کار سیاست خارجی
جدیدی را طراحی کرده اس��ت که با
دوری از سیاس��تهای تشنج افزایی
گذشته وارد تعامل و همکاری با تمام
کشورهایی شده است که زمانی آنها را
دشمن خود قلمداد میکرد.

با امریکا ستیزی منیتوان پیشرفت کرد

________________

ضرورت ای��ن ام��ر بازنگری از
گذش��ته و دیدن پیشرفت در
کش��ورهای همس��ایه و تالش
برای س��اختن ویتنامی جدید
بود .شهامت سیاستمداران این
کشور برای رابطه با امریکا بعد از
آن همه کشتار و ویرانی میباید
درس عبرتی برای همه رهبران
سیاسی حکومت و اپوزیسیون
ایران��ی ض��د امریکا باش��د که
در معادالت سیاس��ی جهانی،
دش��منیها همیش��ه ماندگار
نیس��ت .اگر چنین ب��ود امروز
هیچ کش��وری در جهان امکان
همکاری با همدیگر نداشتند.
البته سیاستهایغلط امریکادر
طول تاریخ هیچگاه قابل دفاع
نیست و فراموش نمیشود و در
اینجا هدف توجیه آنها نیست،
بلکه تالش برای این اس��ت که
با دید دیگری ب��ه این موضوع
نگریس��ت و در ای��ن ش��رایط
نمیتوان چش��مها را بست و با
شعارهایکهنهسیاستخارجی
یک کشور به پیش برد.
در ش��رایطی که م��ردم ایران
تجارب خوب و بدی در  ۵۰سال
گذشته در رابطه با امریکا داشته
اند و در مدت  ۳۰گذش��ته سیاست
خارجی حکومت ایران براساس امریکا
ستیزی و تنش افزایی استوار بوده ،اما
تغییرات جهانی بعد از جنگ سرد ،گذر
زمان و رش��د و آگاهی نسبی جامعه
ایران از مناس��بات بینالمللی ،نیاز به
یک بازنگری در مناسبات با امریکا در
میان تمامی نیروهایی که به ش��کلی

انس��انی ،اقتص��ادی و حتی منابع
فکری ما را به هدر داده است.
در ش��رایطی که کشورهایی مانند
چین وهند با کنار نهادن سیاست
ضد امریکای��ی خ��ود وارد رقابت
شدیدی با کش��ورهای غربی شده
اند ،کش��ور ایران هنوز در تنش با
امریکا بسر میبرد.
گاه��ی ای��ن تنشها ت��ا حد یک
اصطکاک خطرناک به پیش میرود
که میتواند ضربات جبران ناپذیری
به مردم و کشور وارد کند.
البته در این رابطه این فقط حکومت
نیست که به بن بست رسیده است،
بلکه نیروهای ملی ،چپ و سکوالری
هم هستند که هنوز نتوانسته اند
پاسخی روشن و امروزی برای این
مسئله پیدا کنند.
در ش��رایطی که نظر سنجیهای
مختلفی که در چند سال گذشته
در کش��ورهای خاورمیانه حاکی از
گسترش امریکا ستیزی در بیشتر
کشورهای این منطقه بوده است،
مردم ایران که سالها با شعار “مرگ
بر امری��کا” زندگی کرده اند ،امروز
کمترین ضدیتها را با امریکا نشان
میدهند.
ظاه��راً م��ردم ایران توانس��ته اند
کینههای خود را نسبت به امریکا به
فراموش بسپارند ،اما حکومت و بخش
زیادی از اپوزیسیون هنوز نتوانسته اند
گذشته را به تاریخ بسپارد.
حل مش��کل امریکا با ای��ران در این
ش��رایط نه تنها میتواند مانع جنگ
جدیدی در منطقه شود ،بلکه تغییر
در استراتژی سیاست خارجی بویژه در
رابطه با امریکا میتواند وسیله ای برای
پیشرفت و ترقی کشور ایران باشد.
نکت��ه مهت��ر ای��ن اس��ت که
کش��ورهایی که قب ً
ال س��ابقه
دش��منی با امریکا را داشتهاند،
هنگامیکه ک��ه رابطه مجدد با
امریکا برقرار میکنند ،شانس
بیشتری برای پیشرفت و ترقی
دارند تا کشورهایی که همیشه
دوست امریکا بوده اند.
ش��اید ای��ن ام��ر ب��ه خاط��ر
احتیاطهایی باش��د که هر دو طرف
انجام میدهند و یا نشان دادن حسن
نیت نسبت به همدیگر باشد.
در این میان همان تجربه ویتنام ،چین
و هند نمونههای مشخصی هستند که
بعد از ارتباط با امریکا و پی گیری یک
برنامه بازس��ازی و توسعه از امکانات
اقتصادی امریکا برای پیشرفت کشور
خود بهره جستهاند.
البته این کشورها قبل از هر چیز در
سیاست خارجی و داخلی خود تجدید
نظر کرده و با دوری از سیاس��تهای
گذش��ته ،دش��منیها را تبدی��ل به
دوس��تی کردهاند؛ در غیر اینصورت
ارتباط صرف و داشتن سفارتخانه در
کشورهای همدیگر به تنهایی کافی
نیست.
تجرب��ه کش��ور ش��وروی و چین در
گذش��ته دو نمونه خوبی هستند که
نشان میدهد که دو نوع رابطه دو نوع
بازده دارد.
رابطه امریکا و ش��وروی باعث فش��ار
اقتصادی بیش��تر به ش��وروی شد و
رابطه چین باعث پیشرفت اقتصادی
آن کشور شد.
وجود رابطه به تنهایی کافی نیست،
فک��ری که در پش��ت ای��ن رابطه و
مهارتهای سیاسی و چگونگی بهره
برداری از این رابطههاست که موفقیت
یا شکس��ت یک سیاس��ت را تعیین
میکند.
در ش��رایطی که مردم ایران و امریکا
بیش از ه��ر زمانی به ه��م نزدیکتر
هستند ،این مشکل فکری نیروهای
حکومتی و بخشی از اپوزیسیون است
که راه حلی برای این مس��ئله ندارد.
اگر آلم��ان ،ژاپن ،چین ،ویتن��ام و...
توانستهاند دش��منی با امریکا را کنار
بگذارند و آن را تبدیل به فرصت برای
کسب قدرت و پیشرفت کنند ،چرا ما
نتوانیم؟
محمد برزنجه (جورآباد)
jaworabad@hotmail.com
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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و جدالهای ای��ده ئولوژیک
تابو شکنی از احکام شرعی
در م��ورد زنان و از بین بردن
پرس��ش ناپذیری احکام دینی،
توجه به ش��هرهای کوچک و دور
افتاده ،گسترش از سطح ملی به سطح
فراملی تعیین برنام��ه های حد اقلی و
نه حد اکثری ،دور ش��دن از ساختار های عمودی
و سلس��له مراتبی و حرکت بس��وی ساختار افقی،
پذیرش همه گروه ها (با هر عقیده و طرز فکر) تنها
بش��رط پذیرش میثاق کمپین ،پیشبرد همزمانی
فرهنگ سازی و تغییر قوانین از عمده ترین نکات با آرزوی موفقیت برای همه
دست اندر کاران
این حرکت اند...
در بخش دیگر برنامه ،خانم س��هیال وحدتی بطور االهه شکرائی
مفصل از کمپین «قانون بی سنگسار» سخن گفت .مونترآل
برنامه های هنری بسیار زیبا و پر بار بودند .و امسال
زن بر گزیده بنام «مادران خاوران» بود ...
در فیلم��ی ب��ا
نمایشگورستان
خاورانومصاحبه
ب��ا تع��دادی از
م��ادران ک��ه در
طول این سالها
عل��ی رغم همه
----------------------------------------

