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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
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مبارزه علیه
تغییـرات
آب و هوا

بیستمین سالگرد جنایت بزرگ

60بیادجانباختگاندهه
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خیانت پیوند

 در صورت شکست:اوباما
اسرائیل به،راه دیپلماتیک
...ایران حمله می کند
زنده باد
سوسیالیزم

احمد
!ی نژادی
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3

اینمطلب
!را خنوانید

 تن را۲۹ ایران
!اعدام کرد

 حکم۳۱۷ ای�ران با اجرای
 پس،اعدام در سال پیش
از چین بیش�ترین موارد
مجازات مرگ را در جهان
.داشته است

خداحافظ
حمید هامون

دستگیری كارادیج
حسین باقرزاده

8

سفارت کانادا:تهران

اعتراض به رفتار حتقیر آمیز با متقاضیان ویزا
سیروس

یحیی آبادی

دکترانصاری
20: ص....:پزشکی
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General Sales Agent
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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

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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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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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

Luciene
l'Allier

TORONTO

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

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.
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،بازیهای پکن
گرانترین
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5Star ،دنیا
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جنگ در عراق رو به پایان است
22
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خاورمیانه با
تهدید یک
هولوکاست
هستهای
!روبروست

شما

تابستان زیبا
-وزودگذر...مونتریال را قدربدانیم
...موسیقیپاپ
23 :بهزادقیامی ص

 رهبر ایران گفته است که ایران مسیر،آیت الله علی خامنه ای
فعالیت های هسته ای خود را دنبال خواهد کرد و از آن عقبگرد
.نمی کند
 مرداد9 ،آیت الله خامنه ای در سخنان روز چهارشنبه
،خود که به مناس�بت عید مبعث مسلمانان ایراد شد
”س�ازندگان بمب ات�م را “ابوجهل ه�ای امروز جهان
 می دانند كه ملت...  “ابوجهل های زمان:خواند و گفت
ایران به دنبال استفاده از انرژی هسته ای برای تأمین
 به شما توانایی،برق اس�ت اما می گویند چون این كار
”.می دهد ما نخواهیم گذاشت

17

»«شب از ستارگان روشن است
 مونترال:  سپتامبر21 تا19

4

www.paivand.ca

»!«درمسایلهستهایعقبگردمنیکنیم

موتور اعدام
!همچنان می غرد

:کانادا

 آتش زدن خانه ها:ایران
و اتومبیل بهائیان
3

400e anniversaire

848  شماره،14 سال
1387م��رداد11
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN
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بازیهای
پکن،
گرانترین
املپیک
تاریخ
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بازیهای پکن ،گرانترین المپیک تاریخ
چین با صرف رقمی بیش از  40میلیارد
دالر برای برگزاری مراس��م المپیک،
بیش از هر میزب��ان دیگری در تاریخ
برگزاری بازیها هزینه کرده است.
این رقم شامل ساخت ورزشگاه های
جدید ،پ��روژه های زیر س��اختاری و
مبارزه با آلودگی هوای شهر پکن بوده
است.
در هر کش��وری دیگری چنین هزینه
ای می توانس��ت با اعتراضی عمومی
روبرو ش��ود ،اما در چین چندان بحث
بر انگیز نبوده است.
در کش��وری که رس��انه ه��ا محدود
هستند ،بسیاری از مردم از رقمی که

خرج شده اطالعی ندارند.
این در حالی اس��ت که بر اساس آمار
بانک جهانی در س��ال  2005بیش از
 135میلیون نفر در این کشور با روزی
 1.25دالر زندگی می کردند.
به گفت��ه کمیته س��ازماندهی پکن
( ،)Bocogتاکنون  12میلیارد یوان (
 1.9میلیارد دالر) صرف س��اخت 12
ورزشگاه جدید و بازس��ازی ورزشگاه
های دیگر شده است.
بیش��تر این هزینه ها با حمایت مالی
دولت و بخش��های خصوصی ساخته
شده است.
مقامات ش��هر پکن نیمی از این پول
را برای س��اخت ورزشگاه اصلی بازیها

که آشیانه پرنده نام دارد ،هزینه کرده
اند و باقی ورزشگاه های را مجمعی از
بخشهای خصوصی ساخته اند.
مقام��ات پایتخ��ت تخمی��ن زده اند
رقمی معادل  2.1میلیارد دالر جهت
هزین��ه های اجرایی از جمله پذیرایی
از میهمانان و برگزاری جشن افتتاحیه
صرف خواهد شد.
کمیته بین المللی المپیک بخشی از
ای��ن بودجه را که از محل حق پخش
تلویزیونی و حامیان مالی را بدست می
آورد ،به برگزار کنندگان پرداخت می
کند.
به گفت��ه کمیته س��ازماندهی پکن،
تاکنون بیش از  20میلیارد دالر برای
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کاهش آلودگی های زیست محیطی
پکن خرج شده است.
بهب��ود وضعیت منابع آب ،سیس��تم
فاضالب و کاهش آلودگی هوا بخشی
از این برنامه ها بوده است.
دولت چین در هنگام درخواست سال
 ۲۰۰۱خ��ود برای میزبانی بازی های
المپیک متعهد شده بود که تا هنگام
برگزاری این بازیها در اوت سال ۲۰۰۸
محیط زیست پاکی برای ورزشکاران
فراهم کند.
میلیاردها دالر نیز برای پروژه های زیر
س��اختاری از جمله ساخت ترمینالی
جدید در فرودگاه پکن و چندین خط
مترو در این شهر خرج شده است.

____

به گفته ش��ینهوا ،خبرگزاری رسمی
چین با این مخ��ارج ،هزینه برگزاری
بازیهای پکن بیش از  42میلیارد دالر
خواهد بود.
در مقایسه ،هزینه برگزاری دوره قبل
که در آتن برگزار شد ،فقط  16میلیارد
دالر بوده است.
اما مقامات چینی می گویند که همه
این هزینه های فقط ب��رای برگزاری
بازیه��ا نبوده و به هر حال برای بهبود
وضعیت ش��هر می بایست خرج می
شده است.

____________

_
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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

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،
C 514.880.7171
کالس سوم :شایان توکلی سراوانی-
Century21 Services Plus
گلناز زاهدی نیاکی -سید محمد نجات
B 450.926.1881
Courtier immobilier agréé
حسینی-زهراتقویآبکوه،
5855, boul. Taschereau, bur. 207
 450.926.3883آFدرس مدر
س
ه:
Brossard (Québec) J4Z 1A5
کالس چهارم :سجاد زمانی
rtrai
Cousahar.karimian@century21servicesplus.com
4255 plus
Franchisé indépendant et autonome de century 21 services
کالس پنجم :ایمان صدری
-Neiges

POUR VENDRE OU ACHETER UNE PROPRIÉTÉ
Sahar Karimian

Cote-des
565
Tel: 514-962-3
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ایران هسته ای وجهان

خامنه ای:

آیت الل��ه علی خامنه ای،
رهبر ایران گفته است که
ایران مس��یر فعالیت های
هس��ته ای خود را دنبال
خواهد کرد و از آن عقبگرد
نمی کند.
آیت الل��ه خامن��ه ای در
سخنان روز چهارشنبه9 ،
مرداد خود که به مناسبت
عید مبعث مسلمانان ایراد
شد ،س��ازندگان بمب اتم
را “ابوجهل ه��ای امروز جهان” خواند
و گفت:
“ابوجهل های زمان  ...می دانند كه ملت
ایران به دنبال استفاده از انرژی هسته
ای برای تأمین برق است اما می گویند
چون این كار ،به شما توانایی می دهد
ما نخواهیم گذاشت”.
آقای خامنه ای سپس گفت که “ البته
ملت ایران با اتكا به تجارب مفید و فواید
قابل اتكای  30س��ال استقامت ،به این
حرفه��ا اعتنایی نمی كند و به راه خود
ادامه می دهد”.
رهبر ایران در حالی این سخنان را گفته
است که تنها چند روز به پایان مهلت دو
هفته ای ایران برای پاسخگویی به بسته
پیشنهادی کشورهای  5+1باقی مانده

ا ست .
بسته پیشنهادی کش��ورهای غربی به
ای��ران ب��رای ترغیب این
کش��ور به متوقف کردن
غنی س��ازی اورانیوم ارائه
شده است.
آیتالل��ه خامن��ه ای ،در
سخنان خود ،قدرت ایران
در منطق��ه را “غیرقاب��ل
مقایسه با گذشته” دانست
و گفت:
“ما می دانیم چه كار می
كنیم و به كج��ا خواهیم
رس��ید و راه رفت��ن به آن
نقطه را حركت و پایداری
می دانیم نه ایستادن و یا
عقبگرد كردن”.
آمریکا و متحدانش پیشتر
بارها از ایران خواسته بودند
که غنی سازی اورانیوم را
به حالت تعلی��ق در آورد
و ای��ران نیز باره��ا به این
خواست پاسخ منفی داده
است .مقامات ایران می گویند که برنامه
های هسته ای ایران برای مقاصد صلح
آمیز است.
در پ��ی مذاکرات اخیر س��عید جلیلی،
مذاکره کننده هسته ای ایران و خاویر
سوالنا ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در ژنو در  19ژوئیه ،آمریکا به ایران
هشدار داده بود که به بسته پیشنهادی
زودتر پاسخ دهد.
روز  30ج��والی نی��ز کاندولیزا رایس،

نامی پتگر نقاش معروف ایرانی ،بر اثر سکته قلبی در آتلیه
شخصی اش در حال کشیدن نقاشی درگذشت.
نامی پتگر یکی از فرزندان علی اصغر پتگر نقاش معروف
ایرانی بود که دیگر برادرش نیما پتگر نیز از نقاشان مشهور
ایران اس��ت و برادر دیگ��رش مانی پتگر در زمینه
سینما و عکاسی فعالیت دارد .
نامی پتگر سال  ۱۳۲۴در تهران به دنیا آمد و نقاشی
را از پدرش آموخت .او اگرچه تا لحظه آخر عمرش
نقاش��ی می کرد ،اما بیش تر ش��هرتش را مدیون
حضور پیگیرش در آموزش نقاشی است .
آثار نامی پتگر متاثر
از فضاهای ایرانی
است و در نقاشی
ه��ای رنگ و بوی
ای��ران کام�لا به
چشم می خورد .
او ک��ه تحت تاثیر
پدر از نقاشی واقع

اوکازیون فروش
مغازه پیتزایی

در مرکز شهر السال  -در ناحیه شلوغ -
با کلیه تجهیزات کامل
و اجاره بسیار مناسب
(به دلیل جابجایی بیزنس)
بفروش می رسد
متقاضیان با شماره تلفن زیر تماس بگیرند:

گرا آغاز کرده بود و به آثار کمال الملک متمایل بود  ،در
س��ال های اخیر به نقاشی های انتزاعی عالقه پیدا کرده
بود و در آثارش موضوعات تجریدی پر رنگ شده بود  ،با
این همه نشانه های ایرانی در نقاشی اش برجسته بود و به
راحتی از کارهای غیر ایرانیان آثارش متمایز می شد.

باز میروی تو ،چون ریشه در آب است هنوز

در مسایل
هستهای
عقبگرد
منیکنیم!

وزی��ر امور خارج��ه آمریکا
با لحنی هش��دار آمیز گفت“ :ایرانی ها
باید بدانند که این مساله ای نیست که
بتوانند معطل کنند .جهان [ایران را] زیر
نظر دارد”...
خانم رای��س گفت“ :م��ا ابهامی باقی
نگذاشته ایم که دو مسیر پیش رو داریم
 اگر یک مسیر جواب ندهد ،آنوقت بهسراغ مسیر دیگر می رویم”.
وی به تشدید تحریم ها در صورت عدم
پذیرش بسته پیشنهادی توسط ایران
اشاره داش��ت .بسته پیشنهادی قدرت
ها از جمله ش��امل کمک به س��اخت
راکتوره��ای اتمی برای تولی��د انرژی
است.
خانم رایس همچنین با اشاره به موضع
ایران برای یافتن “زمینه های مشترک”
پیش��نهاد کرد که جمهوری اسالمی با
آغاز مذاکره بر س��ر بسته پیشنهادی،
عالقه خود به یافتن نقاط مش��ترک را
نشان دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران
روز دوشنبه  28جوالی اظهار امیدواری
کرده بود که دو طرف با یافتن “زمینه
های مشترک” در بسته های پیشنهادی
متقابل ،موفق به حل بحران شوند.
در «بسته پیش��نهادی» آمده است دو
طرف برای ش��ش هفته وارد مذاکرات
مقدماتی ش��وند به طوری که طی آن
ای��ران از گس��ترش برنام��ه اتمی اش
خودداری می کند و در مقابل قدرت ها
تحریم های تازه را دنبال نخواهند کرد.
-------------------

نامی پتگر نقاش ایرانی
درگذشت
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-----------------------------------------------گر چه احوال دل آشوب و خراب است هنوز
بخت گویا َک َـمکی خسته و خواب است هنوز
دل دربد ِر خانه به دوش
گرچه این تنگ ِ
پر شکسته است ولی در تب و تاب است هنوز
فیل تنها و غریبی که هوایی شده بود
ِ
غمزده بسته به زنجیر و طناب است هنوز
گرچه ُقنداق ( )1دلم بند س ِر نیزه ی او
بغض و رگبار ِسرشکم به خشاب است هنوز
فلـک
گرچهبرماشهیاشکاستسرانگشت َ
تــــازی غم پا به رکابست هنوز
لشکر
ِ
گرچه پژمرده شده غنچه و گل رفته ز باغ
دلمان خوش به کمی بوی گالب است هنوز
گر چه خورشید فروزنده ی ا ّمید ،نهان
در پس پــرده و در اب ِر حجاب است هنوز
گر چه پروانه و بلبل تک و بیکس شده اند
شمع میسوزد و در رنج و عذاب است هنوز
گر چه غربت زدگان را هوس خاک وطن
َمثَل تشنــه و صحرا و سراب است هنوز
گر چه از برگ و بَر و شاخه نمانده اثری
روی تو ،چون ریشه در آب است هنوز
باز می ْ

محمدرضاعلیدوستی

تابستان  2008مونترآل کانادا

_______________________

 -1دل به کودکی قنداقی تش��بیه شده ،در عین حال ایهامی دارد با
قنداق تفنگ که بند به آن متصل است و با سرنیزه و رگبار و خشاب
دراین بیت و ماشه در بیت بعد مراعات نظیر دارد.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ایران :آتش زدن خانه ها و اتومبیل بهائیان
نیویورك
 ٢٨ژوئیه ٢٠٠٨
صدای آمریکا:
آتش زدن عمدی خانه ها و وس��ائل
نقلیۀ بهائیان در ایران تازه ترین روش
اعمال خشونت بر علیه آنهاست.
بانی دوگال ،نمایندۀ ارش��د جامعۀ
جهانی بهائی در سازمان ملل ،گفت:
در س��اعات اولیه بام��داد هیجدهم

ژوئیه خانۀ مسكونی خانوادۀ شاكر در
كرمان طعمه حریق شد .این حادثه
تنها چند هفته پس از آن رخ داد كه
اتومبی��ل این خانواده بعد از دریافت
تلفنهای مکرر تهدیدآمیز ،به آتش
كشیده شد.
وی افزود :همانطور كه بنا به تجربه
های قبلی انتظار می رفت ،مسئوالنی
كه ب��ه پرون��دۀ این آتش س��وزی
رس��یدگی م��ی كردند نش��انۀهای

بدیهی عملیاتی مشكوك در این آتش
سوزی از جمله صدای انفجار را ندیده
گرفتند و حادثه را ناشی از اختالل و
اتصال برق اعالم كردند”.
به گفته خان��م دوگال در پانزده ماه
گذشته بهائیان ایران هدف حداقل
دوازده م��ورد آتش س��وزی عمدی
بوده اند.
خانم دوگال در اشاره به دستگیری
هفت عضو هیأت مسئول امور اولی

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

وکیل دعاوی

با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب
7400 Sherbrooke W

FR
DELIVEE
ERY

X

Elmhurst

قلیه
ماهی
با پلو

با نان
ت
ا
ف
ت
و
ن
ت
ا
ز
ه
خشخاشی

 8/99دالر

ۀ جامعۀ بهائیان ای��ران در ماههای
م��ارس و مه س��ال ج��اری گفت:
“حمالت اخیر ادامۀ تالش مقامات
مملكتی برای محروم كردن جامعۀ
بهائیان ایران از رهبری آن است”.
این هفت نف��ر همچنان بدون اتهام
مشخص و محروم از تماس با وكیل و
خانوادههایشان در زندان اوین گرفتار
هستند.
خان��م دوگال اف��زود“ :بهائی��ان در
سراس��ر جه��ان ناظر تش��دید
خشونتها در ایران هستند و ترس
آنها از این كه برنامهای منظم در
جهت آزار بهائیان در این كشور
به جریان افتاده روز به روز تقویت
می شود”.
“تنها امید آنها این است كه آنقدر
صدای اعتراض در اطراف جهان
بلند ش��ود كه حكومت ایران را
وادار سازد به این خشونتها خاتمه
دهد”.