گزارشی کوتاه از نوزدهمین کنفرانس بنیاد

کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران از تاریخ  2-4وتازه فرهنگ ساخته دست خود انسانهاست و تغییر
ژوئیه در سانفرانسیسکو برگزار شد.در این برنامه زنان پذیر .ما به تعبیر دیگری از دموکراسی نیازمندیم:
بسیاری از سراسر جهان گرد هم آمده بودند که در دفاع از حقوق اقلیت ،نه تحمیل حقوق اکثریت.
طول این سالها رشته های دوستی میان آنان تنیده تنوع طلبی باید یک ارزش شود چرا که چند صدائی
شده و بقول دوستی با دیدار یکدیگر باطریها یمان را باعث شکوفائی جامعه خواهد بود.
تا چند ماه شارژ میکنیم.عالوه بر کارهای هنری .میز در بخ��ش دیگر خانم دنیا ضیائی ،فمینیس��م را از
کتاب .حضور جوانان چشمگیر بود از مردان جوانی دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مورد بر رسی قرار داد:
تغبی��رات در جداس��ازی
که در کمپین یک میلیون امضا فعال
بودند تا نسل دومی هائی که کمیته دفاع از حقوق اقلیت ،نه جنس��یتی در هر دوره بر
مبنایشیوهتولیداقتصادی
ایران��ی -آمریکائ��ی برای مب��ارزه با
حتمیل حقوق اکثریت.
در هر جامعه شکل میگیرد
سرطان تشکیل داده بودند.
میز گ��رد زنان فلس��طینی -عراقی -ما با بد حجابی
و هر سیستم مرد ساالری
در یک سیستم اقتصادی،
ایران��ی بس��یار جالب بود ودوس��ت میخواهیمبگوئیم
فئودالی ،س��رمایه داری یا
فلس��طینی میگفت که ما نه تنها از
خش��ونت اس��رائیل در رنجیم بلکه زورگوئی را قبول نداریم .سوسیالیستی قرار گرفته
ش��دیدا زیر فش��ارهای پدر ساالرانه مصرف قرص هائی که
است و مبارزه فمینیستها
دس��ت و پا میزنیم تازه چه فایده که برای سقط حیوانات بکار ب��ا مردس��االری ب��دون
همگام��ی با
میتوانیم بدون اجازه شوهر سفر
کنیم میرود باال رفته!
مبارزات ضد
وقتی مرز ها بس��ته اند و پست های
بهای این انقالب برای
امپریالیستی
بازرسی روز بروز بیشتر میشوند.
ورژیماسالمی
خانم نادیا ال عل��ی از عراق گفت ما زنان خیلی باال بوده
تالشیبیهوده
یادگرفتیم که
ِ
دش��من دشمن من ،است.
خواهد بود.
دوست من نیست.
بزرگترین قربانیان را زنان تش��کیل می خواهیم پرسش
سپس پردیس
،
ی
و
مه��د
را
دینی
میدهند ،ما حاضر نیستیم از مقاومت ناپذیری احکام
جهت تقویت آن بخشی
محقق جوانی
مس��لحانه بدون قید و شرط حمایت از بین ببریم!
که ب��ه مدت از مغز که از وجودش بی
کنیم.
یک س��ال در خبرند
مردان عراقی که بر زنان اعمال خشونت
ایران در کادر
میکنند ،خود ،قربانی خشونت اند.
هرچن��د فعالین زن هدف ظلم اس�لامگرایان قرار انسانشناسی پزش��کی کار کرده است،
میگیرن��د ،آزار و تج��اوز جنس��ی ،قربانی قتلهای (بگفته جوانان ایرانی) از انقالب جنسی  -واحد اول:
ناموس��ی میشوند اما کسانی که در عراق اند جدا از سخن گفت:
مرز های شیعه و سنی و کرد مبارزه میکنند واتحاد ما با بدن مان با دولت سخن میگوئیم با دروس پایه ای
زنان سکوالر با زنان دیگر بسیار جالب توجه است.
بد حجابی میخواهیم بگوئیم زورگوئی را چطور ب��دون مادرمان
نداریم.
قبول
حق
س��پس شراره ش��اهرخی از
زندگی کنیم:
است
کم
بسیار
زنانه
بهداش��ت
آموزش
انتخاب پوشش گفت.
 200ساعت
به26
ازدواج
برای
متوسط
سن
چند
.هر
حجابی:
بی
نه به حجاب ونه به
 همسرم مادرم نیست:این قدرت تصمیم گیری ست که سال رس��یده ولی تجربه جنسی از 15
سالگی مشاهده میشود که با غیر قانونی  35ساعت
حائز اهمیت است.
درک ای��ن مس��اله که
بودن سقط جنین وگرانی هز ینه آن.
مص��رف ق��رص هائی که برای س��قط فوتب��ال :چی��زی ج��ز
هان ای زن
ی��ک ورزش نیس��ت و
حیوانات بکار میرود باال رفته!
آهن
سختی
و
لطف بلور
درصد افس��رد گی خصوص��ا در زنان و که حذف شدن از جام
باد
خجسته
عزمت
جهانی فاجعه نیس��ت
همچنین ایدز باال رفته.
نمیخواهند
چون
مخالفند
صیغه
با
ضمنا
 500ساعت
حق می گویی
وارد این سیستم شوند.
حق می جویی
در کل بهای این انقالب برای زنان خیلی
 واحد دومباال بوده است.
قامتت راستای قیامت

مشکالت دگراندیشی را زنده نگه
داشته اند .انسان را به عمق این
فاجعه ملی می برد.
در مجموع س��ه روز پر باری را
در کنار دوس��تان قدیم ویاران
جدید بسر بردیم.
کنفرانس آینده بنیاد در سال
آینده در هانور (آلمان) و سال
 2010در ونکور کانادا) بر گزار
خواهد شد.

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
تا سپتامبر تعطیل است.

کالس های آموزشی برای آقایان

اهداف
تربیتی:

ای زن خصمت شكسته باد

ای ایس�تاده به پا چون
كوه
ای استوار
ایناشكسته
خصمت شكسته باد

دو سخنران از ایران:

خان��م راجی که موفق ب��ه گرفتن ویزا
نشده بود و از طریق تلفن صحبت او در
سالن پخش شد او بر تغییرات ساختاری
تا کید داشت واز راهکارها وچشم اندازها
در جنبش زنان ایران وگرایشات موجود
سخن گفت.
سپس میترا شجاعی از ایران در زمینه
«کمپی��ن یک میلی��ون امض��ا» برای
تغییر ادام��ه داد که فرد با امضای خود
اعتراضش را به ثبت می رساند .هدف آن
عبور از حوزه گفتمان انتزاعی به گفتمان
عمل��ی در رابط��ه ای افق��ی .مخاطب
احساس اعتماد به نفس و غلبه بر ترس
کرده و نهایتا تبدیل به کنش اجتماعی
می گردد.
فراای��ده ئولوژیک بودن و احترام به دگر
اندیشی مشخصه دیگر این حرکت است
و در یک کالم هدف سکوالریزه کردن
جامعه است؛ دوری از نخبه گرائی ،تفکر
خودی و غیر خودی ،حس برتری جوئی

دیروزچونستمزدگانمیگریستی
امروز آن شدی كه برابر بایستی
فرصت ویران كه اندك است
گامت مبارك است
در فكر كار باش
فردا از آن توست
امیدوار باش
می بینمت به مسند پیروزی
اندیشه ورز توانایی
لطف است آنچه اندیشی
حكم است آنچه فرمایی
در مطلع حضور؛ خورشید وار باش
در مطلع حضور؛ خورشید وار باش

سیمینبهبهانی

زندگی زناشویی:

بچ��ه دار ش��دن بدون
حس��ادت به نوزاد50 :
ساعت
غلبه بر سندروم ‘کنترل
از راه دور تلویزی��ون
همیشه باید دست من
باشد 55 :ساعت
درک ای��ن مس��ئله که
کفش��ها خودشان توی
جاکفشی نمی روند80 :
ساعت
چطور بدون گم شدن،
لباس ه��ای کثیفمان
را تا س��بد رخت چرک
ببریم 50:ساعت
چطور بدون اینکه ناله
کنیم از بیماری مهلک
س��رما خوردگ��ی جان

س��الم به در ببریم50:
ساعت

پذیرفته می شوند

اولین مبحث:

 -واحد سوم:

البسه:
 از لباسشویی تا کمد :یک مرحله مرموز

چط��ور در آش��پزی
کمک کنیم بدون اینکه
آش��پزخانه را ب��ه گند
بکشیم
چطور نوش��یدنی سرو
کنیم بدون اینکه سینی
را تبدی��ل به اس��تخر
کنیم
چط��ور یک بل��وز را در
کم تر از دو س��اعت اتو
کنی��م و در عین حال
از سوختنش جلوگیری
کنیم

 ریسک های پرکردنظ��رف آب بع��د از آب
خوردن و ب��ردن آن تا
یخچال

اوقات فراغت

 -واحد چهار:

دومین مبحث:

سومین مبحث:

 آشپزی و بیرون بردنزباله ها ش��ما را ناقص
نمی کند

چهارمینمبحث:

 مصیبت کاغذتوالت :کاغذ توالت خود
به خود کنار توالت ظاهر
نمیشود
(نمایش��گاهی از هم��ه
چیزهای خود به خودی
در خانه!)

پنجمینمبحث:

آشپزخانه
مرحله اول
مقدماتی:

آیا وقتی مردی رانندگی
می کند،می تواند آدرس
بپرس��د بدون اینکه بی
عرضه به نظر برس��د؟
(مطالعهمیدانی)

مرحله دوم
پیشرفته:

تف��اوت های اساس��ی
زمی��ن با س��بد رخت
چرک

 Offخاموش
 Onروشن

ششمینمبحث:

اولین نیمروی زندگیم
بدون سوزاندن ماهیتابه

کالس عملی:

عملیات جوشاندن آب
قب��ل از اضاف��ه کردن
ماکارونی:
بعد از قبولی در مرحله
اول ،مرحله فش��رده با
عناوین زیر آغاز میشود.
نظر به اینک��ه مباحث
واقعا پیچیده اند در هر
کالس حداکثر  8شاگرد

هفتمینمبحث:

‘مردی در صندلی کنار
راننده’
آیا واقعا ممکن اس��ت
دائماً دستور العمل صادر
نکنیم و غر نزنیم وقتی
خانم رانندگی می کند
یا مشغول پارک کردن
است؟
-------------------
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خود به همگی شما
بیا ئید تا در فضائی زیبا ،کن خوش آمد میگوید.
ار د
خوشی را در کنار یک ریاچه ای آرام ساعات
دی
گر
بگ
ذرانیم.
-------------------------------وسیله نقلیه،
چادر و غذا و ..با شما،

صفا و محب
ـ--ـت با ما!...
------------------

 ---تاریخ این برگزار --------------------ی  1-3او
برای اطالع بیشتر و رزرو جا ت خواهد بود -----
با تلف
نمائید 4 514 :ن زیر تماس حاصل
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فراراحمد باطبی...
ادامه از صفحه :

فعاالن حزب دموکرات کردستان
تماس برقرار ک��رد و ترتیب قرار
مالقاتی در میدان آرژانتین تهران
گذاشته شد.
هرالد تریبون می نویسد که رابط
های کرد به احمد باطبی گفتند
ک��ه باید فورا و با اس��تفاده از کم
توجهی مام��وران دولتی در طول
تعطیالت نوروزی از کشور خارج
شود و به این ترتیب ،آقای باطبی
با یک کوله پش��تی ح��اوی یک
دس��تگاه کامپیوتر لپ تاپ ،یک
دوربی��ن ،یک دس��تگاه کوچک
ضبط ویدیوئی و مقداری پول که
از خودپرداز دریافت کرد با اتومبیل
عازم خروج از ایران شد.
در ادامه این گزارش آمده است که
رابط های کرد ،آقای باطبی را به
نقطه ای در مرز شمال غرب ایران
با عراق  -که او حاضر به افش��ای
نام آن نیست  -منتقل کردند و در
آنجا در اختیار یک گروه پنج نفره
دیگر قرار دادند که پس از یک روز
و نیم راهپیمایی از میان مناطق
مین گذاری شده مرزی و پنهان
از دی��د مرزبان��ان ،روز  20مارس
تحویل راهنماهای کرد در داخل
خاک عراق شد.
چن��د روز بع��د ،احم��د باطبی
در ش��هر اربی��ل ،در اختیار دفتر
کمیساریای عالی سازمان ملل در
امور پناهندگان قرار گرفت و روند
طوالنی یافتن پناهنگاهی برای او
آغاز شد.
هرال��د تریب��ون می نویس��د که
حامیان کرد آقای باطبی معتقد
بودند ک��ه یک گروه ت��رور برای
کشتن وی از جمهوری اسالمی به
عراق اعزام شده و در طول سه ماه
از زم��ان ورود به عراق تا خروج از
این کشور ،مرتبا جای او را تغییر
می دادند به خصوص اینکه یکی
از بازجویان سابق او ،با نام مستعار
جواد ج��وادی ،در همین مدت با
تلفن موبایل باطبی تماس گرفت
و او را تهدید کرد.
این روزنامه می نویسد که سرانجام
باطبی در اواخر ماه ژوئن از راه وین

به نوشته این روزنامه ،احمد باطبی
را دوبار با چشم بسته به پای چوبه
دار بردند که یک بار برای چهل و
پنج دقیقه ،طناب دار به گردن او
بود و بار دیگر ،در حالیکه باطبی
در انتظ��ار اجرای حک��م بود ،دو
محکوم دیگ��ر را در کنار او به دار
آویختند.

فرار از ایران

هرال��د تریبون می نویس��د که با
اینهم��ه ،تصویری ک��ه مقامات
جمه��وری اس�لامی را آنگون��ه
برآشفت،ممکناستبابرانگیختن
توجه جهان��ی ،عامل نجات جان
احمد باطبی و تخفیف مجازات او
نخست به پانزده سال و سپس ده
سال شده باشد.
در سال  ،2005مقامات زندان به
احمد باطبی ی��ک روز مرخصی
دادن��د ت��ا در امتحان��ات جامعه
شناس��ی ش��رکت کن��د ،و او با
اس��تفاده از این فرصت ،دست به
فرار زد و پنج م��اه آزاد بود اما در
س��ال  ،2006بازداشت شد و به
زندان افت��اد و اگرچه پس از آن،
در معرض بدرفتاری ش��دید قرار
نگرفت ،ام��ا گاه او را مجبور می
کردند شاهد شکنجه دوستانش
باشد.
در ادام��ه این مطلب آمده اس��ت
سال گذشته ،باطبی برای درمان
از زندان آزاد شد اما در ماه مارس
س��ال جاری ،به او دس��تور دادند
دوباره به زندان بازگردد اما با وجود
اینکه طرفداران��ش مایل بودند از
پش��ت میله های زندان به مبارزه
سیاسی ادامه دهد ،تصمیم گرفت
فرار کند.
روز  13م��ارس ،احم��د باطب��ی
با اس��تفاده از چ��ت یاهو با خانم
مظاهری ،وکیل ایرانی که به تعداد
دیگری از ایرانیان ب��رای ورود به
آمریکا کمک ک��رده بود ،تماس
گرفت و همزمان ،از طریق رابطی
که در زندان با او آشنا شده بود ،با

Affiliated Real Estate Agent

فرخنده بداغی

Office: (514) 731-7575

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

0

Superb 20 years old 4
plex in NouveauBordeaux, close to
Adonis and MarchéCentral (2 x 3½ + 4½ +
9½ {4 bedrooms}) with
backyard, fireplace, 2
garage.

765 000$

Superb sunny 2plex with
bachelor on a quiet
street in NouveauBordeaux near Bois-DeBoulogne cegep and
Adonis market. Double
garage and wood
fireplace.

454 900$

0

!NEW
VERDUN

Good 3plex in good
condition with
additional loft and
garage with
income. Near
amenities.

409 000$

Saint-Hubert
)(Longueuil
Superb new

construction
commercial building
(2006) lodging the
''Dépanneur Martin''.
13 exterior garages.

475 000$

RENTALS:
Outremont:

2 x 5½ good for
students or
professionals near
metro Outremont
850$/month
or
renovated for
925$/month

RENTALS:
Ahuntsic:

3½ near Adonis
market and BoisDe-Boulogne. 650$

NDG:

1½ (17th floor) near
Concordia
university. 630$
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موزیک...

سال 14شماره25  848تیر 1387

koolock@videotron.ca

بهزاد قیامی

کنسرت شهرام ناظری
در هشت شهر ایران
شهرام ناظری پس از چندین سال در
تارخ  ٢٥تیر ماه مصادف با  ١٥ماه ژوئیه
تور جدیدی را با همکاری گروه مولوی
در ایران آغاز میکند .این تور موسیقی،
در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین
المللی شهر قزوین ش��روع میشود و
در تهران ،یزد ،اصفهان ،شیراز ،کرمان،
ی کند.
رش��ت و س��اری ادامه پی��دا م 
کنسرت این گروه در تهران  ۱۷تا ۲۲
مردادماه در ت��االر بزرگ تهران برگزار
می شود و گروه از نظر قطعات و اعضای
گروه تغییر خواهد یافت .برنامه ریزی
ناظری برای اجرای موسیقی
در شهرهای مختلف ایران،
نخستین تور بزرگ موسیقی
او در دهه اخیر است.
بسیاری از موس��یقیدانان
ایران��ی خواه��ان اج��رای
موس��یقی در ش��هرهای
مختلف ایران هس��تند اما
کمبود س��الن کنس��رت و
امکانات اجرا در دیگر شهرها
باعث شده که حضور آنان تنها محدود
به تهران باشد .کنسرتهای شهرام ناظری
در شهرهای ایران نیز شامل مشکالت
هستند .کنس��رت یزد در روزهای ۲۵
و  ۲۶مهرماه برگزار می ش��ود .این در
حالی است که کنسرت شهرام ناظری
در اردیبهش��ت ماه امسال در شهر یزد
به دلیل نگرانی از ش��لوغی و نداشتن
امکانات برای کنترل جمعیت لغو شده
بود .زمان دقیق برگزاری کنس��رتهای
ناظری در ش��هرهای دیگر مش��خص
نیس��ت و او امیدوار است که بتواند در
شهرهای بیشتری موسیقی زنده اجرا
کند .ش��هرام اوائل تیر ماه در جش��ن
منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
که در تاالر وحدت برگزار ش��د شرکت
کرد و برنامه ای نیز اجرا نمود.
شهرام ناظری س��ال پیش بزرگترین
نشان فرهنگی فرانسه به نام لژیون دونور
را دریافت کرد .او نخس��تین خواننده
ایرانی و نخس��تین کرد زبان است که
نش��ان لژیون دونور فرانسه را دریافت
م��ی کند .تاکنون از ای��ران رضا دقتی
(عکاس) ،شیرین عبادی (برنده جایزه
صلح نوبل) ،محمود حسابی (بنیانگذار
فیزیک و مهندس��ی نوی��ن در ایران)،
عباس کیارستمی (کارگردان سینما)،
پری صابری (کارگ��ردان تئاتر) ،جالل
س��تاری (اسطوره شناس) ،محمدعلی
سپانلو (شاعر) ،ایران تیمورتاش (دختر
وزیردربار رضا ش��اه پهلوی) وچندنفر
دیگرنشان لژیون دونورراکسب کردهاند.

تیرگان “ در شهر تورنتو برگزار میگردد
ک��ه در آن هنرمن��دان ایران��ی زیادی
از داخ��ل و خارج کش��ور از جمله در
عرصههای موسیقی،
سینما و تئاتر حضور
دارند.
اولی��ن دوره ای��ن
جشنواره در زمستان
س��ال  ۲۰۰۶تحت
عن��وان فس��تیوال
“زیر گنب��د کبود“
در مرک��ز فرهنگ��ی
 Harbourfrontدر تورنتو برگزار شد.
از آنجای��ی ک��ه زم��ان
برگزاری این جشنواره
در فصل زمستان بود،
طبیعت��ا برنامهه��ا در
س��النهای سرپوشیده
و با گنجایشی محدود
برگزارشد.
ای��ن محدودی��ت،
و
مس��ئوالن
برگزارکنن��دگان را به
این فکر انداخت که این جش��نواره را
تبدیل به جشنواره ای تابستانی کنند
تا بتوانند عالوه بر س��النهای موجود،
از امکان��ات فضای باز نی��ز بهره ببرند.
دومین دوره این جشنواره تحت عنوان
«تیرگان» انجام خواهد گرفت.
محمد رض��ا لطفی و محمد قویحلم،
گروه لی��ان ،دریا دادور (خواننده ایرانی
مقیم فرانسه) مس��عود شعاری ،بابک
امینیوهمچنینگروهراکسولنایدس
از جمله هنرمندان و گروههایی هستند
که در طی این فس��تیوال چند روزه به
روی صحنه میروند.
در کنار موس��یقی ،بخش فیلم و تئاتر
ج��زو بخشهای پرطرفدار جش��نواره
تیرگان است.
در این دو قس��مت ،نه تنها فیلمهای
کارگردانان ایرانی به نمایش درمیآیند و
تئاترهای ایرانی به روی صحنه میروند،
بلکه س��عی بر این خواهد ب��ود که با
دعوت از کارگردانها و هنرپیش��هها و
همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی
به عالقمندان این امکان داد ش��ود که
رابطهای عمیقتر و آش��نایی بیشتر با
سینما و تئاتر ایران پیدا کنند.
رضا مقدس و س��تاره دلزنده از جمله
گردانندگانبخشهایموسیقیوسینما/
تئاتر جشنواره تیرگان هستند.
رضا مقدس که حدود دو سالی است که
در تورنت��و اقامت دارد ،از بنیان گذاران
استودیو “بمآهنگ” در تهران بود که
یکی از فعالترین اس��تودیوهای ایران