Harley

St-Jacques

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

 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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مونتریال...

“شب از ستارگان
روشن است”

-----بیاد همه جانباختگان
دهه  ،60مبناسبت
بیستمینسالگرد
كشتار تابستان ٦٧
-----------------

نیس��ت و دیگر ملل نی��ز چنین بیر
حمی های تاریخ و بی عدالتى را تجربه
كرده و مى كنند ،الزم دانس��تیم که
تجربیات مان را برای دفاع و حقانیت
جمعی مان با آنان تقس��یم کنیم .در
نتیجه سخنرانان و فیلمها ئی از آسیا،
امریکای التین و خاور میانه در نظر
گرفته شده اند.
-----------------برای اطالع بیشترمی توانید به آدرس
وب-سایت مان مراجعه فرمائید:
www.1980smassacre.com
info@1980smassacre.com

 ١٩تا  ٢١سپتامبر
مونترال  -كانادا

تلفن)٥١٤( ٧٦٢- ٤٢٤٥ :
“كمیته یادمان كشتار دهه ”٦٠
--------------ز

------------------نقطه اوج یک دهه کشتار وسیع زندانی
سیاسی در ایران کشتار تابستان ٦٧
بود که به لحاظ شکل محتوا و شدت
در تاریخ معاصر ایران بیس��ابقه بوده
است.
به گفته س��ازمان عفو بین الملل این
کش��تار برابر با جنایت علیه بشریت
میباشد.

هنرمندان براى برنامه هنرى
جمعه  ١٩سپتامبر :٢٠٠٨

كش��تار فرزندان ای��ران در زندانهاى
جمهورى اس�لامى فاجعه ایست غیر
انس��انى و فراموش نشدنى .به منظور
بررسى آنچه را كه بر ما گذشته و مى
گذرد و بمناسبت بیست ومین سالگرد
كشتار زندانیان سیاسى تابستان ،٦٧
سمینارى سه روزه در رابطه با بررسى
هن��ر و ادبیات مقاوم��ت در زندان در
دانش��كاه كبك  -مونت��رال برگزار مى
كنیم.
از آنج��ا که تجرب��ه دیكتاتورى ،قتل،
شكنجه و زندان تنها متعلق به ایران

سخنرانان براى شنبه  ٢٠و
یكشنبه  ٢١سپتامبر :٢٠٠٨

لیست هنرمندان و
سخنرانان

س��ودابه اردوان (سوئد)،
مس��عودرئوف (مونترال).
شكوفهسخى(تورنتو)،استفانكاظمى
(مونترال) ،رضاغفارى (لندن) ،عزت
مصلی نژاد (تورنتو) ،ش��هرزاد مجاب
(تورنتو) ، ،بهرام قدیمى

سخنران بین املللى:

الكسى نوو (عفو بین اللمل) ،محمود
جانا (فلسطین) ،ناهال ابدو (فلسطین-
كانادا) ،فلیسیتا( ..مكزیك) ،مری بوتى
(فلیپین  -كانادا)

فیلم:

(مونترال) و میزگرد

“نهراسیدند از مرگ”

ویدئو كوتاه كار امین ضرغام و شهرزاد
ارشدى
“فراتر از بند” ویدئو كوتاه اثر ش��هره
كیا

منایشكاه نقاشى و
كارهاى دستى:
سودابه اردوان ،شهره كیا
و...

“درختى كه بیاد مى آورد”

با حض��ور كارگ��ردان مس��عودرئوف

نوبت ما کی می رسد؟!

مج��رى برنام��ه  :لورا ژول��ى پرول \
نویسنده و خبرنگار كانادائى
آرام بیات و گروه خورشید (مونترال)،
شیرین مهربد (مونترال)،
گروه لولى /گلرخ جهانگیرى /اوا وبر /
شادى امین (آلمان) ،حسین افصحی
(تورنتو) ،حس��ین شرنگ (مونترال)،
دانیل ( ...مونترال)،

سعید عصمتى ( آلمان) ،پیام اخوان
(مونترال) ،حسن پویا ( تورنتو) ،ستاره
عباسى (آلمان) ،ایرج مصداقى (سوئد)،
شهره كیا (ونكوور) ،محبوبه (ونكوور)،

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

•
•
•
•

غذا آماده
برای
take
out
انواع سوسیس آلمانی منقلی

پنجشنبه  31جوالی،رادوان کاراجیچ ،رهبر سابق صرب های
بوسنی سیزده سال پس از صدور حکم بازداشتش ،در دادگاه
بین املللی رسیدگی به جرایم جنگی در الهه حاضر شد...

سیروس
یحیی آبادی

ع
جما
کلبه
م
و
ل

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
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نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

کیترینگجمال

•

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.:

(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



سال 14شماره11  850مرداد 1387

www.paivand.ca

ایران خطر جنگ...

جنایاتی باشد که به نام او
ثبت شده است.
دكتر حسین
پیش از او ،میالسویچ که
باقرزاده
به هنگام تحقق جنایات
hbzadeh@btinternet.com
ضد بشری در یوگسالوی
س��ابق ریاس��ت جمهور
صربس��تان را به عهده داش��ت به این
دادگاه کشانده شده بود و تحت محاکمه
 22ژوئیه 2008
قرار داشت و در جریان آن درگذشت.
در چند س��ال گذشته ،عالوه بر تعداد
دیگری از مقامات این کشور ،ما شاهد
تعقی��ب و احیانا تح��ت محاکمه قرار
گرفتن تعداد دیگری از رهبران س��ابق
کش��ورها در آفریق��ا (مثال روان��دا) و
در بحبوحه اخبار و گزارشهای حاکی آمریکای التین (شیلی و پرو) بودهایم.
از افزایش نگ��ران کننده نقض حقوق دو هفته پیش ه��م دادگاه بینالمللی
بش��ر در ایران ،خبر دستگیری راداوان جنایات جنگی ب��رای اولین بار حکم
کارادیج ،متهم به جنایات جنگی و ضد جلب یک رییس کش��ور فعل��ی (و نه
بشری در یوگسالوی سابق ،بارقه امیدی سابق) ،یعنی عمر البشیر رییس جمهور
در جوامع حقوق بش��ری جهانی ایجاد سودان را صادر کرد.
کرد و نشان داد که اگر جامعه جهانی البته در بس��یاری از این موارد ،ممکن
بر اعمال عدالت و احقاق حق قربانیان اس��ت کار ب��ه دس��تگیری و محاکمه
این گونه جنایات عزم کند ،جا 
ی فراری کشیده نشود ،ولی نمیتوان منکر شد
ی نمیماند.
برای مرتکبان آنها باق 
که صرف این اقدامه��ا اثر بازدارندهای
کارادی��ج بیش از یک دهه فراری بود و در ارتکاب جنایات بعدی دارد  -چیزی
ی یک نظام
عالرغم حکم دستگیری او که از سوی که یک��ی از هدفهای اصل 
دادگاه رس��یدگی ب��ه جنایات جنگی قضایی سالم و مؤثر بشمار میرود.
یوگسالوی سابق صادر شده بود مقامات
صربستان در دس��تگیری و تحویل او ایران
ت
تعلل به خرج میدادند .ولی فشارهای اکنون که ما شاهد افزایش موج خشون 
سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی و به و سرکوب در ایران هستیم ،باید به این
خصوص اتحادیه اروپا بر صربستان ،این اندیش��ید که چرا روند پیوسته نقض
کش��ور را واداشت تا یکی از «قهرمانان حقوق بشر در ایران برای نزدیک به سه
ملی» جامعه صرب منطقه بوسنی فعلی دهه همچنان و بدون وقفه ادامه داشته
را دس��تگیر کند و به عنوان یک متهم است و اعتراضها و تالشهای نهادهای
جنایی بینالمللی به دادگاه یادش��ده حقوق بش��ری داخل��ی و بینالمللی
تحویل دهد.
در کاهش ای��ن جنایات تأثیر چندانی
نمیگذارد.
کارادی��ج به یکی از خش��ونتبارترین ای��ن امر ب��ه خصوص در چند س��ال
جنایات جنگ��ی در اروپا پس از جنگ گذشته که به یمن انقالب ارتباطات و
جهان 
ی دوم متهم ش��ده است و اکنون اطالعات ،گزارشهای مربوط به نقض
او بای��د در برابر اف��کار عمومی جهان حقوق بشر پوشش سریع و نسبتا زیادی
ی پیدا میکند و
که روند محاکمه را به صورت س��معی در رس��انههای جهان 
و بص��ری دنبال میکنند پاس��خگوی س��ازمانهای حقوق بشری بیشتر به

دستگیری كارادیج،
و فرهنگ مصونیت
قضایی در ایران

پیشبینیاوباما
از حمله اسرائیل
به ایران
ان بی سی :باراک اوباما ،نامزد ریاست
جمهوری ای��االت متح��ده از حزب
دموکرات ،معتقد اس��ت اسرائیل در
صورت ع��دم موفقی��ت تحریمهای
هستهای علیه تهران ،به ایران حمله
خواهد کرد.
بر پایه این خبر ،این اظهارات سناتور
اوباما در جریان دی��دار وی با اعضای
دموک��رات مجلس نمایندگان آمریکا
در شامگاه سهشنبه  29جوالی بیان
شدهاس��ت .این دیدار پ��س از پایان
سفر اوباما به اسرائیل و دیگر کشورها
صورت گرفت.
به نقل از شبکه ای.بی.سی باراک اوباما
در این دیدار گفتهاس��ت« :هیچکس
این را مس��تقیماً به من نگفت ولی از
گفتوگوهایم این احس��اس را کردم
که اگر تحریمه��ا کاری از پیش نبرد
اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد».

وندی موریگی ،سخنگوی امنیت ملی
اوباما از اظهار نظر درباره محتوای این
گزارش خودداری ک��رد ولی تصریح
نمود« :سناتور اوباما همیشه گفتهاست
که ایران باید برنامه غیرقانونی هستهای
خود را خاتمه دهد».
موریگی افزود« :او برای
فش��ار بر ایران خواهان
یکتعاملسختگیرانه
و مس��تقیم است که با
تحریمهای شدیدتری
همراه باشد ،و همچنین
به وضوح گفته اس��ت
که ته��ران نباید برای
رس��یدن ب��ه توافق در
خصوص خاتمه برنامه
هس��تهایاش منتظر
دولت جدیدی باشد».
ش��بکه ای.بی.سی به
نقل از یکی دیگران از
حاض��ران در دیدار روز
سهشنبه ،از قول اوباما
نوش��ت« :کش��ورهای
عرب متوجه هستند که
یک ایران هستهای ،به

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال
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این م��وارد
واکنش نشان میدهند،
نیز صادق است.
کافی اس��ت که ب��ه اطالعیههایی که
ظرف همین چند روز اخیر از سوی این
نهادها در داخل و خارج کشور منتشر
شده است نگاهی بیفکنیم.
در عین حال ،و عالرغم این اعتراضات،
آمار اعدام همچنان در ایران باال میرود،
حکم سنگس��ار و بریدن دس��ت صادر
میش��ود ،دانش��جویان و فعاالن زنان
به زندان کش��انده میش��وند ،رهبران
اتحادیههای کارگری دستگیر میشوند،
زنان و جوانان در اماکن عمومی تحت
آزار قرار میگیرن��د ،و همزمان با این
خشونتها ،مجلس ش��ورای اسالمی
به تصویب قوانین جدیدی علیه زنان،
دگراندیش��ان و دگرباش��ان پرداخته
اس��ت تا قربانیان به مراتب بیشتری
را به ماش��ین خش��ونت و اع��دام در
جمهوری اسالمی بیفزاید.
دلیل امر را باید در وجود عاملی دانست
ک��ه از آن به عنوان «فرار از مجازات»
ی��اد میش��ود و در نظ��ام جمهوری
اسالمی عجین شده است.
فرار از مجازات (یا  )impunityنوعی
مصونیت قضایی اس��ت ک��ه افراد و
عناصر وابسته به حاکمیت را از مجازات
معاف میدارد و امکان تعقیب قانونی
مأمورانی را که با استفاده از موقعیت
خود مرتکب جرم یا جنایتی شدهاند
ی میکند .این عامل ،نقش��ی
منتف�� 
مهم و اساس��ی در ساختار نظامهای
استبدادی دارد .این نظامها به مأموران

خاطر حمله احتمالی اسرائیل ،بازی را
برای تمام منطقه عوض خواهد کرد».
روز دوش��نبه نیز ایهود ب��اراک ،وزیر
دفاع اس��رائیل از همت��ای آمریکایی
خود رابرت گیتس خواست تا «همه
گزینهها را برای تقابل با
برنامه هستهای ایران باز
نگه دارد».
ای��ران تا کنون با س��ه
مجموع��ه تحری��م از
سوی ش��ورای امنیت
س��ازمان مل��ل روبهرو
شدهاست .منظور از این
فشارها پایان بخشیدن
به برنامه غنیس��ازی
اورانیوم از س��وی ایران
است.
گروهی از کش��ورهای
غربی به برنامه هستهای
ای��ران به دیده ش��ک
مینگرند و هدف اصلی
آن را «دس��تیابی ب��ه
بمب هستهای» عنوان
میکنند .ایران این اتهام
را مردود میداند.

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
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سی به نازلترین
نرخ
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40
دالر 10 :دالر
از 0
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د
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 انتقال ارز به متام نقاط دنیا،در کمتر از چند دقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ -انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در کمترین زمان

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید
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1906 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M2
Guy

Tel.: 514-937-5192
Fax : 514-937-6621
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تئاتر:فراخوانبههمیاری

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

جرمی شده تحت تعقیب
قرار گیرد راه برای تعقیب
ی امر
آنان��ی که در اج��را 
مافوق به چنین کارهایی دست بزنند
نیز باز خواهد شد.
از این رو ،حکومت س��عی میکند که
هم��ه مأم��وران خود را مش��مول این
مصونیت قرار ده��د و راه تعقیب این
افراد را در هر شرایطی ببندد.
بن��ا بر ای��ن تعج��ب آور نیس��ت اگر
میبینی��م در ایران مرتکبان قتل زهرا
کاظمی و زه��را بنییعقوب ،هم چون
بس��یاری دیگ��ر از مأمورانی که ظاهرا
«خودسرانه» دست به جنایتی زدهاند،
ادامه در صفحه25 :

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

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

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

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



سال 14شماره11  850مرداد 1387

www.paivand.ca

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

Beaconsfield

Detached
Bugalow, built: 1960
~ 10000 SF lot area
Asking Price:
279,000 $

Jaleh Hafezi

ژاله حافظی

Cell.: (514) 207-9000

Août 01, 2008

Affiliated real estate agent
Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac PointeClaire, QC H9R 4Z7
Off. : (514) 426-9595
Fax : 426-9596
Jhafezi@sutton.com

ایران :اقتصاد
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قطع برق،
انتقادها و برنامه
افزایش شدید بها

فقط مشکل خشکسالی؟!