جنگ...
ادامه از صفحه :
و آیا میاندیشیم که نمایشهای موشکی
رژیم و تبلیغات رسانهای با دستکاری در
تصاویر آن ،واقعا آمریکا و اسراییل را آن
قدر خواهد ترساند که جرأت حمله به
ایران را به خود راه ندهند؟
اگر کس��انی خطر حمل��ه نظامی علیه
ایران را پیش میکش��ند ،هم به قدرت
دشمن توجه دارند و هم به انگیزه آنان.
کمتر کس��ی مدعی است که آمریکا ،یا
اسراییل با حمایت آمریکا ،علیرغم همه
نتایج فاجعهآمیز حمله آمریکا به عراق
و شرایط سیاس��ی بینالمللی ،نتوانند
بمباران سریع و گستردهای را علیه ایران
س��ازمان دهند .انگیزه ای��ن کار هم ،به
خصوص برای اسراییل ،ضعیف نیست.
رجزخوانیه��ای ضد اس��راییلی و نفی
هولوکاست از جانب سردمداران رژیم ،به
قدر کافی اسراییلیان را نگران کرده است
ی شدن جمهوری اسالمی
که مسئله اتم 
را مسئله مرگ و زندگی خود ببینند و
به هر قیمتی سعی کنند که آن را مانع
شوند.
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امین رضایی
دستا بره باال
مرتضی
		
فرشته
ستار
		
همسرم
پویا
		
مهربونی
مهدی اسدی
		
یالله
آرش
دوست ندارم
مهرشاد
		
ناز نگات
امیرشهریار
		
احتماال
بهزاد
ستاره خانوم
سه های پیاده رو مهرداد
بو

کنس��رت فعالیت
داش��ته و دارد.
گروههای میرا ،راز شب و رومی از جمله
گروههای��ی بودند
که رض��ا مقدس
در ای��ران ب��ا آنها
در تهی��ه آلب��وم
یا اج��رای برنامه
همکاری داش��ته
است.
س��تاره دلزن��ده
ف��ارغ التحصی��ل
رشته طراحی لباس و صحنه از دانشگاه
آزاد تهران است و در سالهای اخیر با
کارگردانان و طراحان معروفی همکاری
داشته است.
تیرگان جش��نی باس��تانی اس��ت که
تاریخچه آن به داستان آرش کمانگیر
برمیگردد .موس��یقی ،س��ینما ،تئاتر،
رق��ص ،هنرهای تجس��می ،ادبیات و
حتی هنر آش��پزی ایرانی بخشهای
تشکیلدهندهی این جشنواره متنوع
هستند.

نه به هیچ کس و به
ن سروده ی عامیا
ای
ص مربوط منیشود
چ زمان و مکان خا
هی
در بسیار زمان ها و
بلکه بسیار کسان را
عام در بر میگیرد.
مکان ها به طور

گ��روه این گروه اعظم عل��ی ،خواننده،
رامین ترکیان ،نوازنده سازهای مختلف
س��نتی ایرانی و هندی ،و کارمن ریزو،
تنظی��م کنن��ده ،آهنگس��از و نوازنده
سازهای الکترونیکی هستند که این کار
زیبا را به همه عالقمندان به موسیقی
تهیه دیده اند.
آهنگهای این آلبوم در زبانهای فارسی،
هندی و ترکی هستند .آلبوم با آهنگ
“بنی بنی” که شعر آن شعری عرفانی
از قرن هجدهم و به زبان ترکی اس��ت
شروع میشود.
دیگ��ر آهنگهای این آلب��وم آهنگهای
محلی ایرانی و هندی هس��تند؛ چند
آهنگ بازساخته از آهنگ های بسیار
قدیمی و س��نتی ای��ران و هند و چند
آهنگ ساخته شده توسط گروه نیاز.
آهنگهای مورد عالقه من در این آلبوم:
هجران ،بنی بنی (اکوس��تیک) ،تمنا و
الله مزاره

آلبومجدیدمهرشاد

آلبومجدیدگروهنیاز

آلبوم جدید گروه نیاز اوائل این ماه به
بازار آمد .این آلبوم شامل دو  CDو ۱۷
آهنگ است که برخی از قطعه های آن
در دو س��بک مختلف با سینتی سایزر
و با س��ازهای اکوستیک اجرا شده اند.
گروه نیاز که از گروه های شناخته شده
ساکن آمریکای ش��مالی هستند و در
گسترش و شناخت آهنگهای عرفانی
در دنیا بس��یار مؤثر بوده اند ،در آلبوم
جدید نیز باز نمای این سبک موسیقی
هستند.
اولی��ن چیزی که در آلب��وم این گروه
شنونده را به خود جذب میکند ،صدای
ب��ی نظیر اعظم عل��ی ،خواننده اصلی
این گروه میباشد که کامال در ترکیب
موس��یقی عرفانی گنجیده میش��ود و
بس��یار دلپذیر است .اعضای اصلی این

مهم نیس��ت ک��ه واقعیت چه باش��د -
تصور (درست یا غلط) از واقعیت است
که آدمی��ان را به انجام ی��ا ترک فعلی
وام��یدارد ،و اگ��ر حری��ف (در این جا،
جمهوری اس�لامی) با رجزخوانیهای
خود تصور اتمی شدن را در اسراییلیان
قویتر کن��د دیگر از اس��راییلیان چه
انتظاری میتوان داشت؟
دشمن همچنین مرتبا سالحهای خود
را تیز میکن��د ،و به گفته ژنرال گیالد
اس��راییلی ،کمتر ح��رف میزند (رجز
میخواند) و بیش��تر آمادگ��ی خود را
افزای��ش میدهد .کس��انی که احتمال
جن��گ را منتفی میدانن��د منکر این
حرفها نیستند  -فقط اضافه میکنند
که قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی
به حدی اس��ت که هیچ نیرویی جرأت
حمله به ایران را پیدا نخواهد کرد.
البتهآقایبهنوددرصورتیکهپیشبینی
جنگنش��دن درست از آب در نیاید راه
فراری پیش رو گذاش��ته است که «یقه
شان را می گیریم که قرار نبود داستان را
به گونه ای پیش ببرند که جنگ بشود».
معلوم نیست که این «قرار» را حکومت
در کجا و چگونه با کسیگذاشته است.
بنا ب��ر این فرض را بر ای��ن میگذاریم
ک��ه این ی��ک قرار ع��ام اجتماعی بین

این آلبوم مسلما مورد عالقه دوستداران
موس��یقی پ��اپ قرار خواه��د گرفت.
مهرشاد که با آهنگ “ بابا تو دیگه کی
هستی “ به شهرت رسید ،با این آلبوم
جای خود را در دنیای موس��یقی پاپ
محکمتر خواهد نمود .کیفیت موزیکال
و تکنیکی این آلبوم بسیار خوب است
و ریتم قوی آن ب��ی اختیار همه را به
رقص م��ی آورد .در این آلبوم عالوه بر
آهنگهای  ،۶/۸دو آهنگ تکنو و دیسکو
و آهنگ��ی با ریتم مدرن ترکی و عربی
دیده میش��ود که بازسازی شده از یک
آهنگ مشهور ترکیه میباشد .آهنگهای
مورد عالقه من در این آلبوم :ناز نگات،
مثال ،هوا تو دارم ،عاشق و معشوق ،شکر
خانم و جون عمت

حکومتکنندگان و حکومتشوندگان
است:
قراری که بر مبنای آن ،حکومت منافع
حکومتش��وندگان را مبنای سیاست
خود قرار میدهد و بر اس��اس آن عمل
میکن��د ،و چون جنگ ب��ه نفع مردم
نیست حکومت طوری عمل خواهد کرد
که جنگ نشود.
این حکم ساده ،چند پیش فرض را در
خود دارد:
اول این که حکومت ایران چنین قراری
(منافع مردم) را مبنای کار خود قرار داده
است.
دوم ،سیاس��ت حکومت ایران عقالنی و
زمینی است و زمامداران آن میدانند که
چگونه از جنگ مانع شوند.
س��وم ،حکومت میپذیرد که جنگ به
نفع مردم نیست .و
چهارم ،این که حکومت مشغول کارهایی
در پشت پرده اس��ت که جلو جنگ را
خواهد گرفت (چون اگر عملکرد علنی
حکومت قرار اس��ت مانع جنگ ش��ود،
این را همه خواهند دید و جنگی پیش
نخواهد آمد که به گرفتن یقه حکومت
نیازی باشد).
عالوه بر همه اینها ،آقای بهنود چنین
تلقی��ن میکند ک��ه میتوان ب��ه این