حرارتی اس��ت که هم اکنون به بهای
متر مکعبی  69تومان در اختیار این
وزارتخانه گذاشته می شود.
اکنون چند دهه است که دولت های
مختلف ایران سعی دارند با کاستن از
یارانه در بخش های مختلف از جمله
سوخت از اتالف ها در کشور بکاهند.
درحالی که بسیاری از نقاط ایران در آقای احمدیان پی��ش بینی کرد که
گرمای شدید تابستان ،هر روز ساعت “با هدفمند ش��دن یارانه ها و افزایش
ها قطع��ی برق را تجرب��ه می کنند ،قیمت ب��رق ،مصرف برق در کش��ور
دولت از احتمال پنج برابر شدن بهای کاهش یابد”.
الکتریسیته به علت حذف یارانه ها در اما مشکل فعلی دولت این است که به
علل مختلف از جمله خشکسالی که
آینده نزدیک خبر داده است.
همزمان مقام های تهران سعی کرده باعث افت شدید برق تولیدی نیروگاه
اند س��اکنان این ش��هر را نسبت به های آبی ش��ده ،قادر ب��ه رفع نیازها
طوالنی تر ش��دن ساعات قطعی برق نیس��ت؛ مشکلی که گویی روز به روز
بدتر می شود.
آماده کنند.
زمزمه ل��زوم قطع یارانه برق از ماه ها مهذب ترابی مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق تهران روز اول مرداد گفت:
پیش در ایران شنیده می شد.
پرویز فتاح وزیر نیرو زمستان گذشته “با افزایش دمای هوا در روزهای اخیر و
اظهار نظر کرد ک��ه هرچند تصمیم کاهش تولید برق به علت خشکسالی،
گیری در مورد یارانه ها به عهده وزارت احتمال قطع��ی برق در دو مرحله دو
ساعته در تهران وجود دارد”.
او نیس��ت ،اما این وزارتخانه معتقد
مقام های متعدد دولتی از جمله
است که ادامه پرداخت “ 50میلیارد
آقای ترابی در ماه های اخیر بارها
دالر” یارانه برای انرژی غیرمنطقی
از مردم خواسته اند  10درصد در
است.
مصرف برق صرفه جویی کنند.
وزارت نیرو نی��ز در کنار فیش برق
معاون وزارت نیرو نیز گفت“ :با
توضیحی چاپ کرده اس��ت دایر بر
توج��ه به افزایش دما ،کش��ور با
اینکه به��ای واقعی برق مصرفی هر
هزار مگاوات کمبود الکتریسیته
خانوار طی دو ماه بیشتر از  ۳۹هزار
روبروست  ...و هیچ راهی به جز
تومان اس��ت که مشترک تنها پنج
افزایش ساعات قطعی برق وجود
هزار تومان آن را می پردازد و بقیه از
ندارد”.
حساب یارانه پرداخت می شود.
هرچند دولت خشکسالی را علت
اکنون برای اولین بار دولت می گوید
اصلی کاه��ش تولید برق عنوان
که وقت آن اس��ت ایده حذف یارانه
می کند اما این موضوع منتقدان
رنگ واقعیت گیرد.
محمد احمدی��ان معاون وزیر نیرو در را قانع نکرده است.
امور برق هفته گذشته اعالم کرد که مجی��د انصاری دبی��ر اجرایی مجمع
بهای برق ممکن است به زودی تقریبا روحانیون مبارز از احزاب مخالف دولت
روز سوم مرداد در گفتگو با خبرگزاری
پنج برابر شود.
وی گفت“ :با هدفمند شدن یارانه ها کار ایران ،ایلنا ،این وضع را ناش��ی از
در  6ماه دوم سال ،قیمت هر کیلووات ضع��ف عملک��رد دولت در س��رمایه
س��اعت برق برای مش��ترکان که در گذاری زیربنایی دانست.
حال حاضر  16تومان است از مرز  77او گفت“ :وزارت نیرو بهتر اس��ت آمار
دقیقی از میزان تولید برق نیروگاه های
تومان می گذرد”.
برقاب��ی و میزان
وی توضی��ح داد
خاموش��ی هایی
که ای��ن
افزایش “ 50میلیارد دالر”
ک��ه اعم��ال می
ناشی از آزاد شدن
ش��ود ارائه کند تا
بهای گاز تحویلی
یارانه برق!!
علت خاموشی ها
به نی��روگاه های

تـابستــان در دبــی:
دریاف��ت مبل��غ
ناچی��زی ،حدود
ماه��ی ۹۰۰
درهم ،انجام می دهند .اما دش��وار تر
از آن ،کار در نانوایی اس��ت ،جایی که
حرارت تنور هم به گرمای آفتاب دبی
افزوده می شود.
تابس��تان دبی به تنور داغی می ماند بیشتر ش��اطرها و کارگران نانوایی در
که آتش از آن شعله می کشد .گرمای دبی ،افغان هستند و با حقوق ۱۰۰۰
این شهر در سه ماه تابستان ،بارها از درهم در ماه (تقریبا  250دالر کانادا)
مرز  ۵۰درجه س��انتیگراد باالی صفر تن��ور داغ را در تابس��تان تحمل می
کنند.
عبور می کند.
تابس��تان دبی ب��رای اهال��ی دبی و گلف نیوز ،پرتیراژ ترین روزنامه امارت
کارگران��ی که مجبورند در زیر آفتاب بارها سازمان هواشناسی شهر دبی را
سوزان ،هر شرایطی کار خود را انجام متهم به دروغ گویی کرده است.
ای��ن روزنام��ه ادعا می کن��د که این
دهند ،سخت و طاقت فرسا است.
کار ک��ردن در برج ه��ای نیمه کاره ،س��ازمان گاهی اوقات درجه حرارت
در دمای  ۵۰درجه س��انتی گراد ،کار ه��وا را خنک تر از آنچه که هس��ت
آسانی نیست .کار طاقت فرسایی که اع�لام می کن��د ،چرا که بر اس��اس
کارگران هندی و پاکس��تانی در ازای قوانین کار در ام��ارات متحده عربی،

جهنم

کارگـران!

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

5

برابرشدن
بهای برق!
مشخص شود”.
وی علت عمده خاموشی
های اخیر را ناش��ی از عدم س��رمایه
گ��ذاری در صنع��ت ب��رق در دوران
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
دانست و گفت“ :در دولت قبلی حدود
 16نیروگاه نیمه تمام باقی مانده بود
که باید در سال های اولیه دولت فعلی
به اتمام می رسید ولی تاکنون تعداد
محدودی از آن در م��دار قرار گرفته
است”.
برخی نشریات نیز مقاالت انتقادی در
مورد ضعف دول��ت در افزایش تولید
برق منتشر کرده اند.
ام��ا دول��ت از عملکرد خ��ود در این
زمینه دفاع کرده و عالوه بر مش��کل
خشکسالی به افزایش شدید مصرف
اشاره می کند.
محمود احمدی نژاد هفته گذش��ته
با س��ر زدن به وزارت نی��رو گفت :در
دو ،س��ه سال اخیر هر سال پنج هزار
مگاوات به ظرفیت کشور افزوده شده
اس��ت ،اما به رغم این اق��دام ،دائم در
حال حرکت لب مرز مصرف هستیم
و یک مقدار که االن نیروگاه های آبی
ما دچار مشکل ش��ده است به ناچار
خاموشی اعمال می شود.
ظرفیت نیروگاه های تولید برق ایران
ح��دود  49هزار م��گاوات برآورد می
ش��ود اما بر اساس گزارش ها در حال
حاض��ر تولید برق کمت��ر از  34هزار
مگاوات است.
برخ��ی کارشناس��ان تحری��م های
اقتصادی ،س��رمایه گ��ذاری ناکافی،
کمب��ود قطعات یدکی و ع��دم بهره
برداری و نگهداری درس��ت از نیروگاه
ه��ای موجود را عل��ت اصلی کاهش
تولید برق در ایران می دانند.
با این حال کارشناسان می گویند که
کش��ور باید دارای ظرفیت اضافی در
سیستم برق باش��د تا در مواردی که
حوادث غیرقابل پیش بینی بروز می
کند امکان جبران کاس��تی ها وجود
داشته باشد.

وضعیت اضطراری به حساب می آید
و کارفرمایان پروژه های ساختمانی در
این وضعیت موظف به تعطیل کردن
کار هستند.
برخی روزها ،باد خش��ک و گرمی از
صحرای عربس��تان ،در جنوب شرقی
دبی می وزد و باعث می ش��ود دمای
ه��وا تا ح��دود  ۵۳درجه ب��اال برود،
رطوبت پایین بیاید و غبار ،شهر را فرا
گیرد.
در هفت��ه های اخیر ش��دت گرما به
حدی رسیده است که سه بار وضعیت
اضطراری اعالم ش��ده اس��ت .در این
ش��رایط ،رادیو های محلی به مردم و
به ویژه بیماران توصیه می کنند برای
پیش��گیری از گرمازدگی از تردد در
سطح شهر خود داری کنند.
گرمای هوای در امارات همچنین باعث
تعطیلی چهار ماهه لیگ فوتبال امارات
موسوم به «اتصاالت» می شود.
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ایران هسته ای ...

با یکی را
نخواه��د زد و ای��ران بر تالشهای
طاعون و و
خ��ود برای تولید بم��ب اتمی که
ل باید بین
 اسرائیل .بتواند اسراییل را نابود کند خواهد
ی
ی
ا
ر
س
!
ا
د
ی
افزود.
کن
د
هستهای تقریبا ناگزیر خواهد انتخاب ی ایران یعنی نابو نگ دیگر
بع�لاوه ممکن اس��ت ایرانیان با
از یک ج
بود .چرا که همه سازمانهای  -مبب امت ی آمریکا
حمله موش��کی به ش��هرهای
اس��راییل و تحری��ک متحدان
جاسوس��ی در جه��ان ب��ر این  -افکار عموم سته است.
د
ن
ا
یتو
ن اسالم خ
آینده م 
نظرند ک��ه برنامه اتم��ی ایران
خود در محل مانند حزبالله
ل
ا
س
ر
ا
ه
و حماس و هم چنین شبکه
نه ب��رای اس��تفاده صلحآمیز از در جها ر طول چ
انرژی هستهای ،بلکه برای تولید  -ایران د
بینالمللی تروریسم اسالمی
.
د
ن
ک
د
ت
لی
هولوکاس
با حمله به مراکز اسراییلی،
تسلیحات اتمی است.
مبب امتی تو هدید یک
ت
یهودی و احتماال آمریکایی
بنی موریس (دی ولت)
ورمیانه با
 ----------------باوجودسخنسراییدربارهتحریمهای  -خابه اقدام��ات تالفی جویانه
وبروست.
بن��ی موری��س ( )Benny Morrisاس��تاد بیشتر اقتصادی ،همه میدانند ایران هست های ر
بپردازند.
سران سیاسی اسراییل ،تمامی اینها نشان میدهد که سیاستمداران
دانش��گاه ب��ن گوری��ون در اس��راییل در در طول چهار س��ال آینده میتواند
به ویژه اهود اولمرت نخست وزیر این اسراییل مختارند بین طاعون و وبا یکی را
ش��هرهای اورشلیم و نیویورک بزرگ شده بمب اتمی تولید کند.
اس��ت .دکترای خود را از دانشگاه کمبریج و تشدید آنها نامحتمل است .سازمانهای کشور ،با این امر تعیین تکلیف کرده است :انتخابکنند:
یا به ایران اجازه دهند بمب اتمی داش��ته
درب��اره تاریخ نوین اروپا گرفت و از س��ال جاسوس��ی غرب بر این باورند که ایران در بمب اتمی ایران یعنی نابودی اسراییل.
باش��د و به بهترین حالت امیدوار باش��ند
 ۱۹۷۸تا  ۱۹۹۰به عنوان ژورنالیست مفسر طول چهار سال آینده میتواند بمب اتمی ایران نباید به بمب اتمی دست یابد.
تازهتری��ن گزارشه��ا درباره ت��دارکات و (یعنی ی��ک توازن اتمی ب��ه این معنا که
در «اورش��لیم پس��ت» کار کرد .این مقاله تولید کند.
او که در روزنام��ه آلمانی «دی ولت» ( ۱۹این امر برای جه��ان اگر میخواهد از یک برنامههای حمله توسط اسراییل نیز کامال تضمین نابودی متقابل ،رژیم ایران را وادارد
از بمب اتمی استفاده نکند)،
ژوییه) منتشر شد ،چشماندازی از یک دایره ایران اتمی جلوگیری کند ،تنها یک راه باقی با این تصویر همخوانی دارند.
بر اس��اس یک سری دالیل ،گفته میشود و یا حمله نظامی و پاسخ متقابل به اقدامات
شیطانی در منطقه ترسیم میکند که تنها میگذارد:
راه ب��رون رفت از آن یا چشمپوش��ی رژیم راه نظامی.
احتماال بی��ن  ۵نوامبر  ۲۰۰۸تا  ۱۹ژانویه تالفیجویانهایرانکهمیتواندشاملاستفاده
ایران از برنامههای اتمی آن است و یا جنگی تردیدی نیست که آمریکا میتواند این هدف  ۲۰۰۹یک حمله نظام��ی صورت خواهد از سالحهای حامل کالهکهای شیمیایی و
بیولوژیک نیز باشد که با گسترش درگیری
که اگر امروز اسراییل آن را آغاز نکند ،فردا را با سالحهای متعارف تأمین کند .برای این گرفت.
کار باید در چند موج حمله ،سیستم دفاع مشکل اینجاست که ظرفیتهای نظامی همراه خواهد بود.
رژیم ایران آغازش خواهد کرد.
------هوایی و ه��م چنین پایگاههای فرماندهی اس��راییل ب��ه ش��دت کمت��ر از امکانات آنگاهاسراییلمیتواندباتنهاوسیلهایحمله
اس��راییل در چهار تا هفت م��اه آینده به ایران را از کار بیندازند و بعد به تأسیس��ات آمریکاست.
کند که میتواند با اطمینان برنامههای اتمی
انجام این عملیات به این دلیل نیز مشکلتر ایران را متوقف سازد:
تأسیس��ات اتمی ایران حمله خواهد کرد .هستهای حمله کنند.
این امر تقریبا مسلم است و سیاستمداران لیکن به دلیل نابسامانیهای عراق که بطور میش��ود که فاصلههای زیاد برای رسیدن یعنی با زرادخانه اتمی.
در تهران و واش��نگتن باید از صمیم قلب فزاینده در افغانس��تان نیز دیده میشود ،به تأسیس��اتی باید طی شوند که در نقاط با توجه به مواضع بنیادگرایانه رژیم مالیان
آرزو کنند که این حمله موفقیتآمیز باشد افکار عمومی آمریکا از یک جنگ دیگر در مختلف قرار گرفته و در عین حال اغلب در که حاضر است حتی قربانی شود ،احتماال
و برنامههای اتمی ایران را اگر هم نتوانست جهان اسالم خسته است .این امر دست کاخ زیر زمین قرار دارند و اطالعات جاسوس��ی سیاس��ت ارعاب نتیجهای نخواهد داشت.
از همی��ن رو در پ��ی آن یک حمله اتمی
تمام��ا از میان بردارد ،دس��ت کم به طور سفید را برای هدایت یک عملیات نظامی کمی درباره آنها در دست است.
جدی به تعویق بیاندازد .چرا که در صورت دیگر میبندد و بعالوه به نظر بس��یاری از عالوه بر همه اینه��ا ،احتمال اینکه ارتش بیشتر محتمل است .اگر اسراییل این اقدام
عدم موفقیت ای��ن حمله نظامی ،آنگاه در آمریکاییان ،چنین حملهای ربطی به منافع اسراییل بتواند برنامههای اتمی ایران را نابود پیشگیرانه را انجام ندهد ،آنگاه باید منتظر
کند و یا ضربات جدی به آنها وارد آورد ،کم باشد که حمله اتمی ایران به اسراییل ،چه
خاور میانه به احتمال زیاد یک جنگ اتمی حیاتی آمریکا ندارد.
ابتکار سیاسی جدید واشنگتن را نیز باید است حتی اگر این ارتش اجازه یابد از حریم ب��ه دالیل ایدئولوژیک و چه از ترس حمله
در خواهد گرفت.
اگر حمله نظامی اس��راییل به تأسیس��ات در همین چهارچوب ارزیابی کرد .پرزیدنت هوایی اردن و عراق استفاده کند و یا حتی با احتمالی اسراییل ،جامه عمل بپوشد .این
اتمی ایران با سالحهای متعارف با موفقیت ج��رج بوش باید به م��ردم خود ثابت کند میانجیگری آمریکا ،باندهای پرواز در عراق اقدام خود سبب تالفی اسراییل (یا آمریکا)
خواهد شد.
الزم همراه نباش��د ،آنگاه تشدید درگیری که او پیش از دادن چراغ سبز برای حمله در اختیار آن گذاشته شود.
بین ایران و اسرائیل در سطح یک برخورد نظامی آمریکا و یا اسراییل ،از تمامی وسایل ای��ن احتمال نیز وجود دارد که یک حمله ب��ه این ترتیب چ��ه این باش��د و چه آن،
ممکن استفاده کرده است.
نظامی متعارف از سوی اسراییل ،صرف نظر خاورمیانهباتهدیدیکهولوکاستهستهای
اسراییل بر این باور است که پای از اینکه موفقیتآمیز باشد یا نباشد ،رژیم روبروست.
www.paivand.ca
موجودیت وی در میان است و از ایران را وا دارد برنامههای هستهای خود را از هم��ه اینه��ا میت��وان نتیج��ه گرفت
تیراژ گسترده گرافیک عالی
همین رو جرأت یک حمله نظامی متوقف کند و یا قدرتهای غربی را وادارد بر زمامداران ایران میبایست درباره این قمار
فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بیفزایند مرگ و زندگی خوب بیاندیشند و دست از
 Advertise with usرا خواهد داشت.
مگر نه این اس��ت که زمامداران و یا حتی خود دست به اقدام نظامی بزنند .برنامههای اتمی خود بردارند.
در خدمت ارتقاء بیزنس شما
ایران تقریبا هر روز دولت یهودی سناریوی محتمل اما این است که جامعه اگر چنین نکنند ،آنگاه باید همه توان خود
را تهدی��د به ناب��ودی میکنند؟ بینالمللی همچنان دست به اقدام جدی را به کار بگیرند تا حمله نظامی اسراییل با
) 514-996-9692
تسلیحات متعارف به کشور آنها با موفقیت
انجام ش��ود .ب��ی تردی��د در چنین حمله
نظامی ،هزاران نفر قربانی خواهند ش��د و
ته��ران نیز باید بار حقارت بینالمللی را بر
دوش بکشد.
ول��ی راه دیگر در خود ایران اس��ت که به
مثابه یک کشور نفتخیز به یک ایران اتمی
کاهش یافته اس��ت .ممکن است برخی از
ایرانی��ان بر این عقیده باش��ند که امید به
نابودی اسراییل به هر قیمتی میارزد .ولی
گمان نمیرود
ا کثر ی��ت
ایرانیان چنین
عقی��د ها ی
داشته باشند.
برگ�ردان از
االهه بقراط

جنگ امتی بین
ایران و اسراییل
در راه است!
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 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

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

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- -

_____________

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

Metro Vendome

مینا صاحلی

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

بامدیریت
انواع غذاهای خد
یجه سیاح

ایرانی

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

شیراز

درخدم

تارتقاءبیزنسشما!

رستوران

Montreal Qc H4A 1W4

514

Vendome:
Bus 105

5625 Sherbrooke W.

توضیح :چ�اپ گفتگوی کوتاه
پیوند با مازجبران�ی ،به دلیل
تراکم بی�ش از حد مطالب ،به
شماره آینده موکول می شود.

www.pai

vand.ca

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

ِDavoud Vosoughian

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما

485-2929

مازجبرانی

داود ٍوثوقیان

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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آلودگی شدید هوا
در پکــن در
آستانه املپیک

در حال��ی که نزدیک به هفته به آغاز
بازیهای المپیک باقی مانده ،الیه ای
ضخیم از مه دود آسمان پکن ،میزبان
این مسابقات را فرا گرفته است.
روز یکشنبه 27 ،ژوئیه دهکده المپیک
پکن در حالی افتتاح شد که آلودگی
هوا به وضوح در باالی آسمانخراشهای
شهر دیده می شد .مقامات چین می

www.paivand.ca

گویند که اقدامات عاجلی برای کاهش
آلودگی هوا الزم است.
مقام��ات پکن برای کاه��ش آلودگی
ش��دید هوا در ای��ن ش��هر اقدامات
گسترده ای کردند.
این اقدامات شامل خارج کردن بیش
از یک میلیون خودرو از
پایتخت ،تعطیل کردن
کارخانجات آلوده کننده
ه��وا و توقف س��اخت و
سازهایی بوده که تولید
گرد و غبار می کنند.
اما به نظر نمی رسد که

این اقدامات تاثیر چندانی گذاش��ته
باش��د .برای چهارمین روز پیاپی الیه
ای ضخیم از مه دود آس��مان پکن را
پوشانده است.
حال مقامات این کش��ور می گویند
که الزم است تدابیر شدیدتری اتخاد
شود ،مثال این که جلوی
ورود  90درصد اتومبیل
هایشخصیبهخیابانهای
پکن گرفته شود.
تا به امروز هیچ یک از این
طرحها عملی نشده است.
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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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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

حالل

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

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

670-8400
4123 Verdun

ِ
مالک ایران
مافیا،
شده است

تندرو شیعه ،نیز قدرت سابق خود را
در بغداد ،بصره و شهرهای عمده عراق
از دست داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی
در همی��ن زمینه میگوی��د :به رغم
نشانههای قابل توجه در باره ثبات در
عراق ،فرماندهان آمریکایی در خصوص
اعالم پیروزی و یا تعهد نسبت به ادامه
آرامش ،محتاط هستند.
ب��ا وج��ود هم��ه خوش��بینیها و
امیدواریها ،عراق با کوهی از مشکالت
روبه رو اس��ت :رقابته��ای فرقهای،
منازعه بر س��ر قدرت میان گروههای
شیعی و سنی ،تنشهای میان اعراب
و کردها و فس��اد ،که هر کدام از آنها
میتواند منش��اء درگیریهای تازهای
شود.
اما تحلیلگران معتقدند ،پویایی جامعه
عراق باعث شده است که در ماههای
اخیر پیشرفت زیادی در زمینه صلح
حاصل شود .کشتارهای فرقهای منظم
اکنون در پایتخت پایان یافته است که
دلیل آن نیز به تدابیر شدید امنیتی در
عراق و کشیدن دیوار میان بخشهای
قومی در بغداد است.
آمارها نش��ان میدهد که خش��ونت
نسبت به چهار سال گذشته به پایین
ترین حد خود رس��یده است .تلفات
نیروه��ای آمریکای��ی در م��اه جاری
میالدی به چهار کشته رسیده است
در حالی که در ژوئیه س��ال گذشته،
تلفات  ۶۶نفر بود.
حمالت گس��ترده شورش��یان که در
ژوئیه س��ال گذشته به طور میانگین
به  ۱۶۰مورد در روز میرسید در ماه
جاری به  ۱۲مورد کاهش یافته است.
ژنرال علیهادی حس��ین الیاس��ری،
فرمانده گش��تیهای پلیس در بغداد
تغییرات میگوید« :حتی نس��بت به
هش��ت ماه پیش ،بغداد آن ش��هری
نیست که امروز هست».
--------------------

مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟

NDG Community Council
Tél: 514-484-1471

دست غیب است ُو ُچ ِ
ِ
ماق تکفیر
الجرم ،حق طلبان در زجنیر!

فوریه ۲۰۰۱

به نام خداوند بخشنده مهربان

(514) 815-6234

انواعفستفود
514

جنگ
رو به پایان
است

شورش��یان ،که زمان��ی کنترل اغلب
ش��هرهای عراق را در دست داشتند،
ب��رای مدت��ی طوالن��ی اس��ت ک��ه
نتوانستهاند خدشهای به فعالیت دولت
مرکزی عراق وارد نمایند.
بر اساس این تحلیل ،این وضعیت به
معنای آن نیست که جنگ پایان یافته
است یا اینکه نیروهایی آمریکایی دیگر
رادیوفردا :تحلیلگران میگویند :ارتش در این کشور نقشی ندارند .بلکه به نظر
آمری��کا بر خالف دو س��ال گذش��ته میرسد نبرد نهایی بر خالف آنچه که
که تصور میش��د در عراق به س��وی رییس جمهوری آمریکا خاتمه آن را
شکست پیش میرود اکنون در حال س��الها پیش اعالم کرد ،اکنون رو به
برنده شدن در جنگ این کشور است .پایان است.
به گفته تحلیلگران آمریکایی ،ممکن مرحله جدی��د در عراق ب��ر آموزش
اس��ت ک��ه درگیریهای مح��دود و نیروه��ای ارت��ش و پلی��س ،محدود
انفجارهای دورهای تروریس��تها در ساختن ورود سالح از ایران ،حمایت از
عراق برای سالها ادامه داشته باشد ولی ارتباط نزدیک تر میان دولت مرکزی
اکنون ،هم دولت ع��راق و هم ارتش با بخشهای محلی ،فشار برای ورود
آمریکا قادرند تا توجه خود را از جنگ شورشیان به پروسه سیاسی و کمک
به سمت استقرار کامل صلح شکننده به بازسازی عراق متمرکز خواهد شد.
در این کشور معطوف کنند.
در این میان نقش نیروهای القاعده در
این امیدواری وضعیت تازهای را نشان عراق نیز کمرنگ تر از گذش��ته شده
میدهد که تا یک سال پیش غیر قابل است و آن چنان که دیوید پترائوس،
فرمانده ارشد آمریکایی در عراق هفته
تصور به نظر میرسید.
تحلیلگران معتقدن��د :به رغم برخی پیش به خبرگزاری آسوش��یتدپرس
خش��ونتهای پراکنده در عراق ،این گفته است :نشانههای اولیهای وجود
کش��ور به نقطهای رس��یده است که دارد مبن��ی بر اینکه رهبران ارش��د
آمری��کا ممکن اس��ت تمرکز
اصلی خود را از عراق به جنگ
در افغانستان معطوف کنند.
رایان کروکر ،س��فیر آمریکا در
بغداد نیز میگوید:
شورش��یان دیگر در موقعیتی
عسگر آهنین
نیستند که بخواهند تهدیدی
برای آینده عراق باشند.
مافیا ،مالکِ ایران شده است
طبسی ،شاهِ خراسان شده است وی اظهار داشت« :خیلی روشن
اس��ت که شورشیان اکنون در
هرکه همکاسه ی دزد ُو دغل است،
صاحبِ ثروت و عنوان شده است موقعیت س��رنگونی دولت ،یا
ُ
حتی چالش با آن نیستند».
نیمی از َکن ،به کنی داده شده
بر اس��اس تحلیل کارشناسان
تاجر ،اوالدِ مسلمان شده است آمریکای��ی ،در میان گروههای
جنّتی،صاحبِ یــکبُ ِ
رجبلند،
شورشی شیعه ،جیش المهدی
پسرش ،جزوِ
است
شده
سفیران
وابسته به مقتدا صدر ،روحانی
گـمگشـته امـام
خزعلی ،رابطِ ُ
با همین دولتِ دزدان شده است
پسرش ،گـرمِ چپــاول ،اینـک
َهم َرهِ ناشرِ کیهان شده است
کارِ این ناشر ُو سیمـــا ُو صدا
خلقِ آشوبَ ،و بحران شده است
هرکسی گفت که دزدی نکنید،
در اوین است ُو گروگان شده است
پس ن ُپرسید که مصباح ،چـرا
آتشین مظهرِ ایمان شده است
قیـه
یـا کـه ایـن قـ ّوه ی قـزّا ّ
عینِ شورایِ نگهبان شده است

GO JUNK

رستوران

عــراق...

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

پارس

Août 01, 2008
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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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اروپاوآمریکا...
تنها موفق منی
شویم!
وقت پایان
دیوارهاست!

ب��اراک اوبام��ا نام��زد انتخابات ریاس��ت
جمهوری آمریکا ب��ه جمعیت بزرگی در
شهر برلین آلمان گفته است که آمریکا و
اروپ��ا از یکدیگر دور ش��ده اند و زمان آن
است که دوباره کنار هم قرار گیرند.
وی گفت“ :اگر بخواهیم صریح باشیم ...می
دانیم که گاهی ،در هر دو سوی اقیانوس
اطلس ،از یکدیگر دور شده ایم و سرنوشت
مشترک خود را فراموش کرده ایم”.
دس��ت کم  200هزار نفر برای ش��نیدن
سخنان نامزد حزب دموکرات در انتخابات
نوامبر آمریکا در برلین تجمع کرده بودند.
این تنها سخنرانی عمومی اوباما در سفر
بین المللی اش بود.
سخنرانی او به طور زنده از تلویزیون آلمان،
کش��وری که در آن چه��ره ای پرطرفدار
است ،پخش شد.
وی س��خنان خ��ود را ب��ا ادای احترام به
برلین��ی هایی ک��ه در جری��ان محاصره
 1948علیه فشار شوروی مقاومت کرده
بودند شروع کرد.

Août 01, 2008

از
روی جلد:

وی ضمن تقاضا برای ش��راکتی نو
با اروپا چهار مساله تروریسم ،اشاعه
س�لاح های اتمی ،موانع تجاری و
تغییرات جوی را به عنوان چالش
های جهان عنوان کرد.
-----در زی�ر فرازهای�ی از ای�ن
سخنرانی را می خوانیم (متن
فارس�ی کامل را در س�ایت
رادیوزمانه ببینید):
-------- ...من به برلین آمدم ،همانطور
که خیل��ی دیگ��ر از مردان
کش��ور من پیشتر آمدهاند.
امشب ،من نه به عنوان یک
نامزد ریاستجمهوری،
بلک��ه ب��ه مثاب��ه یک
ش��هروند با شما سخن
میگویم  -یک شهروند
سربلند از ایاالتمتحده،
و یک هموطن ش��ما که
تبعه جهان امروز است.
میدان��م ظاهرم ش��بیه
آمریکاییهایی نیست که
قب�لا در این ش��هر کبیر
سخنرانی کردهاند .سیری که نهایتا اجازه
داده من اینجا باشم ،سیری ناممکن است.
مادر م��ن در بطن آمریکا زاده ش��د ولی

پدرم با چوپانی گلههای بز
در کنیا بزرگ ش��د .پدر او
 پدربزرگ من  -یک آشپزبود؛ خدمتکار خانگی یک
بریتانیایی.
......

مردم جهان!
به برلین نگاه کنید!

به برلین نگاه کنید؛ جایی
که آلمانیها و آمریکاییها
یاد گرفتند کمتر از س��ه سال
پس از رویاروی��ی با یکدیگر در
می��دان نبرد ،ب��ا همدیگر کار
کنند و به همدیگر اعتماد
کنند.
به برلین نگاه کنید؛
جایی که عزم مردم
ب��ه سخاوتش��ان
در نقش��ه مارشال
پیوس��ت و ی��ک
معجزه آلمانی را خلق
کرد؛ جایی که پیروزی بر استبداد،
نات��و را ب��ر کش��ید  -بزرگترین
اتحادی که ب��رای دفاع از امنیت
مشترکمان شکل گرفته است.
به برلین ن��گاه کنید؛ جایی که س��وراخ
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Andy’s Restaurant

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

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

استقبال
بزرگ از
سخنرانی
اوباما در
برلین

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

ادامه در صفحه20 :

محیطی سبز و زیبا
در
با تراس بزرگ
در قلب NDG

 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

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

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

cel.: (514) 998-9147

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





 5375 Pare Suite 100

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

)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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پس از تلفن مادر

 ...شنیدنِ جمله ای که  28سال
است مدام تکرار می شود :

کیمیآیی؟

ای رفته ی این دیار کی می آیی؟
افسردم از انتظار ،کی می آیی؟
ُ
از پنجره دیده ام که بسیار گذشت
بی آمدنت بهار ،کی می آیی؟
هر گوشهء این خانه ز یادت شهری ست
زی رؤیتِ یادگار کی می آیی؟
من زاده امتَ ،مهدِ تو بالینِ من است
آخر سرِ این قرار کی می آیی؟
من زاده امت که از تو ام دور کند
نامر ُدمِ نابکار !؟ کی می آیی؟
من زاده امت که بر دلم نیشِ فراق
هرلحظه کند گذار؟ کی می آیی؟
من زاده امت که برخیِ هجر کنم
سال و َمه آزگار ؟ کی می آیی؟
می خواه َمت ،ای که از منَت برکندند
سوگند به کردگار کی می آیی؟
.....................................................