طنـــــز
خرسندی

من نمیدونستم این برنامه ها کار رژیمه
فکر کردم البد این رسم و رسومات از قدیمه
گفتم اول ،کار خیر و امر فرهنگه خالصه
یا به منظور کمک کردن به اطفال یتیمه!
من که دیدم آمده اون تارزن با تار و تنبک
فکر میکردم حراج زخمه و مضراب و سیمه
من که دیدم عکس و تفصیالت ارباب قلم را
شادمان بودم از اینکه اسم اونا توی تیمه
شاعرانی دیدم اونجا هم ز داخل هم ز خارج
گفتماینجشنیستکههرشاعریدرآنسهیمه
وقتی از من هم پذیرائی شد و دعوت به اونجا
مطمئن بودم که فستیوالشون خیلی عظیمه
بعد دیدم اون کسی که جشن را آماده کرده
مثل قاری های قبراق قم و شابدولعظیمه
بعد دقت کردم اینکه توی هر نطقی که میشه
اول هر جمله بسم الله رحمان الرحیمه
من از اول چیزهائی دستگیرم شد ولیکن
با خودم گفتم که تحریکات شیطان رجیمه
نیم کاسه روی کاسه دیدم اما شاد بودم
چونکهمیدیدمکهتویکاسهیکقدریحلیمه!
با جنایات رژیم البته که خوب آشنایم
این رژیم عین عذابه ،اون عذابش هم الیمه
روز و شب من فکر اون بیچاره های بی پناهم
غصهشونوخیلیمخوردماالنشیشسالونیمه
راستش غمگینم از اینکه چرا هم-میهن من
بابت آدمکشی ها متصل در خوف و بیمه
پس اگر یک خرده دولت ژست فرهنگی بگیره
این به نفع ملتی هستش که در میهن مقیمه!
بعضیامیگنکهاینهاکارساواماست،باشه
کار ساوامام باشه ،باز غیر مستقیمه!
من برای ملتم قاطی شدم با این حکومت!
جان جفت بچه هاَ -مم ،بار اول آخریمه
ضمناً-نَم منت نمیذارم سر بیچاره ملت
ً
ششهزارسالعمرداره،پسخودشحتمافهیمه!
با براندازی مخالف نیستم اما چه فایده
این مخالفخونی ما آفتابه خرج لهیمه
سستعنصرهمنبودمجونهرچیمردهاما
از شماپنهوننباشهیککمیوضعموخیمه
از مبـــارزهای سازشکار بیزارم همیشه
این منم تنها کسی که پاش بیرون از گلیمه
منمبارزبودموهستم،شماهمشاهد،اما
مغز خر هم گاه گاهی تابع عقل سلیمه
تازه خیلی هم اگه پاپی بشین میگم دوباره
من چه میدونستم این برنامه ها کار رژیمه!

منمنیدونستماینبرنامههاکاررژیمه

.1
.2
.3
جشنواره تیرگان در
ب .4
محس��و
.5
تورنتو:
میش��ود .او که
نوازن��ده پیان��و و .6
“پلی برای شناساندن
سینتیسایزاست.7 ،
بی��ش از همه در .8
فرهنگ و هنر ایران”
.9
۲۰
همانگونه که آگاهید از تاریخ  ۱۷تا
زمین ه صدابرداری
.10
“
فستیوال
ژوئیه ( ۲۷تا  ۳۰شهریور)،
اس��تودیویی و

(دی جی کوالک)
514-594-4214

وارد فرودگاه
دال��س در
نز د ی��ک
واش��نگتن ش��د و با
دیدن یک��ی از کارکنان زن
فرودگاه که حجاب اسالمی بر
سر داشت ،احساس کرد که به
کشوری با آن نوع مداراگری پناه
آورده که همیشه آرزو می کرد
در کشور خود شاهد آن باشد.
هرال��د تریب��ون در خاتمه می
نویس��د که احم��د باطبی می
گوید در نظر دارد برای پیشبرد
تغییرات مسالمت آمیز در ایران
تالش کند و در پاسخ به امکان
حمله نظامی آمریکا به ایران می
گوید “در چنین صورتی ،ممکن
است به کشورم بازگردم و از آن
دفاع کنم”.

com
www.koolock.

www.paivand.ca

juillet 15, 2008

23 PAYVAND: hVol. 14 h No.848 h

بیزنس برای فروش

Running Business for SALE
Variety, Gift, Household
)Items +... (LACHINE Area

Tel.: (514) 757-7934
UpJuly15checkBox1122

حکومت اعتماد کرد  -و آن را پاسخگو
دانست.
آقای بهنود در واقع میگوید که در این
مسئله باید به حکومت اعتماد کرد.
معلوم نیست حکومتی که به مردم خود
اعتماد نمیکن��د (و آن��ان را در ردیف
صغیران و محجوران میشناسد) چگونه
میتوان��د مورد اعتماد م��ردم خود قرار
گیرد .آیا دالیلی وجود دارد که نش��ان
دهد حاکمیت در سیاستهای خود در
درجه اول به منافع عام مردم نظر دارد و
آن را بیش از هر چیز دیگر تعیینکننده
این سیاس��تها میداند؟ (کافی است
اولویتهای رژیم از سیاس��تهای مالی
گرفته تا مأموریتهای پلیس و نیروی
انتظامی را مد نظر قرار دهیم).
در م��ورد عقالنی بودن سیاس��تهای
رژیم هم با توجه به عنصر صاحبزمانی
و انش��اءاللهی که قل��ب حاکمیت را به
تس��خیر خود در آورده اس��ت توضیح
زیادی الزم نیست.
آیا توضیح این مسئله هم الزم است که
حکومتی ک��ه موجودیت و ادامه حیات
خود را از خون و خشونت گرفته و رهبر
فقید آن جنگ را نعمت االهی دانسته
و یک بار جنگ خانمانس��وزی را دست
کم برای شش سال بیش از حد الزم به

درازا کشانده و صدها هزار نفر را به خاک
و خون کشانده اس��ت ،الزاما به اندیشه
اجتناب از جنگ نیست؟
به این ترتیب ،این کدامین «قرار» است
که به زعم آقای بهنود میخواسته مانع
از جنگ شود ،و بر اساس کدامین سابقه
عملی ،جمهوری اس�لامی خ��ود را در
برابر قرارهای نبشته و نانبشته پاسخگو
دانسته اس��ت که اکنون اطمینان پیدا
کنیم که حکومت برای این که در برابر
چنین س��ؤالی قرار نگیرد طوری عمل
خواهد کرد که از جنگ مانع شود؟
و واقع��ا رژی��م جمهوری اس�لامی اگر
میخواست خطر جنگ را برطرفکند
آیا مرتبا مسئله «محو» اسراییل را پیش
میکشید و یا در مورد «پیشرفتهای»
هستهای یا موش��کهای دوربردی که
خاک اسراییل را میتواند هدف قرار دهد
بزرگنماییمیکرد؟
آیا رژیم نمیداند که دشمن راههای بهتر
و دقیقتری ب��رای ارزیابی این تواناییها
دارد ،و ای��ن رجزخوانیه��ا حداکث��ر
میتواند طرفداران خود او را تحت تأثیر
قرار دهد؟
ادامه در صفحه26:

استخدام

خانه برای اجاره

 طبقه،NDG  درناحیه،دوپلکس
 دو،) (دوخوابه بزرگ، ونیم4 ،دوم
 بازسازی، آشپزخانه بزرگ،بالکن
 دالر در795 ، بسیار تمیز،کامل
 برای اطالعات بیشتر با.ماه
:تلفن زیر تماس بگیرید

به چند نفر کارگر جدی برای

(514) 862-8427

استخدام

House Keeping
:نیازمندیم
farkhondehPmay/july

استخدام

 در امورHandyman به یک نفر
.ساختمانفورانیازمندیم
(514) 994-3078

514

فال قهوه وکارت

micyekt@bellnet.ca/PAkJune15

996-9692

فروشپیتزایی
PIZZA 2 FOR1

homayounjuly0115UPmostafa

وان-فور-پیتزاییتو
در ناحیه الوال بفروش
می رسد
--  اوکازیون عالی-لطفا با شماره زیر
) (شمس:تماس بگیرید
(514) 966-4971
sirousjuly0115PAKW

اجــاره

در ناحیه پی یرفون
ونیم5 طبقه اول دوپلکس
 دالر850 )خوابه3(
همچنین اتاق برای اجاره
 دالر350
(سرویس حمام و آشپزخانه
)مشترک
514-696-2619
FarkhondeJune15

ناسیــونال

آموزشگاه رانندگی

www.nationaldrivingschool.ca

استخدام

نوشیـن

(514) 242-6741
davod:june 15,July01UP

!امتحان کنید

ما رازدار
!شما هستیم

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
:تماسبگیرید
(514) 620-4334

mahincartierperse

 برایفروشSUBWAY

فال قهوه و ورق

استخدام

 با وقت قبلی-- توسط شادی
شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
(514)

سوپراخــوان

678-6451
Nikpour:Pmai

جهت شعبات یک و دو خود
در ان دی جی و وست آیلند
 وCashier به چندین نفر
کارگر ساده فورا نیازمند
 لطفا همین امروز به.است
:شعبات اخوان مراجعه کنید

جویای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
)آشپزی در منازل شما (مهری
(514) 284-6607
free

کارهایساختمانی

استخدام

رستوران ساب وی در بهترین
موقعیت تجاری خیابان مونت
رویال (در ناحیه پالتو) نبش
 روبروی،خیابان سن دنی
،ایستگاه مترو مونت رویال
.بدلیل مسافرت بفروش میرسد

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه

514-298-4567

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی

استخدام





به چند نفر پیتزامیکر
 و راننده-  با تجربهبرای کـــار در ناحیه
 فوراlongueuil
 لطفا با شماره.نیازمندیم
) (رضا:زیر تماس بگیرید

























(514) 836-9219

پرستارساملندان

شهریاربخشی

باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186

514-624-5609
514-889-3243

متـرجم

callMsghafari-ok

رضانوشادجمــــال

مترجم رمسی

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
-----  با بهترین قیمت----)* سرویس ترجمــه (شفاهی








rezarostami:mai15jne01Upakva

restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

تدریس خصوصی
زبان فرانسه




514-827-6329
514-488-3653

514-807-8747

hashemiPAKJun15july1

514-485-4744
514-620-5551









گروهی
نیمه
های
کالس

















 































Algebre
آمادگی
جهت






























 
Sec3,
Sec4
مقاطع
برای


























-----------------باظرفیتمحدودثبتناممیشود

یک جلسه مشاوره می تواند به
، ازدواج،شما در زمینه های عشق
 شغل و کار،  خوشبختی،سالمتی
.یاری رساند

(514) 942-6367

قابل توجه خامن ها

paid to end of July

Spiritual Advisor

به یک آشپز و کمک آشپز
-همچنین چند ویترس و ویتربرای کار در رستوران ایرانی
.فورانیازمندیم

paid til nov1:60




College
:مقاطع
کلیه























University,
High-Shool






































مدارس
 در
tutoring
سابقه
با

















مونترال و تدریس در موسسات



















کنکورتهران
Tel.













*در صورت عدم رضایت جلسه
.اول رایگان می باشد
--------------------














Astrologist &

استخدام

514-685-8326
514-813-8326

به یک نفر پیتزامیکر باتجربه
برای کار در ناحیه وست آیلند
.فورانیازمندیم

tutoring 






(High-School,

davoodjun15july01Up

hakimDec01,15willpayakavn

و فیزیک

ی



















 Tel.
College,
University)









الکترونیک
مهندس
توسط

514-560-4534

(514) 699-2259

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

















ریاضیات
تدریس

 















ش
ک ور

PIZZA 2FOR1

)به چند سکرتر (ترجیح ًا خانم
،آشنا به زبان های فرانسوی
انگلیسی و فارسی
)... اکسل و،و کامپیوتر (ورد
باحقوق کافی در کمپانی
)Distribution-Aly( بازاریابی
 آقای حکیم.نیازمندیم

(514) 909-0444



















BabaiP/akmai08

بهچندپیتزامیکر
و راننده برای کار در
رستوران پیتزایی در ناحیه
:وست آیلند فورا نیازمندیم

استخدام

به یک پیتزامیکر برای کار در
ناحیه شربروک شرقی
.فورانیازمندیم

485-0739
993-0739








































































استخدام

farkhondehPmay/july

استخدام









استخدام

(514)
(514)

(514) 655-7672
(514) 677-4726

fariborzR:june15july01UP

autodaytodayjune0115Up

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف) فروش دف

ویژه منازل مسکونی و دفاتر
کمک برای بسته بندی:تجاری
لطفا با
)(امور حمل و نقل
:شماره های زیر تماس بگیرید

514-927-5133

514-983-0952
514-515-1888

آموزش دف

همچنین سرویس نگهداری از
کودکان و ساملندان در خانه شما

به چند پیتزامیکر و راننده برای
NDG کار در پیتزایی در ناحیه
:نیازمندیم

به یک نفر برای کمک در نمایشگاه
.اتومبیلنیازمندیم





House keeping

(514) 655-7672
(514) 677-4726

sadeghi:PAkvJuly01,15

خدمات

House keeping
company R&F
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- -  ترجمه کلیه مدارک- دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

آرزو تحویلداری یکتا

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

مترجم رسمی دادگستری

مــادری مهربان






























 






استخدام







-- کلی و جزئی--

،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط

 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه

) تخفیف رنگ%50  نقاشی ساختمان (با-

(514) 984-8944

 و پالسترgyproc  نصب-













های



نرده









فلزی
و
چوبی
،سرامیک
- 
(اولد
پلزیر
مون
بیسترو
کافه

































































 





چوبی
درهای
تعویض
و
نصب
یک
آشپز و
یک
به
)مونتریال































 
حمام
و
آشپزخانه
کابینت
 نصب


















رمسی
ترجمه













زبان
به
آشنا
،cashier
نفر






















زیرزمین
- هاردوود
 نصب






تکمیل








































فرانسه و انگلیسی نیازمند
مدارک
NDGاسناد و





)(احمد
مناسب
قیمت
 با--رسمی
ترجمه






















514-583-9619
.است
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1625
Maisonneuve
W.













Suite: 308
Guy














Tel.:
(514)
937-2888


































(514)






298-1393








265-0973





(514)













نغمه سروران

514-683-0707
514-578-5222




















انجمن
عضو
و
رسمی
مترجم

















مترجمانکبک

moUpmai15

کامپیوتر
آموزش



















































514-889-8765







































514-624-7581

Zarif
Catering

Pd:jun08































davood

ahmadmehdizadehPD120may01

از سالمندان و کودکان شما در تمام
، حتی ویکندها،مدت شبانه روز
)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو
.نگهداری می کند








 514-730-7462
SalimiPjul15

TATOO
از مبتدی تا پیشرفته





















یابی
عیب
 تعمیر و















کردن
اسمبل
 ارتقا و









 کامپیوتر
ویندوز
انواع
 نصب
















 ویــروس زداییو نصب انواع آنتی ویروس
 طراحی صفحات وب نصب سیستم های شبکه آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواهشما

مترجم رمسی

AKHAVAN
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















5301
QUEEN
MARY (Decarie


)














SNOWDON










































































































pc card 




















































محمودایزدی














عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین




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
















 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال







(514) 333-7309
514-294-8242

514-768-9485

VHS

DVD 



�
































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









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

سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille

1731 Oxford (X: Grenet)





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

















..........
































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


























































سیروس
































 هفته
درمان بیماری ها با هیپنوتیـزم






















فروش
برای
بیزنس




































علی سلیمی







514-333-7309

























Running Business for SALE 





























1731
Oxford
(X:Grenet)
























Variety, Gift, Household 
Ville-St-Laurent
514-979-2120
�

























Items
+...
(
LACHINE
Area
)




















(514)805-3696
514-485-7009
Tel.: (514) 757-7934
UpJuly15checkBox1122

. پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد:توجه






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000
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بیزنس برای فروش

NITY

نیازمنــدیها

شانس اول را
به آنها بدهید!

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

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

514-996-9692

دوست یابی
اولین آژانس آشنایی
ایرانیانمونتریال

-Match
making

آژانس آشنایی و دوست یابی

 -امید و آرزو -

قابل توجه خانم ها و آقایان
آیا از تنهایی خسته شده
اید؟ آیا به دنبال یک همدم
خوبهستید؟

تصمیمباشما
پیوندباما!

سرو یس های ما کامال
محرمانه و قابل اعتماد می
باشند.

www.matchmakeragent.com
(514) 683-2936












Zarif Catering














































































































































.































































































PAYVAND

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

Mailing Address:



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

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

www.paivand.ca

شت
ل گو
حال





















Tel.: (514) 757-7934
UpJuly15checkBox1122

تدریسفیزیکوشیمی
تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( 4010,4011,4012
  ) 5041,5042,5043به همراهجزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
514-690-6343
UPdjuly-sep08

استخـدام

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

به نفر صندوقدار  Cashierنیمه
وقت برای کار در دپانور در ناحیه
اولد مونتریال فورا نیازمندیم.

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

514-845-2752

Vancouver:

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.

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

کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
رستوران گیالن ،کارون ،کوپلی2:و،1
پرسپولیس ،فرحت ،ایو ،دنیا ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
شاتوبریان ،صادق ،پاسیفیک ،مین ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
ماهی سیروس ،عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

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

تورونتو:

کتابفروشپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

july15Aug01UP

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
در مرکزشهر مونتریال (متروگای)
نیازمندیم.

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

لطفا حضوری مراجعه کنید.
 -----باشرایط و حقوق عالی----

استخدام

به یک نفر (آشنا به زبان فرانسوی
و یا انگلیسی) برای انجام کارهای
دفتری ،و همچنین امور بیرون از
دفتر ،درکمپانی حمل و نقل فورا
نیازمندیم.
(514) 892-5433
kosrowUpJuly15

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

صرافی  5ستاره

بازتابیبرمصاحبهبادستاندرکارانکمیتهیادمانکشتارشهریور67

گفتم،گفت
وچندنکته!