م .سحر

پاریس ،می 2007

در سوگ ِ مادر
ای مـام شنیــدم که ز دنیــــا رفتــی
بی مـا بودی بســی و بی مــا رفتی
سی ســال نگــاهِ انتظــارت بر در
می گفت  «:بیــــا !»  ،نیامدم تا رفتی!
***
محبت از که تعلیم کنم؟
بعد از تو ّ
وآن مِهــرِ تو را چگونه ترسیم کنم؟
من مانده ام و جهانِ تنهاییِ من !
ای مام  ،غمِ تو با که تقسیم کنم؟
***
بانگی نرسد که در صدایت جویم
خوابیم نه تا به خواب هایت جویم
گم کردهء سی سالهء هم بودستیم
زین بعد بگو که در کجایت جویم؟

Août 01, 2008

در جمهوری اسالمی:
دار و تیرباران چرا هنوز
حرف اول است؟

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ
با صدور اطالعیهای به دار کشیده شدن 29
تن را در زندان اوین اعالم داشت.
اعدام شدگان مخالن نظم و امنیت اجتماعی
اعالم ش��دند و این که باعث نابودی بسیاری
از خانودهها شده بودند .در همین اطالعیه از
همراهیوشجاعتآیتاللههاشمیشاهرودی
رئیس قوه قضاییه و قاضی مرتضوی دادستان
تهران در این رابطه تقدیر و تشکر شده که
در حقیقت مسئولیت این اعدام ها را از دوش
نیروی انتظامی برداشته و بر دوش قوه قضائیه
گذاشته شده است .اطالعیه ستاد فرماندهی
نیروی انتظامی تهران بزرگ این اعدام ها را
موج��ب درس عبرت ب��رای اراذل و اوباش و
فروشندگان مواد مخدر دانسته است.
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اگر اطالعیه ای هم می شد با امضای “تاریخ”
منتشر کرد ،آنوقت در این اطالعیه از صادر
کنندگان اطالعیه اعدام  29تن و تمام آنها که
فکر می کنند با اعدام مشکالت اجتماعی حل
می شود پرسیده می شد :اگر ،با اعدام و درس
عبرت ،مشکالت ناشی از مواد مخدر و فحشاء
و دیگر دالئلی که
ب��رای اعدام های
روز یکش��نبه در
اوین ارائه ش��ده
حل ش��دنی بود،
این مش��کالت را
آیت الله خلخالی
 29س��ال پیش
حل ک��رده بود و
دادن درس عبرت
ب��ه ش��ما نم��ی
رس��ید! مگر این آژانس هواپیمایی اسکای الن
که خود بخواهید
با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
از گذش��ته و

آتلیــهفیلم

ساخت فیلم های مستند
توسط مسعودرئوف

A free 7-day documentary filmmaking workshop, Led by award winning Filmmaker
Masoud Raouf
For young adults aged 20 to 35
)(Living in Côte-des-Neiges
Date: 9 to 18 Sep. 2008
from 6 to 9 p.m.
N.B. We provide the equipment
Goal: This hand-on workshop will take the
students through the complete process of making a short documentary, providing them an
opportunity to learn how to preserve and communicate their stories and experiences in their
own images
For Workshop registration please contact
Gilda Monreal
gildamonreal@gmail.com
or Masoud Raouf Tel.: (514) 824-2341
masoudraouf@hotmail.com
www.masoudraouf.com

حاصلی که آیت الله خلخالی برجای گذاشت
درس عبرت بگیرید .آن جرم هائی که بعنوان
دلیل اعدام  29تن اعالم ش��ده ،همه معلوم
است ،علت را باید جستجو کرد که در جای
دیگر است .علت را هم نمی توان دار کشید،
بلکه برایش چاره جوئی باید کرد.

ت��ازه اگ��ر در این جمع  29نفره ک��ه به دار
کشیده شدندُ ،کرد و بلوچ بنام اشرار جاسازی
نشده باشند که اگر چنین شایعاتی حقیقت
داش��ته باشد ریختن نفت بر آتش در آن دو
منطقه ملتهب است! (پیک نت)

www.skylawn.net

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

: 259

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.
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

Citoyenneté et
Immigration Canada

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

Citizenship and
Immigration Canada

11

سال 14شماره11  850مرداد 1387

Août 01, 2008

www.paivand.ca

11 PAYVAND: hVol. 14 h No.850 h

کانادا :مهاجرت

« ...با هم کانادائی

در مقاله حاضر نیستند که مجددا به
بسازیم که به سفارت کانادا مراجعه کنند و البته نه
به این خاطر ک��ه امکان نگرفتن ویزا
جایگاهش در جهان را دارند ،فقط ب��ه این علت که از بی
احترامیوبینظمیآنجا
مفتخر باشد»...
ب
ا
و حش��ت
ز
ه
م
د
ر حاشیه
دارند.
اوال و مهمت��ر از هم��ه،
م��ی رفتار
هاینامناسب ما باید این
خواه��م از یکای��ک اف��رادی
برخوردهای
که درب��اره مقاله ماه ژوئیه با در سفارت
ک
ا
ن
ا
د
ا
ب��ی ادبانه را
دفتر من چه از طریق تلفن
متوقفکنیم.
یا ایمی��ل تماس گرفتند و
در تهران
مگر کانادا خود
نظ��رات و ایده های خود را
را پیشرو قوانین
ارائه دادند از صمیم قلب سپاسگزاری
کنم و بدانید واکنش های ش��ما را با حقوق بشر و احترام به حقوق دیگران
لذت و عالقه فراوان شنیدم و خواندم .نمی داند؟!
اکثر عزیزانی که با من تماس گرفتند وزی��ر مهاجرت و تابعیت و هم چنین
از بستگانش��ان در ته��ران خصوص��ا وزی��ر خارجه کش��ور میبای��د درباره
س��المندان که همه ب��ا رویای دیدن مشکالت سفارت کانادا در تهران مطلع
دلبندش��ان در کانادا به این س��فارت بش��وند ،هنوز خاطرات زننده ای که
رو م��ی آورند نقل قول های بس��یار من در آنجا شاهدشان بودم برای من
تاثرانگیزی از سفارت کانادا در تهران تازگی دارد و هنوز هم برایم غیرقابل
هضم میباش��ند ،باورکردنی نیستند
تعریف کردند.
خوشبختانه مقاله ماه ژوئیه از مرزهای و اگر واقعا با چش��مان خودم ناظر بر
ایران هم گذشت و تلفن هائی داشتم بدرفت��اری ها در آنجا نب��ودم ،امکان
که از تجربه تلخ خود از سفارت را بیان باورش برای من هم مشکل بود.
این موضوع را در هر جا با دوستان یا
میکردند.
اکثر اشخاصی که با من تماس گرفتند ،اعضای فامیلم در بحث که میگذارم،
خود و یا افراد مس��ن تر در فامیل را برایشان باور این مسئله بسیار مشکل
یادآوری میکردند که به همان دالیل به نظر می آید و آن ها فکر می کنند

که من در این باره زی��اده روی م��ی
کنم و این درست یادآور زمانی است
که خواهر ش��وهرم در ای��ران به من
هشدار داده بود و من به سختی آن را
باور داشتم تا خود آن صحنه های بد
را از نزدیک لمس کردم.
باور کنید صحنه آن روز در کنار دیوار
س��فارت هر روز جلوی چشمان من
است و من را شرمنده و وادار به چاره
جوئی می کند.
خاط��رات آن روز تلخ در حافظه من
کامال ضبط شده اند و همیشه با من
خواهند بود.
من دقیقا افراد محترمی را که هر روز
در مقابل درب سفارت کانادا با این بی
توجهی ها مواجه میش��وند درک می
کنم و هر روز آنها را از راه دور احساس
می کنم و می دانم که حتی اکثر آنها
دست خالی برگشته و نتوانستند ویزای
موقت ورود به کانادا را دریافت کنند.
یادآور شوم که تماس های شما هنوز
هم ادامه دارد که مش��وق من در این
راه میباشند.
همی��ن طور که در مقاله قبلی عرض
کردم نس��خه اصلی و انگلیس��ی این
مقاله را جه��ت خانم دای��ان فینلی

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

انواع غ

اهای محلی گیالن
ذ

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

رستورانگیالن

ماریا کتُنه

اولین مشاوره
رایگان خواهد بود

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

<

COMMISSIONER
OF OATHS

ادامه در صفحه18 :

کلیسای شاهراه مقدس

تلفن:

MARIA
COTTONE

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

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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کشیش جالل عادل

قیام و متبدل شدن بدن مسیح

خ
د
ا
و
ن
د
م
ح
ب
ت
ا
س
ت

آیا ز
نانی که به س��ر قبر م
ی
رف
تن
د،
ب
(بخش یکم از دو بخش )
ود
که
نتوانست چوبه ص
اجازه شکستن
لی
م
ب
هر
ق
خ
بر
ود
را
را
دا
ا
ش
تن
گر
ب
خ
د؟
واهیم ق
تا تپه
آیا زنان
بول کنیم که شاگردان
جلجتا (یعنی محل ق
رار
د
اد
ن
حق نزدیک شدن به ق
ج
بر
س
��
را
د
م�
ص
�ر
لی
ده
م
ب)
ح
س�
دا
م
�ی
ل نماید.
ح را دزدیده و
شتند؟ و یا حتی می ت
روز ج
وان
س
تن
به
د
ق
در
بر
وغ
از
ش�
ای
�ای
معه ساعت نُه صبح،
ن گذ
را
ش
ل
��
م
ته
س
ک
زد
ن
نن
تا
د؟
زیا
ع س��اخته اند که او از
نه
و
دشمنان بر دست ها
دادن مردگان
و
قی
پا
ش
ام
��
ها
ی
کن
کر
ده
جه
ا
الب
و
س
گ
ته
��
ذا
ج
ت،
وا
رد
ای
ن
ن هم
تاجی
ب منفی است.
از خار و مقرون به
عیسی مسیح میخ زده
زد
و
حق
ن
او
یق
س
��
ت
ن
پ
یل
م
��
ی
ی
س
به
با
چ
ش
��
صو
د.
رت
را
آ
چون
شوک
ن زنان
را به صلیب کشیدند.
به ط��رف قبر میخ ها بر دست و پای عی وبیدن که ت��ا زمانی
ره
سپ
ار
ش
دن
د؟
که انجیل به رش��ته
س
یم
در س
سیح تحریر درآمد،
��اعت س��ه بعدازظهر
و نداش��ت
ای
ن
ا
ن
ع
ست
م
را
ل
ح
ت
زنا
ن
در
ت
عده زیادی از مؤمنین
م
دلی
ام
ل
بر بی اطالعی
همان روز عیس��ی
مدت و ایماندارا
بر
م
ن
ح
رو
به
اک
ی
م
مه
س�
و
�ی
آنا
ری
ح
ن
خ
از
ک�
م
ته
�ه
ش
هر
او
را در
ص
شدن قبر
��دن خون
لیب جان س��پرده ،بم
او بر جس��م دیده
و گمارده شدن صلی
رد
بو
ب،
دن
د
زد
ک
و
ن
ش
کل
نی
یک
زه
ما
چ
ت
بر
یا
ن
ح
په
یا
بر
لو
ت
ی او
و در ق
آن بوده است.
و همه بخش او را با
ب��ری که از س��نگ
اینها د
الل
ت
چو
بر
ن
ک�
مر
�ه
گ
آن
عی
ها
س
گوش های خود شنیده
فق
ی
ط تا دف
تراشیده ش
مسیح و حقیقت م
ن ش��دن می کند.
ده بود ،او را دفن عی
س
��
ی
در
ق
بر
دانستن سیحیت را به خوبی می
و
ان
دا
کردند و َدرِ قبر را مهر
ختن سنگ بر ا
گر
کر
ه
ده
م
عی
د
س
ِ
ر
َ
ی
آ
ک
ن
د ،زنده و باقی بودند.
ام
ش
ال
ن
رک
نگ
مرده بود،
ت داشتن
هبانان ب��ر آن گمارده
د و پس از آن همه
با آن اگر شاگردان و
به
یا
ن
ضع
وی
ه
ف
و
ری
سن
ج
د
ک
را
گا
به
ن
حا
ان
ت
من
جی
از
ج
ل
س��م
ل خود رفتن
شهر رفتند.
ی که می خواستند
د .از این بر او وارد
آم
جه
ده
��
بو
ت
د،
زنا
ن
هی
ا
ط
چگ
مطالبی دروغ و خالف
اه
الع
قادر به حقیق
ی از مهر ش��دن
روز شنبه که عید
ت
ب
را
زر
غل
د
گ
ط
ربا
و
انی
ره
د
قی
ن
ق
ام
بر
سن
و
عی
گ
گ
س
م
بز
ی مسیح
رگی که
��اردن نگ
تعطیل رسمی یهودیا
بر در قبر در اناجیل
هبانان ب��ر آن را ان
ن
دا
ثب
بو
خ
��
د،
ته
ت
ن
بو
ن
ما
دن
د
ین
اش
د،
ن
د،
تن
بو
د
.
حت
ده
ا
ما
ست.
ً آن
عی
سی مسیح در قبری
مؤمنین به ض
گذش
د
که
��
د
ته
رو
از
غگ
شه
ه
اد
ویا
مه
ت
ن
ا
قی
ین
کل
ام
ها
یه
م
ف
ی
زیر ن
رار از د
مردان و زنان
ست کردند و آنه��ا
می شد ،ظر نگهبانان محافظت
ی که روز کشیکچ
یا
س
ن
وم
پ
مو
ض
س
وع
از
ی
م
ص
غی
را از جرگه ایمانداران
لو
رم
ب
مکن و
مدفون گردید.
شدن عیسی
اخراج می نمودند.
سر
ق
بر
بر باور نکردنی است.
او
رفتن
چون مرگ
د ،این است که قبر را
عیس��ی مسیح مصاد
ف
خال
ی
از
ج
س
د
مسیح یافته و کف
با عید فصح بود ،ایمان
د
ن
ارا
را
ن
فر
م
ص
نکته دیگر
ت
طل
ب
د
د
س
وم
ت نخ
تد
ورده مشاهده کرده اند.
هین بدن او را نداشتند.
نکت��ه
دی
م
گر
طل
که
ب
ب
د
��
را
وم
حا
ای
ی
ل
ن
ما
م
ا
ی خوا
از این
ست که ف
قابل تفکر
هیم بفهمیم که جسد
جهت صبح روز یکشنب
کر کنیم ،می باشد
ه،
ای
ی
د
ش
ن
عن
ا
م
ی
س
نا
ن
ت
م
عی
که
سی
س
چ
ح
ی
گو
م
ش
نه
��
امکان
بانه جسد او را
سیح چه شده بود؟
روز سوم ،مریم مج
دل
دا
یه
و
شت
م
ه،
ری
ای
م،
مان
دز
ما
د
دی
ارا
در
ده
ن
و
برده باشند.
حاضر شوند جان
یعقوب و سالومه به اتفا
و ما
ق
ل
زنا
خ
ن
ای
ود
دی
ن
را
ف
ب
گر
را
کر
ی
ه
م
م
پی
ش
من
طقی نی
که
طلب اول
رفت دروغی
ست ،چون که که خ
حنوط خریداری ک��ر
ود
ده
ا
سا
بو
گر
خ
دن
د
ته
د،
ش
و
م
پر
م
نا
دا
ن
طل
خ
عی
ته
ب
س
یج
به طر
بودند ،فدا
اول این اس
سد او را می سازند.
ف قبر رهس��پار شدند
تا
ت که فکر کنیم بر
ب
دن
د
ن
د،
ً
حت
م
ا
عی
و
س
قت
ی
ی
م
که
عیسی را تدهین نما
سیح بر روی صلیب
شاگردانش ادعا و
ین
ک
ی
د.
ام
��ا
ال
چ
ن
گو
نه
مو
ام
دن
��
د
ً
کا
که
ن
ن
ای
او زنده ش
م��رده بو
دارد که از یک
د ،و وقتی ک��ه او را دف
ده و قیام کرده مطل
ن زنان برای چه به سر
ق
ن
ب
ب
بر
ا
دو
عی
س
ن
س
��
ی
حق
ت،
د
یق
ش
��
کر
م
دن
ت
نا
ن جسد
مسی
د ،شب از
و دروغ این
ح رفتند؟ چنانکه ذکر
قبر خود بیرون آمده ارائه می دادند و ش مرده ی او را همه چ
ش
یز
د،
ب
ها
را
ی
ی
خ�
�و
و
ب
رف
به
ته
ا
و
س
ت.
��اگردا
جود آید
تدهین بدن او.
را مفتضح و خجل م ن دروغگو و ای��ن ه
مه
بر
کا
ت
ق
از
بو
پر
ل
تو
ای
ای
ن
ن
م
دروغ
در بین راه مذاکره آن
طلب برای هر ش��
ی س��اختند و ن
خ
ها
صی
را
ص
ب
ج
ع
ج
اد
به
هان
عا
یا
ن
چه
ی
گ
پو
رد
چ
من
د؟
صف نه فق
و بی اساس
چیز
آنها را برمال و یا چ
ط غیرممکن است بلکه
ی بود؟ غلطانیدن سن
گو
گ
نه
م
از
ام
ی
کا
سر
کر
ن
دن
دا
د.
غ
رد
یر
که
من
ی
طق
قبر؟
ک مطلب
ی هم به نظر می رسد.
دروغ و ب
ا
دو
ما
ن
ا
چ
سا
نی
ن
س،
زی
ک
را
ج
ار
ی
هان
عی
را
س
ی
نکردند
و حتی
مگر قبر
ی مسیح
چون که جاودانی ه
از روز پنجشنبه آن
یهو عیسی مسیح به درخوا
م
س
ها
ب
ج
ت
ش
��
س
د
ود
ش
و
عی
ب
تا
س
تا
ای
ی
ن
ج
را
ن
م
ح
بر
عه
د در
ده بودند.
دی��ان و ب�
ساعت سه بعدازظهر
دنیا پیرو و مری
�ه وس��یله پیالطس
در
د
س
��
ت
فر
د
ش
م
د پیدا کرده و هر روز
نان اس��یر و مو
ماندار رومی مهر نشده
هم بر
رد
بو
و
د؟
سع
م
ت
آ
طل
ن
اف
ب
ش
زو
س
ده
کن
و
م
شود.
جه و عذا
آیا سرب
ب قرار گرفته بود ،آن
ازان برای نگهبانی قبر
گ
بخ
م
م
ار
ش
طل
پا
ده
ب
یان
س
ی
ه
وم
م
در
ای
ب
ش
ن
دو
ا
ما
ن
س
ره
آینده
نشده بودند؟
خواب و خوراک.
ت که فکر کنیم
ش
��ا
گر
دا
نو
عیسی به ق
ایمانداران به مس��یح،
دری ضعیف و ناتوان ش
ده
ج
س
د
مر
ده
او
را دزدیده باشند.



هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

هر یکشنبه

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

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
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 ما متاس بگیرید:


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

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 :
------

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:

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
اطالعیه تغییر ساعات

بنابه تقاضای بخشی از اعضای کتابخانه
و بنیاد نیما و همچنین دوستداران برنامه
فرهنگی بنیاد به منظور جلوگیری از
تداخل برنامه های فرهنگی و اجتماعی
دیگر نهادهای موجود در شهر 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  1آگوست

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

 -جمعه  8آگوست

بحث آزاد :دهمین سالگرد مبارزات
دانشجویان در تیرماه 1378

 -جمعه  15آگوست

بازخوانی ادبیات زندان
عروسی برای مردگان،
از نسیم خاکسار
توسط فریدون صبوری

 جمعه  22آگوستنمایشفیلم:
تاریخ سینمای ایران

 -جمعه  29آگوست

پیشدرآمدی بر« :سمینار کمیته یادمان
کشتار دهه ی »60
سخنران اعضای کمیته

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

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.

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

کتابخـــانهنیما

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

MEKIC

Août 01, 2008

از عالقمندان تقاضا میشود با
شمارهتلفن:
تلفن)514( 626-5520 :
تماس حاصل فرمایند.
نشانی مدرسه:
)2900 Lake (DDO
--------------------

اوتـــاوا

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

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا

پخشزندهیکشنبهها 9:تا 11شب
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی

97.9FM

اجنمندوستدارانزرتشت

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...

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم
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.

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

خانه ایران...

Tel.: 5
14
khaneh -951-4721
iran.mo
ntreal
@gma
il.com

Live from: 21:00-23:00
____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

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

)514( 325-3012

www.paivand.ca

تیراژ گسترده
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گرافیک عالی

Advertise with us

در خدمت ارتقاء بیزنس شما

) 514-996-9692

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
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

129.00
)(+tax

Sandwich

}g£

†``Â`` ` ` `¾…£

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

Canopy

Board

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

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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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.

































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers
Veneer
























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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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


RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC

(' 0

: k¹§Ã¶ nHq¬oM HkhÀj ¾wnk¶

kÄk] Â±Ã~dU ÏIw pIüA
.´Ã¹¨nHq¬oM oTÀ¼§{IM ¾a oÀ Hn ÏIv¶H ¸z] ¸Ã¶»j
Sw¼¬A 24 ¾L¹z§Ä
.j¼zÃ¶ nHq¬oM ·¼Ã¹Äo«ºH ¥nIQ nj ÂÀ¼§{IM ¸z] o«Äj ÁnIM
.k¹ÄIµº S¨o{ ¸z] ¸ÄH nj ¾¨ j¼zÃ¶ R¼øj Â¶Ho¬ ·I¹ö¼µÀ » ·ITw»j ¾Ã±¨ pH

n¯j 8 ô£Î : j¯Iw + ¾]¼¬ + JIL¨ ¾]¼] + ½kÃM¼¨ JIL¨
514-952-2165

:kÃÄIµº ®ÅIe tIµU ¾wnk¶ Â¶¼µø ôMH»n ÁI¿¹ÿ±U ½nIµ{IM RIø°öH ¾º¼¬oÀ ÁHoM

514-258-8186

HkhÀj ¾wnk¶ ½oÄk¶ RÔIÃÀ

¥¯¼¨ Â] Áj ½HoµÀ ¾M

15

16 PAYVAND: hVol. 14 h No.850 h

S
H
A
H
R
Z
A
D

Août 01, 2008

1387 مرداد11  850شماره 14سال

www.paivand.ca

شـــادباش

سالن آرایش شهرزاد

ایثار و سوزانای نازنین

_
_____
_
_
___
رنگ
 فر- _____ کور
__ پدی
__ کور
 کوتا
ه
ک
ر
_
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آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

6963 S
ُ herbrooke W.

پیوند میمون تان فرخنده باد
.در این شادی با شما و خانواده های محترم تان صمیمانه شریکیم

.... رایان و نسیم، آیدی،زری

 آفتابی و زیبا،به امید روزهای شاد
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---------- زهره، سینا،ندیم
و محمد رحیمیان

(514) 489-6901
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__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
in European
• &Specialized
Japanese Imports
Financing
• Bank
• Vehicle Delivery thru. Canada
___________

یق

منایشگاه
اتومبیل

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

••
••

___________
N. of Jean Talon, E. of Decarie
5055 Buchan

Montréal (Québec) H4P 1P3

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

E-mail: zarinauto@bellnet.ca

125 Av. Allard

Dorval

Single Family
Price $449,000

G

 ماه4 در کمتر از

OPEN-HOUSE:
SUN.: 2-4 pm

Single Family

17310 Rue AntoineFaucon Pierrefonds
Price $230,000

IN
T
S
I
L
W
NE
Île Perrot

61 27e Avenue
Single Family

12000sf water front
Price: $319,000

New homes in Florida
2 to 3 bedroom + double garage
Starting from
US$ 171,000
ÂºI¿Ÿ‚H IÄ»n

Tél:514 296 5507

Email: esfahani.roya@gmail.com

Beaconsfield
Detached
Two or more storey
Living Area 3,000 sq
380 Windermere Rd
Price:$470,000

Revenue Property
493-495 Ch. de la
Bretagne, Pont Viau
Price $350,000

Single Family
2 Rue du Sauvignon
(Kirkland)
Price $890,000

¥°¶H n»Iz¶

مشاور
:امالک

مسکونی
و جتاری

ÁnI\U-Âº¼§v¶ Chartered Real State Broker

142 Rue Athenes
Dollard Des Ormeaux
Condominium/
Residential Apartment
Price: $259,500

رویا اصفهانی

Cell.: (514) 296-5507
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

کمترین میزان
جرائم از  30سال
گذشته تا کنون

میزان جرائم در کانادا در سال گذشته
نیز به س��یر نزولی خود ادامه داد و به
یک افت بی پیشینه رسید.
در ای��ن میان مونت��رال هم با کاهش
 14درصدی جرائم خود بین سالهای
 2006و  2007نم��ره خوبی دریافت
ک��رد و طبق اطالعات بدس��ت آمده
سربلند بیرون آمد.
در سال  2007هیچ جرم و جنایتی در
ناحیه کبک فهرست نشده است.
کبک تنها شهری ست که نمره کامل
گرفته است.
در انتهای دیگر ،در سال گذشته از 5
جنایت اتفاق افتاده در کانادا یک مورد
آن در تورنتو بوده است.
این اطالعات که اخیرا از سوی سازمان
آمار کانادا منتشر شده گویای کاهش
جرائم در کاناداس��ت ،که در  3س��ال
گذش��ته به سیر نزولی خود ادامه می
دهد.
اف��ت  7درص��دی جرائم ثبت ش��ده
در  2007بیش��تر در اثر س��یر نزولی
اس��کناس های تقلب��ی و هم چنین
جرائم��ی از قبیل دزدی های کمتر از
 5000دالری ،ورود به خانه ها و اماکن
با شکس��تن در و پنجره و دزدی های
اتومبیل و غیره بوده است.
در  4سال گذشته استان های کبک و
انتاریو کمترین میزان جرم و جنایت را
داشته اند ،در حالی که ساسکاچوان با

بیشترین نرخ چنین اعمالی دست به
گریبان بوده است.
در مدت بیش از  40س��ال نیز کبک
و بریتیش کلمبیا کمترین نرخ قتل و
جنایت را داشته اند.
پلیس متوجه کاهش��ی در میزان این
قبیل اعمال در همه جا ،بجز مانیتوبا،
اونتاریو و نیوبرانزویک بوده است.
ش��مار قتل ها در کل کانادا از اواسط
س��ال های  1970از  606نفر به 594
نفر کاهش داشته است .اما در مانیتوبا
 23مورد بیشتر از سال قبل قتل اتفاق
افتاده است.
موضوع از این قرار است که باالترین نرخ
جنایت در کشور با افزایش آن در این
ایالت همزمان بوده است .این وضعیت
از  1961به بعد ،زمانی که سازمان آمار
کانادا جمع آوری این قبیل اطالعات را
آغاز کرد ،اتفاق افتاده است.
در همی��ن مدت مانیتوبا ش��اهد یک
جهش  53درصدی اقدام به قتل بوده
است.
نرخ جرائم در میان بین جوانان  12تا
 17ساله هم در س��ال  2007اندکی
کاهش یافته است در حالی که همین
نرخ بیش از دو برابر رقم مشابه آن در
دهه  1980است.
به گفته نانی واکر ،تحلیلگر س��ازمان
آمار کان��ادا ،اغلب  26م��ورد قتل در
وینی پگ مربوط به قاچاق مواد مخدر
و گنگ های خیابانی بوده است.
همین کارشناس می گوید:
 10مورد از این قتل ها به خردساالن
ارتب��اط پیدا می کند ک��ه خود گواه
جه��ش تع��داد جرائم بی��ن جوانان
در س��الهای اخیر اس��ت .از میان این
خالفکاریهای مش��هود در  ،2007که
به باالترین نقطه خود رس��یده است،
اغل��ب آنها به دلیل نبود مهارت کافی
در رانندگی و یا در ارتباط با مواد مخدر
بوده است.

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

گرمایش زمین

مبارزه علیه تغییرات
آب و هوا:

بریتیشکلمبیا،

مقام نخست کانادا را از آن خود کرد
درباره خطرات تغییر آب و هوای کره زمین
و گرم شدن سیاره زیبای مان هرقدر گفته
و نوش��ته ش��ود باز هم کم است .چرا که
خطرات ناش��ی از این تغییرات آن چنان
وحش��تناک اس��ت که ارزش هر کوشش
و ف��داکاری برای جلوگی��ری از آنرا دارد.
سالهاس��ت که محققان و دانش��مندان و
فعاالن اکولوژی در این مورد هش��دار می
دهن��د ،و بر اثر همین هشدارهاس��ت که
س��ران دولت ها هر از گاهی گردهم می
آیند ت��ا تدابیر الزم را در ای��ن باره اتخاذ
کنند.
مش��خص تری��ن تصمیم در ای��ن زمینه
پروتکل کیوتو اس��ت که همه از آن آگاه
هستند و در این ستون هم شرحی درباره
آن درج شده است.
آخرین نشست درباره این مسئله کنفرانس
سران هشت کشور صنعتی بود که اخیرا
در ژاپن برگزار شد و در آن پیشنهاد گردید
تا س��ال  50 ،2050درصد از میزان تولید
و پخش گازهای گل خانه ای کاهش داده
ش��ود .ولی مخالفت دولت ه��ای تازه به
دوران رس��یده چین و هندوستان اجرای
آن را زیر س��ئوال برده است ،هر چند که
خود این تصمیم هم شاید چندان عاجل
و مفید نباشد.
خوشبختانه مس��ئوالن دولتی و سازمان
های طرفدار حفظ محیط زیست در استان
کبک در این زمین��ه فعالیت های خوبی
داش��ته اند و تا سال گذشته استان ما ،در
میان سایر استان ها و تریتوری های کانادا،
مقام اول را داشته است.
ولی ،طبق گزارش بنیاد «دیوید سوزوکی»،
که یک گروه تحقیقاتی و مطالعاتی محیط
زیست است و بخش هائی از این گزارش در
الپرس چاپ شده است ،بریتیش کلمبیا ،با
فعالیت بیشتر مقام اول را از کبک ربوده و
آن را به مرتبه دوم تنزل داده است.
اما کبک با کسب مقام دوم هنوز هم جزء

گروه پیشرو در این زمینه میباشد.
بنابه گ��زارش بنیاد س��وزوکی ،بریتیش
کلمبیا در این زمین��ه اقدامات موثرتری
کرده و قدم های بلندتری برداشته است.
برمبنای همین گ��زارش ،پرونده آلبرتا از
همه خرابتر است.
انتش��ار گزارش این بنیاد ب��ا گردهم آئی
ساالنه نخست وزیران استان ها و تریتوری
های کانادا همزمان ش��ده است .نخست
وزیران در جلسه خود ،که در کبک برگزرا
شده است ،عالوه بر موضوعات مورد عالقه
فی مابین ،درباره حفظ محیط زیست هم
مذاکراتی داشته اند ،ولی در مورد اقدامات
مربوط به کاه��ش گازهای گلخانه ای به
تفاهم و توافق نرسیده اند.
بنیاد سوزوکی در گزارش خود می نویسد:
از  2س��ال قب��ل و از زمان انتش��ار اولین
گزارش آن بنیاد اغلب اس��تان های کانادا
مبارزات بیشتری علیه تغییرات آب و هوا
ک��رده اند ،و رهبران آنه��ا در مقابل نبود
قدرت رهبری از س��وی دولت فدرال هم
واکنش نشان داده اند.
 2س��ال بود ک��ه کبک بهتری��ن نمره را
دریافت می کرد .ولی اکنون نمره «خیلی
خوب» گرفته است.
این بار ،بریتیش کلمبیا ،اس��ت که برگ
زرین را دریافت کرده است .این موفقیت
آن استان در پیشی گرفتن از کبک بر اثر
تصمیم دولت آن استان است که برمبنای
آن فعالیت های دولتی تا سال  2012باید
عاری از کربن باشد ،که آن هم در نتیجه
جانشین کردن انرژی فسیلی با انرژی های
“تجدیدپذیر” مقدور خواهد بود.
می��زان مالیات بر کرب��ن در آنجا از کبک
بیشتر اس��ت و در عرض  5س��ال آینده
افزایش هم خواه��د یافت .باید گفت که
این اقدام در آمریکای شمالی جنبه انقالبی

ختفیف

%50

دارد.
در گزارش نامبرده توضیح داده شده است
ک��ه با این ح��ال اقدام��ات کبک مایوس
کننده نیس��ت و عملکرد دولت ش��اره از
اطمینان الزم برخوردار است .اما سرمایه
گذاری های مهم در ساختمان تاسیسات
جدید ج��اده ای و پروژه «بن��در گازی»
پرون��ده او را لکه دار می کند .به نظر هم
نمی رسد که استان کبک به فکر کاهش
مصرف انرژی باشد.
پخش گازه��ای گلخان��ه ای در کبک از
 2003تا  6 ،2006درصد کاهش داش��ته
است که کمی در زیر میزان آن در 1990
قرار دارد ،سالی که پروتکل کیوتو کاهش
 8درصدی را برای س��ال  2012پیشنهاد
کرده بود.
طب��ق اطالعات ،بهرح��ال کبک گازهای
گلخانه ای کمتری تولید کرده است.
نخست وزیر شاره از موفقیت های کبک
اظهار خوش��حال می کند ،اگرچه کبک
مقام اول را از دست داده است.
الزم به یادآوری است که کبک پیشاهنگ
و مشوق سایرین جهت اقدامات برای حفظ
محیط زیس��ت بوده و به همین مناسبت
در گزارش آمده اس��ت که قدرت رهبری
کبک معنی دار بوده و در اقدامات س��ایر
استان ها و تریتوری ها اثرات چشمگیری
داشته است.
در این مورد شاره ،می گوید:
«ما بودیم که مالیات سبز را آغاز کردیم و
من از این بابت مفتخرم».
بنیاد سوزوکی عالقمند است انسان هائی
که  75درصد جمعیت کان��ادا را در خود
ج��ای داده اند محدودیت پخش گازهای
گلخانه ای را بین خود سهمیه بندی کنند،
به گونه ای که این سهمیه ها قابل خرید
و فروش هم باش��ند .اما این دقیقا همان

این هم لیست استانها به ترتیب درجه
عملک��رد آنه��ا درب��اره حفظ محیط
زیست:
بهترین:بریتیشکلمبیا
خیلی خوب :کبک
خوب :مانیتوبا و انتاریو
قاب�ل قب�ول :نیوبرانزوی�ک،
نووسکوشیا و جزیره پرنس ادوارد
ب�د :نیوفولن�د ،تریتوری ش�مال
غرب ،یوکان و ساسکاچوان
بدترین:آلبرتا
---------------------

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
 .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

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.