سالهای نه چندان دور آن هنگام که ساکن
مونترال بودم دوهفته نامه پیوند را مرتب
داشتم اما دوره تبعیدم اکنون در تورنتو می
گذرد پس بی نصیب از این دو هفته نامه،
دو هفته ای است که میهمان شهر شمائیم
و در این میان با مشاهده شمارگان پیشین
پیوند مصاحبه ای در افشاء جنایات رژیم
جمهوری اسالمی نظرم را به خود کشید.
مصاحبه با دوستان کمیته یادمان کشتار
شهریور  67را می گویم .بزرگوار میزبانم با
شناخت از دوستان دست اندرکار در این
کمیته نکاتی را یادآور شد که حاصل آن
گفت و گو بدینسان قلمی شده است.
با گذش��ت قریب به  30س��ال از حیات
جمهوری اس�لامی که دس��تاوردی جز
کشت و کش��تار و ترور و خفقان نداشته
است هنوز هم هستند انسانهای آزاده ای
که افشاء جنایات رژیم را بخش عمده ای
از فعالیت های خود در خارج می دانند تا
به همراه مبارزات و مبارزان داخل کشور
ماحصل کار یعنی مرگ جمهوریت اسالم
رقم زده شود.
می دانیم که کشتار زندانیان سیاسی دهه
 60خورش��یدی و اوج آن یعنی تابستان
 67پاشنه آشیل جمهوری اسالمی است
که حتی “اصالح طلبان” درون و برون از
حکومت که نقش اپوزیسیون خود ساخته
رژیم را یدک می کش��ند از پرداختن به

شعر:
هشدار
مهرانگیزرساپور
به پنجرههای نیمه باز
اعتمادی نیست
و از جادهی احتیاط
سو ِز سرد میآید
سلانه سلانه ح�رف
نمیتوان زد!
آسمان
با نیزههای آه
تیرباران شد!
ُگ ِل صبور !
ُگ ِل بیخطر!
ُگ ِل خوش خیال !
این بلبل
برای زمستان هم
میخواند !

2178 Ste-Catherine W.

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

کشتار دهه  60عاجزند و به دالیل سیاسی
فقط به کشتار تابستان 67
می پردازند.
م��ی دانیم که فعالیت های
افشاگرانه در خارج از کشور
بویژه اگر خط قرمزهای رژیم
را نشانه بود «نظیر کشتار دهه
 »60الجرم مخفی کاریهای خاصی باید
داشته باشد .احزاب ،سازمان ها و انسانهای
مبارز و آزاده در سالهای گذشته گستردگی
و فعال بودن ماشین ترور رژیم در خارج را
شاهد بوده اند و هنوز هم.
میزبان نازنینم که از پیشینه یکایک افراد
تشکیل دهنده کمیته یادمان« ...شناخت
نس��بی دارد عنوان میدارد که حداقل دو
تن از اعضاء این کمیته به دالیل شخصی
و یا با توجیه “جلب سیاحان” به “میهن
اسالمی” مسافرت می کنند.
به درس��ت و یا نادرست بودن این تر ّددها
نمی پردازد چرا که آن را امری ش��خصی
تلقی می کند اما س��ریعا م��ی افزاید که
مس��افرت به ایران الجرم ش��کل و شیوه
زندگی اف��راد در خارج را تغییر می دهد.
پناهن��ده ،تبعیدی و حت��ی مهاجر خود
خواسته ایرانی آن هنگام که مقدمات سفر
به ایران را تهی��ه می کند خواه ناخواه به
دلیل پرهیز از درگیری با ساختار اطالعاتی
رژی��م عموما از حض��ور در فعالیت های
سیاس��ی ضد رژیم کناره می جوید و آن
هنگام که از سفر برمی گردد دیگر آن فرد
پیشین نیست ،بلکه یک «سایه» است.
اگ��ر هم گذر و ض��رورت زمان و نیازهای
جمعیت حال را نادیده گرفته و ش��یفته
صنعت شهرس��ازی و جاده س��ازی رژیم
گردد ،اما این شیفتگی را با ما سهیم نمی
ش��ود و محافل خصوصی را بیش��تر می
پسندند.
شریف میزبانم که تبعید را تجربه می کند
با تحسین از برنامه ی «کمیته یادمان»...
می پرس��د که چگونه می توان با اسم و
مش��خصات اصلی (و نه مستعار) در یک
فعالیت ضد رژیمی شرکت کرد ،از نسل
کش��ی گفت و نیز در کم��ال آرامش به
میهن اسالمی مسافرت کرد؟
س��ناریوهایی را بر می ش��مارد و من نیز
تراژدی های مختلفی را باز می شمارم و
نهایتا تصمیم می گیرم پاسخ این سوال را
به دوستان «کمیته یادمان »...وا گذارم.
***

کار استاد علی اصغر معصومی

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

www.

paivand.

ca

با مهر و دوستی
سودابه پایدار (تورنتو)
و محمد حسن زاده (مونتریال)

 10جوالی 2008

مزارع توت فرنگی

همراه دوست و یا خانواده
با دست خود سبدی
از توت فرنگی بچینید!
هوای تازه ،میوه سالم ،تجربه آرامبخش!
فقط تا یکشنبه  20جوالی
( 50دقیقه از مرکز شهر مونتریال)

Erik Bonin Farm
563 Petit Bois D’Autray
Lanorai, Quebec J0K 1E0
Tel.: 450-836-2577

About 50 Minutes from Center of Montreal

درخدمتارتقاءبیزنسشما!

www.pai

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

لوگــویپیوند:

فعالیت های س��نگین و گسترده هزینه
های مالی سنگینی می طلبد که عموما
از توان برگزارکنندگان خارج اس��ت پس
جلب کمک هایی را می طلبد.
دوستان «کمیته یادمان »...عنوان داشته
اند ک��ه به موازات تالش همگانی یکایک
اعضاء خود و انسانهای آزادیخواه در تالش
هستند تا برای پیشبرد هرچه بهتر پروژه
سمینار س��ه روزه در مونترال از «سازمان
عفو بین الملل» کمک مالی دریافت دارند.
اینجاس��ت که نازنین میزبانم را ش��دیدا
برآشفته می بینم .سی و اندی سالی است
که می شناس��مش و در این میان اندک
بوده است برآشفته دیدنش را.
توهی��ن به ش��عورش را نمی پس��ندد و
هیچگاه نمی پذیرد و می پرسد در طول
حیات جمهوری اس�لامی «سازمان عفو
بین الملل» به کدامین فعالیت ضد رژیم
کمک های مالی پرداخته است که این بار
دومین موردش را شاهد باشیم؟
در ذهن علیلم جستجو می کنم تا شاهد
مدعایی پیدا کنم اما ناتوانم؛ ناتوانی ام که
می بیند بیش��تر گـُر می گیرد .هر کاری
را شفاف می خواهد بویژه اگر در تقابل با
جمهوری غیر شفاف ،دوز و کلک و خفقان
و عمیقا غیر دمکراتیک جمهوری اسالمی
باشد.
می گوید ...:اص�لا به من چه که چه می
گوید.
اما یک مورد از برآشفتگی فکری اش قابل
تعمق است.
احترام به ش��عور افراد و ش��فاف س��ازی
بخشی از مبارزه با رژیمی است که ترویج
و پیشبرد فرهنگ تحمیق ،بخش بزرگی از
حیات و ایدئولوژی آن را تشکیل می دهد،
بدان مهم ک��ه در فردای مرگ جمهوری
اسالمی تا سالیان دراز برای از بین بردنش
عرق باید ریخت.
به سهم خود تحسین تان می کنم موفق
باش��ید و اگر مجالی بود پاسخ من که نه
بلکه پاسخ سواالت مغز ورم کرده شهروند
دل شکسته شهرتان یادتان نرود.

تفریحسالم

Ottawa, Toronto, Vancouver

(هنرمند و نقاش معاصر)

farkhondehPmay/july

..

Running Business for SALE
Variety, Gift, Household
)Items +... (LACHINE Area
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Centre Auto Popal Unik
تعمیرگاه اتومبیل یونیک

Automobile Service & Car Care
garage mechanic gen. electrique

با مجهزترین دستگاه های در خدمت جامعه ایرانی
در قلب «ریوسود»
اجنام کلیه خدمات مکانیکی
 تعمیر اتومبیل هایآمریکایی واروپایی
 تعویض روغن با فیلتر تعویض الستیک تعویض ترمزها برطرف کردن عیوب موتور تون آپ -و بسیاری دیگر

juillet 15, 2008

�ز ،در ش�ماره
عزی
با ندانم کاری و یا نداشتن اطالعات
خوانن�ده �د ،در بخ�ش
پیش�ین پیون
صحیح با احساسات مردم بازی می
ک پیام همدردی
ی
کنند .حال فکر این اش��خاص یا
تسلیت ها ،ه ای از آقای علی
و نیز سوگنام
شخص چه میباشد خدا میداند....
ی ،در رثای یک
�د
 ...دس��تهایی در کار است که می
اصغر محم یمقیممونتریال،
ران
شهروندای �هراب اسدی به
خواهند احساس و اعتماد و ایمان
به نام آقای س
هفته گذش�ته
م��ردم را هر طور ش��ده از بین
�ید.
ن
ببرند و اگر اعتماد و احس��اس
چاپ رس خبر درگذشت ای
ریافتیم
از وج��ود مردم بیرون رود دیگر
د طن صحت ندارد.
همو
چه فرقی میان انسان و حیوان
------------------را
میباش��د .اگر حیوانات نسبت
ح آقای محمدی
در زیر توضی
به یکدیگر اعتماد و احس��اس
می خوانیم:
ندارند اما همدیگر را رنج و آزار
نمی دهند.
چند روز پیش شخص از دنیا رفته
راه زن��ده در خیابان بع��د از دو ماه
مالقات کردم و تعجب از خبر شنیده
بنام خداوند جان و خرد
با عرض پوزش از خوانندگان دوهفته شده که یعنی چه؟! چند دقیقه ای
نامه پیوند و دوستان در مورد فوت با سهراب اسدی عزیز صحبت کردم
دوست و همکار عزیزم ،آقای سهراب که چند جمله ای دل نشین زد.
اسدی ،که شرح آن در شماره پیش گفت :آن زمان که هنوز خبر مرگم
پیوند آمد ...چند نفری و یا شخصی نیامده بود و در میان دوستان بودم

جنگ...
ادامه از صفحه23:

همین امروز با ما متاس بگیرید.