Tel.:514-466-1327

28
3
1

تابستان
امسال:









9
.9









برجن









رویال



عرق کاسنی ،عرق بهارنارنج ،گالب و نعنا دو آتشه
























پوندی
































رسید
گوشت)
(بدون
جدید
سبزی
قرمه
خورش
-



























20



















 


رسید
لوران
خانگی سن
ترشی
-

کوبیده 









































































لوران
سن
مخصوص
+

بر .99

شا جن
ل
ی
ز
ا









ر








5780
Sherbrooke
W.,
)369-3474(FISH
ی
م
Tel.:سال






ا

5780 Sherbrooke
W.,
)Tel.: 369-3474(FISH
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH





















































































به لیمو ،سکنجبین،
آلبالو،
شربت
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انگور ،آب آلبالو و آب انار
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رسید
ارگانیک از ایران






















 















ویژه آخرهفته:





 
















































آماده،
زعفرانی
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کلوچه نوشین و نادی
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خرمایجدید(مسترپاور)رسید
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مخصوص تقویت مو و جلوگیری از ریزش
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سبزی سرخ شده قرمه سبزی
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@ga_salimi
hotmail.com
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مو ضو ع��ی
اس��ت که هنوز نخست
وزیران کانادا روی آن به تفاهم نرسیده اند.
در گردهم آئی نخس��ت وزیران کانادا ،که
ریاست آن را امس��ال ژان شاره ،به عهده
دارد ،ع�لاوه بر مس��ائل محیط زیس��ت،
موضوع��ات دیگری نیز م��ورد بحث قرار
گرفتن��د که بعضی از آنها بین اس��تانها و
تریتوریها ،مشکل آفرین هستند.
از آن جمله اینکه کارگران در استان های
غی��ر از محل اقامت خ��ود نمی توانند به
آس��انی و بدون گرفت��اری های مالیاتی و
غیره مشغول به کار باشند.
هم چنی��ن انجام معام�لات تجاری بین
استانها و تریتوری ها با مشکالت فراوانی
همراه است.
ژان شاره می گوید:
برای حل این مسائل منتظر اجماع شورای
فدراسیون نخواهد ماند ،و اطمینان دارد که
با همکاران خود به تفاهم خواهد رسید.

علی سلیمی

 .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

جواد داوری
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لبخند
بزنید،
ب
چه ها!

Août 01, 2008

www.paivand.ca

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
AUSTRIAN,AIR CA
C,
RO
ROYAL AIR MA

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

AMRO TRAVEL

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

گرانیت ،مرمر

و سنگ های ساختمانی

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

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

سفارت کانادا...
ادامه از صفحه11 :
 Diane Finleyوزیر محترم مهاجرت
و تابعی��ت کانادا ارس��ال نم��ودم که
متاسفانه از طرف ایشانهنوزهیچگونه
تماسی با من گرفته نشده است که به
عقیده من با سر ش��لوغی که ایشان
دارند هنوز زمان دیر نشده است و باید
صبور بود و منتظر ماند چونکه کمتر از
یکماه است که این مطلب را (همراه با
قسمتی از روزنامه پیوند) برای ایشان
فرستاده ام.
چن��د روز قبل هم یک کپی از همان
مقاله را با متن انگلیسی آن و قسمتی
از روزنامه را به وزیر محترم کشور آقای
دیوی��د امرس��ون David Emerson
ارسال نمودم.
کانادا میهن من است و من مانند هر
کسی عاشق وطنم هستم و میخواهم
به سفارت کشورم در تهران هم افتخار
بکنم.

شناسایی چندین مورد
وبا در ایران
مقام های ایرانی می گویند هفت مورد
وبا را در استان قم شناسایی کرده اند اما

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

زنده باد سوسیالیزم
احمدی نژادی!

......

زنده باد آقای وزیر
که چنین به فکر فقرا
هستید.
زندهبادخدمتگذارانملتکهدخترکان
معصوم و فقیر را جلوی دوربین به صف
می کشند تا وزیری بسته هزارتومانی
را به دست بگیرد و وقتی عکاس شروع
کرد به عکاسی کردن ،با لبخندی که
به زور روی لب هایش ماسیده است،
پول بدهد به بچه ها و مدیر موسسه
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خانوم مدیر گفت هر وقت پول دست
ت��ون دادند و ع��کاس عکس گرفت
لبخندبزنید.
ولی من خجالت می کش��یدم .توی
خیابون وقتی گدایی می کردیم کسی
ازمون عکس نمی گرفت.
راستی آقای عکاس! این عکس ها رو
کجا چاپ می کنین؟...
آقای وزیر ما که می دانیم عدالت شما
دروغ اس��ت و جز برای دوربین کاری
نمی کنی��د ،الاقل بگذارید فکر کنیم
امام تان مثل شما دروغگو نبود.
آق��ای وزیر! ما که می دانیم فقیریم و
اگر از اینجا بیرون مان کنند ،شب را
بای��د زیر یک گردن کلفت بخوابیم و
دو سال بعد هم بفروشندمان به یک
جاکش رسمی!
الاقل حاال بگذاری��د در همین جا در
بدبختی مان بمانیم ،چرا عکس مان
را می گیرید؟

ب��ه بچه ها
بگوید:
بچه ها لبخند
بزنی��د ،دارند
عک��س م��ی
گیرند.
لبخن��د بزنید تا
آق��ای وزیر نش��ان بدهد
که تا چه حد فرزندان ایران
زمین را دوست می دارد.
زنده باد مدی��ران عزیزی
که دخترکان معصوم رها
ش��ده در خیابان ه��ا را به
خانه های اخالق و انصاف
می آورند تا به جای اینکه
آنان به خودفروشی بیفتند،
جلوی دوربین های وقیح و
کثیف تبلیغات پوپولیستی
و احمقانه دولتی ک��ه بوی لجن می
دهد ،ب��ه آنها پ��ول بدهن��د و برای
خودشان آدم بخرند.
زن��ده ب��اد دول��ت عزیزی ک��ه برای
س��ربلندی ملت همه کار
م��ی کند ،همه تالش��ش
www.paivand.ca
را می کند تا م��ردم را به
بردگانی تبدی��ل کند که
تیراژ گسترده گرافیک عالی
مستقیما و جلوی دوربین
Advertise with us
از دولت پول می گیرند.
زن��ده ب��اد سوس��یالیزم
در خدمت ارتقاء بیزنس شما
احمدی نژادی که جهان را
) 514-996-9692
تکان داده است...
آقای وزیر آمد ،به هر کدام
مان یک هزار تومانی دادند،

AMRO TRAVEL

ساعات کار :روزهای
هفته از ساعت 9
تا  18شنبه ها :از
ساعت  10صبح تا
 3بعدازظهر

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

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite 99
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

)Tel.: (514
996-2725

در یک��ی از س��خنرانی
های آقای استفان هارپر،
نخست وزیر محترم کانادا
ایشان میفرمودند که:
« ...با هم کانادائی بسازیم که از جایش
در دنی��ا افتخار کند ک��ه هر کانادائی
بتواند به کشورش افتخار کند و این کار
بزرگی است .ما توانستیم با همکاری
یکدیگر ملتی بسازیم که خوشبخت و
در امان است ،کشوری است که برایش
مهم اس��ت تو کی هس��تی و چه کار
می کنی ،نه اینکه که را می شناسی
و از کج��ا آمدی؟ محل��ی که مردم از
سراسر دنیا در آن با هم یکدل زندگی
میکنند ،اتحادی که هم پیمانی بیشتر
در وطن و احترام بیشتر از خارج مرزها
را بیاورد ،همانطوری که دهه هاست
همین طور بوده است».
در نتیجه برای داشتن احترام در دنیا
هم چنین باید با نشان دادن خود در
ماموریت هایمان در خارج از کش��ور
این حرمت را دارا شویم و نه فقط در
کشورمان عزیز باشیم.
مجددا از پشتیبانی عزیزانی که من را

حمایت کردند تشکر می کنم و حتما
این به من اطمینان خاطر میدهد که
در قدم های بع��د همراهانی خواهم
داشت ،همه شما دوستان مشوق من
بودید و مطمئن باشید این پرونده تا به
مرحله اجرائی نرسد بسته نخواهد شد
و در آینده شما خوانندگان محترم را
در جریان خواهم گذاشت.
ضرب المثل ش��یرین فارسی یادتان
هست؟
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم!
در پایان امیدوارم ماه اوت و تعطیالت
تابس��تان را ب��ه س�لامتی و امنیت
بگذرانید و آرزومندم همیش��ه دلتان
شاد و لبتان خندان باد.
تا ماه آینده ،باشد که با خبرهای خوش
دوباره به دیدار هم بیاییم!
------------ماریا کتنه -مشاور مهاجرت به کانادا

تاکید می کنند که کلیه بیماران بهبود
یافته اند و جایی برای نگرانی نیست.
به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس بهروز
براتی ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی
قم ،با اش��اره به شیوع این بیماری در

فصل گرم گفت “در اس��تان قم نیز به
واس��طه رفت و آمد زائ��ران از داخل و
خارج کشور امکان شیوع این بیماری
وجود دارد”.
اکتبر گذشته مقام های ایرانی پس از

@MARIACOTTONE
HOTMAIL.COM
--------------------

شما

اینمطلبراخنوانید!

ما پیش نرفته ایم،
ما فرو رفته ایم!..
درج نامه «گفت��م گفت و ،»....بازتابی
بر مصاحبه با دست اندرکاران کمیته
کشتار شهریور  ،67در شماره پیشین
پیوند ،در صفحه ،25با خود دو بازتاب
«نامتع��ارف» ،از دو هنرمن��د عکاس
ایرانی مونتریال به دفتر پیوند آورد ...و
ما را شگفت زده کرد.
 یکم ،فعال نام آش��نا ،س��رکار خانمشهرزادارشدیاز«هویت»نویسندگان
نامه پرس و جو کردند .توضیح دادیم
نویس��نده نامه ،خانم س��ودابه پایدار،
حقیقی اس��ت ،نام مس��تعار نیست،
نامه به دفتر ما فکس ش��ده اس��ت،
امضاء دارد( .اس��کن پاره ای از نامه را
در همین صفحه ببینید ).ایشان تذکر
دادن��د :ما تحقیق کرده ایم و نام های
امضاء ش��ده پای نامه وجود خارجی
ندارند .س��پس از ما خواستند جهت
اطمینان ،با نویسندگان تماس گرفته،
ترتیب دیدار آنان را بدهیم.
با این که روش کار ما نیس��ت ،تماس
گرفتیم .جواب آمد که لزومی و انگیزه
ای به دیدار با کسی در این خصوص
نیست؛ شیوه صحیح کار آن است که
خواننده به موضوعات مطرح در نامه ،در
شماره بعد پاسخ بدهد .جواب
را به خانم ارش��دی (همراه با
رسید دریافت اطالعات برنامه
«سمینار») ایمیل کردیم.

که مرا و ما را به همین سادگی ایادی
وزارت اطالع��ات جمهوری اس�لامی
می خوانی؛ نه ،ما طی این سال ها به
این بخش از حرفه ی شریف روزنامه
نویسی در کامیونیتی خو گرفته ایم و
پوستمان کلفت شده است.
(تنها در همین سالی که گذشت علی
شریفیان بر شخص من نام کوتوله و
روسیاه گذاشت ،اعتبار انصاری ،پیوند
را فالیر نامید ،مرا به همدس��تی با (و
دریوزگی از) کالهب��رداران و ...متهم
کرد .این لیست س��ر دراز دارد .ما به
تجربه دریافته ایم مرغ عزا و عروسی
هستیم!)
درد آنجاس��ت در کامیونیتی ،مساله
یادمان کشتار سال  67با اینگونه انگ
زدن ها و برخوردها با رسانه ،از الویت
خارج می شود.
 اطالعی��ه فراخوان ب��ه همکاری وشرکت در بیستمین سالگرد کشتار
 67در مونتریال ،اولین بار ،در پیوند،
در صفح��ه زن��ان (ص )30 :در تاریخ
 15دسامبر – 2007به رایگان -درج
شد و چاپ آن تا امروز بی وقفه ادامه
یافته اس��ت .در این اثن��ا ،به یاد نمی
آوریم کسی پیوند را درخدمت مصالح
جمهوری اسالمی ارزیابی کرده باشد.
چرا در نخس��تین «چالش» ،اینطور

 -پیشتر از این بارها نوشته ایم:

هیچ چیزی مقدس نیست .در
هر بزنگاهی ،هر پرسشی مجاز
است .ما «وزارت حقیقت»ی را
به رسمیت نمی شناسیم.

ظاه��را آزادی بی��ان ب��رای ش��ما از
س��رزمین مین گذاری ش��ده ی اما و
اگرهای پرشمار می گذرد؛ شما مدافع
آن «آزادی» هستید که از فیلتر «ر ّد و
قبول» شما (و کمپ شما) بگذرد.
در این پانزده سال بارها گفته ایم اگر
در اوراق این نش��ریه ،تحت هر نامی،
حض��ور پیدا می کنید ،پیه به چالش
گرفته شدن را به تن بمالید ،ما عضو
محف��ل و کمپ خاصی نیس��تیم ،ما
دوست و دشمن نمی شناسیم ،کسی
را «پروتکت» نمی کنیم.
اج��ازه بدهید رس��انه کار خودش را
بکند ،مصلحت ها درحیطــــــــــه
سیاست مداران/بازان است،
نه قلم به دستان.

 -پیون�د ،نش�ریه

کامیونیتی است .بی ادعا،
س��اده و کوچک .بارها گفته
ایم ،نوع مخاطبان ما ،آنچنان
عالقه ای به مس��ائل محافل
نخبه و «س��ابکالچر» نشان
نمی ده��د .ما را در چاه ویل
مرافعات گروهی کامیونیتی
کله پ��ا نکنید .ما در بهترین
وج��ه م��ی توانیم دی��دگاه
های رس��یده به دفتر پیوند
را بازتاب بدهیم .ما رس��التی
در تش��خیص «مصال��ح»
کامیونیتینداریم.
با آرزوی بهروزی
عجالتا ،م.ر( .سردبیر)

 دوم ،عکاس هنرمند ایرانیدیگر مونتریال  ،بابک ساالری،
پی��ام /اخطار /هش��داری بر
س��بیل دوستی (حکماً) و نه
تهدید ،بر پیامگیر پیوند ثبت
کرد...
بابک –اَک -سر اصل مطلب
می رود ،و چاپ نامه «گفتم
گفت» را« ،خدمت پیوند به
جمهوری اس�لامی» ارزیابی
می کند.
 بابک عزیز ،آنچه مرا بیش ازهر چیز می آزارد ،این نیست
ش��یوع وبا در عراق نسبت به افزایش
شمار مبتالیان در ایران هشدار دادند.
سازمان بهداش��ت جهانی در آن زمان
گفت که ایران  10مورد وبا را طی دوره
ای یک ماهه در اس��تان کردستان که

بیرحمانه «بی حیثیت»« ،دروغگو»،
و...و ...نامیده می شویم؟
ما می فهمی��م در نامه یادش��ده ،دو
پرسش «دشوار» مطرح شده است .اما
نمی فهمیم به چه چیز مقدسی تلنگر
زده ایم ،که ش��ما را اینگونه برآشفته
است.