سال ها جتربه ما ،ضامن خشنودی شماست!
_________________________

1533 Saint-Gerald St
Lemoyne, QC J4P 2E2

Tel.: (450) 671-9391
Fax: (450) 671-5191

و آیا مجموعه عملکرد رژیم ،احتمال
حمله نظامی خارجی را بیشتر میکند
یا تقلیل میدهد؟
آقای بهنود با ک��دام منطق میتواند
مدعیشود (و دیگران را قانع کند) که
«تاکنون عوامل بازدارنده مانع جنگ
ش��ده یکی هم تجهی��ز و آمادگی»؟
آقای بهنود در بریتانیا زندگی میکند
و میداند که این روزها بحثی در باره
افزایش قتل نوجوانان به وسیله چاقو
در این کشور در گرفته است ،و یکی از
عوامل تعیین کننده آن را عموما شیوع
حمل چاقو به وسیله نوجوانان میدانند
که اتفاقا انگیزه آنان هم بیشتر دفاعی
است .یعنی صرف حمل چاقو به عنوان
یک وسیله دفاعی ،خطر قربانی شدن
به وس��یله چاقو را باال برده اس��ت .و
آیا مسابقه تسلیحاتی و دشمنی بین
دو نیروی��ی که یکی هن��وز زیر نفوذ
نومحافظهکاران آمریکایی قرار دارد و
دیگری زمینه ظهور امام زمان را فراهم

میکن��د از «عوامل بازدارنده [و] مانع
جنگ» است یا خطر برخورد و قربانی
شدن دست کم یک طرف دعوا (ایران)
را بیشتر میکند؟
و باالخره ،کدام مسئوالنهتر است:
خطر جنگ را پیش کشیدن و مردم
را به هش��یاری فراخواندن و فش��ار را
بر جمهوری اس�لامی و غرب افزایش
دادن که سیاس��تهای صلححویانه
در پی��ش گیرند و دس��ت از تحریک
بردارن��د و نهال دش��منی برکنند و
درخت دوس��تی بنشانند؛ یا «تجهیز
و آمادگ��ی» جمهوری اس�لامی را از
عوامل بازدارندگی ش��مردن و او را به
ادامه مسابقه تسلیحاتی تشویق کردن
و از تحریک دش��من باک نداشتن و
به مردم اطمینان دادن که «آس��وده
بخوابی��د ،زمام��داران م��ا بیدارند»؟
جمهوری اس�لامی ب��رای اولین بار
نیس��ت که در این شرایط قرار گرفته
است .یک بار دیگر در آغاز حیات این
نظ��ام ،رجزخوانیهای صدور انقالب،
رژی��م بعثی عراق را به حمله به ایران
تحریک کرد.
در آن هن��گام نی��ز وقت��ی آق��ای

Pontiac Montana
$3995

$5495

BMW 318i

Fully loaded, remote control
Electic windows &mirrors
cruise control

Honda CR-V
$5995

Ford Mustang
$5995

GMC Saffari
$4995
Full options, electric windows
& mirrors, power locks
very clean

Toyota Echo
$4995

Convertible, 5.0L V8
CD player, A/C, Power
doors & windows

Acura TL
$7495

Honda Civic

More then 15000$ worth of
equipement, carbon fiber
hood & mirrors

Acura CL
$5495
Automatic, Leather
Sunroof, Full options, A/C

Volvo S80
$4995

علی اصغر محمدی
 مونترالجاللالدین فارسی و دیگران از طریق
برنام�� ه عربی رادیوی ایران علیه رژیم
صدام نعره سر میدادند بسیاری بودند
که خطر جنگ را نمیدیدند و مدعی
بودند عراق جرأت حمل��ه به ایران را
نخواهد داش��ت .این اطمینان کاذب
در آن هنگام هزینه بس��یار سنگینی
بر م��ردم ایران تحمیل ک��رد .اکنون
ما با دش��منی مصممتر و قویتر و با
انگیزهای به مراتب حیاتیتر (در مورد
اسراییل) روبرو هستیم .خطر جنگ و
نتایج ش��وم آن به مراتب سنگینتر و
عظیمتر از آن است که بتوان دلخوشانه
از کنار آن گذشت و مردم را به اعتماد
به حاکمیت خوان��د و فرض کرد که
حاکمیت هم میخواهد و هم میتواند
از حدوث جنگ مانع شود.
ب��رای رف��ع خطر جنگ ،م��ا به یک
جنبش ملی صلح و حقوق بش��ر نیاز
داریم ،و تنها چنین جنبشی است که
میتواند به طور مؤثر و مطمئن عامل
بازدارنده و مانع جنگ تلقی شود)1( .
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8315.php

Chrysler Sebring
$5495
Fully Equiped, A/C
CD player
GMC Envoy
$9995
4x4, A/C, Power Locks
CD Player

Mazda Protege
$5,995

Automatic, A/C,
Automatic,
A/C, CD
CD +
+
Leather, Fully equiped
cassette
player,
sunroof
player,
sunroof
Automatic, Fully loaded,
sunroof, heated seats
power windows
windows
remote starter,A/C,Economic cassette + 20 CD slots, A/C leather, power

 #PVM$VSÏ-B#FMMF -"7"-)53
(450) 505-3555 (514) 515-1888 (514) 998-9950

Manual, A/C,
A/C, Power
Power locks
locks
Manual,
Remote
control
Remote control, 1.5L

به ه�ر حال این حقی�ر با کمال
تاس�ف از ای�ن خبر ک�ه باعث
آزردن خاطر دل های بس�یاری
گردید ،طلب بخشش دارم.

3.8L, Front and back A/C
Full options, new brakes

Leather, A/C, Electric
Windows, CD/MP3 player

Manual, 4x4, 2.0L
Fuel Economic
Electric windows

نه کس��ی از حالم خبری داشت و
نه کسی برایم تره خرد میکرد .حاال
تعجبم از دوستی قدیمی است که
در هندوستان هم با او بودم و مدتها
بود که از او خبری نداشتم اما ناگهان
تلفن پشت تلفن شد .به هر صورت
ب��ه خیر گذش��ت و بازگش��ت این
دوس��ت و همکار به میان مان فال
نیک باشد.
به قول شاعر:
سراغم گیر تا سوزد چراغم
چرا گیری پس از مرگم سراغم
مرا امروز باید شـــد کردن
چه حاصل بعد مرگم یاد کردن

Dodge Grand Caravan
$6495

A/C, Sunroof, power
locks, CD player

Ford Taurus
$4995

26 PAYVAND: hVol. 14 h No.848 h

www.daytodaycar.com

Chevrolet Aveo
$5,995
Automatic,CD + MP3 player
Power doors & Windows
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سالن آرایش واسپا
www.geocities.com/camillspa

Camill Spa Salon de Beauté
/Beauty Salon
:خدمات ما شامل

Coupe Homme / Man Haircut
18.00$
Coupe Femme / Woman Haircut À partir de / From 22.00$
Coupe Stylisée / Trim for Woman À partir de / From 35.00$
Coupe et Mise en plis / Cut and
Blowdry À partir de / From
40.00$
Mise en plis / Blowdry 25.00$
Mise en plis pour les cheveux
longs / Long Hair Blowdry À
partir de / From 25.00$
Permanente / Permanent À
partir de / From 65.00$
Permanente Spirale / Spiral
Permanent À partir de / From
75.00$
Coloration / Hair Color À partir
de / From 35.00$
Coloration avec mise en plis /
Color and Blowdry À partir de /
From 55.00$
Mèches / Highlights À partir de
/ From 75.00$

فق
ط با قرار
مال
ق
ا
ت
ق
ب
ل
ی

_____________
Camilia Coiffure
5865 Monkland
Montreal, QC

(514) 488-9444
Lundi au Samdi de 9:00 à 17:00 heurs
Monday to Saturday 9:00am - 5:00 pm

 رنگ فر کوتاه کردنمو
 هایالیت-

 مانیکور پدیکور اپیالسیون ماکیاژ بند و ابرو-

R
E
S
A
LHAIR
AL
REMOV
ENT
TREATM _____
__
________ r Diode

hee
Light S by FDA
d
approve
Nombril / Belly button--- Nez/Nose 22.00$
Doigts, orteils OU oreilles/fingers, toes OR ears 25.00$
Cou ou nuque/ neck (back or front) 50.00$
Anus (femme) / Anus (female) 48.00$
Épaules / Shoulders 96.00$
Demi bras / Half arms 98.00$
Fesses / Buttocks 125.00$
Bras complets / Full arms 148.00$
Demi jambes ou cuisses / Lower OR upper legs 123.00$
Jambes completes / full legs 225.00$
Bikini régulier / Regular Bikini 42.00$
Aisselles / Underarms 40.00$
Lèvre supérieure / Upper Lip 26.00$
Menton, favoris joues OU aréoles / Chin, Sideburns OR
Cheek 30.00$
Dos / Back 152.00$
Poitrine / Chest 175.00$
Bikini complet / Full bikini 70.00$
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Email: Paivand@videotron.ca

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri
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5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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Agent Immobilier Affilié

Nader
Khaksar












Cell: (514) 969-2492

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

çŒZ¯‰Z¬¿©›
20

majzachi@sutton.com

دوچرخهسواریازکانالالشینتاجزیرهسنتهلن

چونین
رقصی
:
کابلی
فرزانه
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HOME of ELECTRONICS

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



























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

Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

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

AUDIO VIDEO QUEBEC

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com

















































New Style
New Brand Names
For the New Millennium
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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 www.akhavanfood.com
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  سحرخیز:زعفران خالص خراسان
کیلو4

 گرمی3  و2 ،1 در اندازه های
 مثقال رسید5  نیم و،یک

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