هم مرز عراق است ثبت کرده است.
در ماه های تابستان  2007در مجموع
 20مورد وبا در ایران گزارش شد که به
گفته مقام ها از عراق وارد شده بودند.
براس��اس توصیه های س��ابق وزارت

بهداشت ،در صورت شیوع این بیماری
باید مراقب سالمت منبع آب نوشیدنی
ب��ود و در صورت در دس��ترس نبودن
آب س��الم ،آب را به م��دت ده دقیقه
جوشاند.
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سینما و تلویزیون...
خسروشکیبایی

خداحافظ حمید
هامون!
بامداد روز جمعه 18 ،ژوئیه خس��رو
ش��کیبایی ،بازیگر سرشناس تئاتر،
س��ینما و تلویزیون در ایران در سن
 64س��الگی بر اثر س��کته قلبی در
بیمارس��تان پارس��یان تهران از دنیا
رفت.
ش��کیبایی با تحصیل در دانش��کده
هنرهای زیبا وارد عرصه هنر ش��د و
س��ال ها در زمینه تئاتر فعالیت می
کرد تا این که مس��عود کیمیایی در
سال  ۱۳۶۱با انتخاب او برای نقشی

آیا می دانستید نوزده نوامبر
هر س��ال ،روز جهان��ی توالت یا
دستشویی نامیده میشود .این
نامگذاری در س��ال  2001انجام
شد و از آن زمان تا به حال مراسم
جهانی و کنفرانسهای منطقهای
برای این روز برگزار میشود.
در ای��ن مراس��م دانش��گاهیان،
متخصصان فاض�لاب ،طراحان
توال��ت ،آخرین یافتهها را درباره
توالتهای شهری و روستایی به
اشتراک میگذارند.
مؤسس��ه جهانی توال��ت از هر

ش��خص در کش��ور خ��ودش
میخواهدکهخواستارتوالتهایی
با کیفیت بهتر ،تسهیالت بیشتر
بهداش��تی برای زنان ،دسترسی
بهتر به توالتها ب��رای ناتوانان،
م��ادران و ن��وزادان و توالتهای
تمیزتر و بیشتر باشند...
گرچه ممکن اس��ت با خواندن
سطور باال ،موضوع را شوخی تلقی
کنید و آن را فقط یک نامگذاری
بامزه بدانی��د ،ولی حقیقت این
اس��ت ک��ه کمب��ود توالتهای
بهداشتی در کشورهای در حال

کوتاه در فیلم خط قرمز او را به دنیای
سینماکشاند.
ش��کیبایی پس از خط قرمز در فیلم
های دیگ��ری چون رابطه ی��ا دزد و
نویسنده ظاهر شد اما علی رغم بازی
خوبش چندان دیده نش��د تا این که
داریوش مهرجوی��ی او را برای ایفای
نق��ش اول در فیلم هام��ون انتخاب
کرد.
هامون نقطه عطف زندگی حرفه ای
خسرو شکیبایی محسوب می شود .او
با بازی در نقش حمید هامون یکی از
ماندگارترین نقش های تاریخ سینمای
ایران را رقم زد ،نقشی که بعدها نیز او
را در قال��ب های مختلف تکرار کرد و
نتوانست از آن جدا شود.
فهرست فیلم های خسرو شکیبایی
پس از هامون فهرس��ت بلندی است
ک��ه در می��ان آن ها کیمیا س��اخته

توسعه سالمت  2.6میلیارد نفر را
به مخاطره جدی انداخته است،
نزدیک به  1.1میلی��ارد نفر در
جهان یعنی یک ششم جمعیت
دنیا ،آب مصرفیشان را از منابع
آلوده با مدفوع حیوانی و انسانی
تأمینمیکنند.
طبق آمار س��ازمان ملل ،ساالنه
 1.8میلی��ون ک��ودک تنها به
خاط��ر بیم��اری های اس��هالی
تلف میشوند ،بیماریهایی که
با دسترس��ی به آب و سیس��تم
فاضالب سالم میتوان به سادگی

جدول جدول جدول جدول جدول

 ::افقی
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 -1راه��زن بیایانی – می��وه ای درختی مورد
مصرف داروئی و غذائ��ی  -2رئیس جمهوری
شیلی که گرفتار کودتای پینوشه شد – چون
در کار آید حکایت ا زتردید و دودلی است – از
تیم های مشهور مجارستان  -3پاک و پاکیزه –
منسوب به ملت – جزیره ای که ا زجانب رتغال
به چین واگذار شد  -4خرد و بسیار کوچک –
عصا یا دستواره کارگاه قالیبافی  -5انباز و مانند
– پهلوان – طاقت و یارائی  -6مالیات نش��د و
گرنه باید میپراختیم دماغه ای در قطر و نزدیک
عربستان سعودی –  -7سفید آذری – ا زانواع
آبزیان – کبوتر صحرائی  -8ا زخطوط اختراعی
قدیم بعد از خط هیراتیک – قاعده و اس��لوب
– کاس��نی  -9انتظار و چش��م داشت – اویت
پدر و مادر – اشاره به دور  -10ا زوسائل ارتباط
جمعی – بدبختی و س��خت دلی  -11از اعیاد
ویتنامی – ا زحشرات خونخوار – دفتر حساب
های دیوانی  -12درس نقشه کشی – شاعر و
نمایشنامه نویس قرن  17فرانسه با نمایشنامه
معروف ” پولیوکت ” – از ش��هر های اس��تان
مازندران  -13ا زهنر پیشگان معروف سینمای
فرانسه در فیلم دسته سیسیلی ها – همنشین
برهم��ن – هیات آن ب��رای اداره موسس��ات
خیریه تشکیل میشود  -14از آالت موسیقی
– کوچکترین جز یک جس��م بسیط – درجه
داری در ارتش  -15منسوب به کشوری عربی
اس��ت – منظومه ای حماسی بر وزن و سبک
شاهنامه ا زمختاری غزنوی .

احمدرض��ا درویش و کاغذ بی خط با
کارگردانی ناصر تقوایی آثاری هستند
که شکیبایی در آنها هنرمندانه ایفای
نقش و قدرت بازیگ��ری اش را ثابت
کرد.
او چندی پیش نیز با بازی در اتوبوس
ش��ب  ،آخری��ن س��اخته کیومرث
پوراحمد دوباره توانس��ت مخاطبان
سینما را شیفته بازی خود کند.
این بازیگر دو بار توانس��ت س��یمرغ
بلورین بهترین بازیگر مرد را به خاطر
فیلم های هامون و کیمیا به خانه ببرد
و همچنین سه بار نامزد سیمرغ بلورین
برای فیلم های یکبار برای همیشه ،
سایه به سایه و کاغذ بی خط شد.
عالوه بر سینما شکیبایی در تلویزیون
نیز نقش های ماندگاری را ایفا کرد.
از جمله سریال هایی که شکیبایی در
آن ب��ه ایفای نقش پرداخت می توان

به مدرس،کوچ��ک جنگلی ،تهران
 ،۵۳روزی روزگاری و خان��هی س��بز
اشاره کرد.
پنجهی عدالت ،زیر گذر لوطی صالح،
تراژدی کس��ری ،هنگامهی شیرین
وص��ال ،بلیت تئاتر ،پنجه به دس��ت
آوردن ،صی��ادان ،با خش��م به یاد آر،
بازرس ،سنگ و سرنا ،همهی پسران
من ،شب بیس��ت و یکم و بیا تا گل
برافش��انیم نیز از جمله نمایش هایی
هس��تند که شکیبایی در آنها حضور
داشت.
او همچنی��ن مجموعه ای از اش��عار
ش��اعران معاصر ایران همچون علی
صالحی ،سهراب سپهری و عبدالرضا
ملکیان را دکلمه کرده بود که منتشر
شده است.

از آنها جلوگیری کرد.
باز طبق آم��اری دیگر نیمی از
س��اکنان کش��ورهای در ح��ال
توس��عه بیماریه��ای مرتبط با
کیفیت و پاکیزگی آب دارند.
یک��ی از اهداف برنامه توس��عه
سازمان ملل این است که از حاال
تا سال  ،2015هر ساله سیستم
بهداش��تی دفع فاضالب را برای
 120میلیون نفر تأمین کند.

جدول ساده تر...

 ::افقی

 ::عمودی

 -1نویس��نده – از سبزیهای خوردنی  -2مرغ  -1سبزی ساالد – همنشین  -2روایت میکند
آبی  -3از استانهای ساحلی ایران  -4حرف درد  -3همنشین صندلی – پارچه طالئی  -4بسته
و افسوس – تکیه کالم درویش – راست نیست نیست – فقیر  -5داخل بدنه درخت وجود دارد
 -5سنگینی چیزی – پسوند شباهت  -6ساز – فرزن��د فرزند  -6درمان کردن – مرطوب -7
چوپان – اش��اره به دور – آم��د به دنبال دارد پایه و س��تون – درخت همیشه سبز  -8خدا
 -7کتک کاری  -8مسافر  -9گرداننده مدرسه را قب��ول ن��دارد  -9غذای محب��وب خرگوش
Puzzle 34 (Easy, difficulty
)0.33
ratingدینداری .
–
– برای خیاطی الزم است
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برای حل سودکو :ورق بزنید!

 -1منتج از دو حیوان اس��ت و برای بارکش��ی
مناسب – درمان بیماری به وسیله ریون ایکس
 -2پیش��رو لش��گر – ماه – گاه بالش��رط هم
میشود  -3شکس��ت خوردن لشگر – سوغات
گجرات – ا زنام های باریتعالی  -4دلیری است
و باران ش��دید – گیاهی است از نوع زردجوبه
و تخم��ی ش��بیه کنجد – پس��ت و زبون -5
س��ودای ناله کنند – زرن��گ و چابک – برنج
پخته شده مخلوط با چیز دیگر  -6نمایشنامه
نویس فرانس��وی که کمدیهای ” خسیس ” و
” تارتوف ” از اوس��ت – از بخش های اس��تان
هرمزگان  -7عالقمند و راغب – آرزومند – گاه
از نهاد برآید  -8گریختن و فرار کردن – مخفف
” آن هستم ” – منشی مدیر کل  9حرف اخر
– جانوری درنده شبیه گربه – سنگ انداز -10
عهده دار امور ایتام و اوقاف – از روی عدالت و
استحقاق  -11کلمه افسوس – از نیروهای سه
گانه ارتش – از القاب انگلیس��ی  -12جسمی
اس��ت معدنی و بلوری ش��کل – از شهر های
مشهور ژاپن – بندگاه میان ساعد و بازو  -13از
گمراهی درآمدن – بنده و قابل توجه – پدران
– هر دو یک اس��م دارند  -15جمهوری خلق
چین را گویند – آشیان پرندگان .

 ::عمودی
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پـارسی

را پاس بداریـ��م

̶ΧϮη Ϯ̴Α Ρΰϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη ϢΣΰϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΩ ήγΩέΩ Ϯ̴Α
έΎ̪ϴϟ Ϯ̴Α ϑήΧΰϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΰΘθ̯ Ϯ̴Α Ϫϋέΰϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήΗήΑ Ϯ̴Α ΖҨΰϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘγέ Ϯ̴Α ϦҨΰϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̰ϴ̡ Ϯ̴Α ϪϘΑΎδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϓΎδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̢δϫέ - ΩέϮϨϫέ Ϯ̴Α
̵ήΑήΑ Ϯ̴Α ΕϭΎδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΑήΑ Ϯ̴Α ̵ϭΎδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎ̯ΩϮΧ Ϯ̴Α ΪΒΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪΒΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̴ϣΎ̯ΩϮΧ Ϯ̴Α
ϥΎϬϧ Ϯ̴Α ήΘΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̳ Ϯ̴Α ήπΤΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭΰγ Ϯ̴Α ϖΤΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΡήΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
- ϪϧΎΨΑ -̶ҨϮθΘγΩ Ϯ̴Α
Ώ ϪΑ ΖγΩ
ϕήθΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
αΎϨηέϭΎΧ Ϯ̴Α
ϮϨϴΑ Ϯ̴Α ϒόπΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϞϤόΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩή̯έΎ̯ Ϯ̴Α
ξϴϔΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϣ ϩήϬΑ Ϯ̴Α
ϢϴϘΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγέ ήγ Ϯ̴Α
ΎϤϴϘΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγή̰Ҩ - έΎ̰η Ϯ̴Α
ϪΘγϮϴ̡ Ϯ̴Α ήϤΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦϴόϤΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̳ΪϧϮϨη Ϯ̴Α
̮ϠϬΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩϮγήϓ Ϯ̴Α
ϩήϴ̩ Ϯ̴Α ̶ϟϮΘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ ϩήΨδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ έΩ ϩΪϨΧ Ϯ̴Α
αήϟ ςϘδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̳Ωί Ϯ̴Α
ϩΎ̳έΎΘθ̯ Ϯ̴Α ΦϠδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήϴ̩ Ϯ̴Α ςϠδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ ̶Α Ϯ̴Α ΎϤϠδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϻϮδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥέΰ̳έΎ̯ Ϯ̴Α
(ϭέΩ) Ϧ̰δ˵ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΨΒϣέ Ϯ̴Α
ήϴδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̳έά̳ - ϩέ Ϯ̴Α
Ωϭή̰θΧ Ϯ̴Α Ϟϴδϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϧΎϤϫ Ϯ̴Α ϪΑΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩήΒϣΎϧ Ϯ̴Α ϪϴϟέΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζ̯έΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎ̰Ϥϫ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ϩΪϫΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎηΎϤΗ - ϦΘδҨή̴ϧ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ϩΪϫΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘδҨή̴ϧέΩ - ϥΩή̯ ΎηΎϤΗ
ήϴϫΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥέϭ ϡΎϧ Ϯ̴Α
ϥΰҨέ
Ϯ̴Α έϭΎθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
culty rating
)0.44
ϊϓΎϨϤϟ ̭ήΘθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮδϤϫ Ϯ̴Α
8
... 3
ήΑ ϞϤΘθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
... ϩΪϧέΩήΑέΩ Ϯ̴Α
ϪμΨθϣ ̵ΎΟ1ϪΑ
3
ϪγΎϨη - ̶̳̬Ҩϭ Ϯ̴Α
έϭΎΧ Ϯ̴Α ϕήθϣ
4
8 ̵ΎΟ2ϪΑ
έΎΑ ϭ έΎ̯ Ϯ̴Α ϪϠϐθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ξϧέ Ϯ̴Α ΖϘθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
9 5
- ̶ϣΎϧ Ϯ̴Α έϮϬθϣ ̵ΎΟ ϪΑ
αΎϨηήγ - έΪϣΎϧ
9 ̶ϧΰҨέ Ϯ̴Α ΕέϮθϣ ̵ΎΟ7ϪΑ
Ζγ Ϟ̰θϣ ̵ΎΟ ϪΑ
2 Ζγ ΖΨγ Ϯ̴Α
έϮηΩ Ϯ̴Α Ϟ̰θϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Εϼ̰θϣ ̵ΎΟ6ϪΑ
2 8
Ύϫ ̵έϮηΩ Ϯ̴Α
6 ̶ϧΎϤΘΧΎγ
5 ϟΎμϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϪҨΎϤΘΧΎγ Ϯ̴Α
ϡϭΪμϣ ̵ΎΟ ϪΑ
7
1
ϩΪҨΩ ΐϴγ Ϯ̴Α
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

بارداری
ع

(کبک)

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

و تهو ...

تهوع و اس��تفراغ در ب��ارداری توام با
غیرطبیعی بودن اشتها و عدم آن برای
غذاهاست و در چهارمین هفته بعد از
لقاح شروع می شود و تقریبا اواخر سه
ماهگی تمام می
شود.
این مساله
شامل 50
د ر ص��د
خا نم

و م��واد
معدن��ی در
بدن بشود.
ای��ن ناراحتی
ها م��ی تواند
صبحگا ه��ی ،
س��اعاتی در طول روز و ی��ا تمام روز
وجود داشته باشد.

علل:
علل گوناگون:
دلیل واقعی این مش��کالت
معل��وم نیس��ت ،ول��ی
تغیی��رات هورمونی
تولید ش��ده ب��ر اثر
وج��ود جنی��ن و
«جف��ت» ،مش��کالت
دستگاه گوارشی ،عوامل روانی،
(استرس و خس��تگی) ،از عوامل رایج
هستند.

ویتامین ها:

ویتامینهایمخصوصحاملگی
به علت وج��ود زیاد آهن معده
را تحریک می کنند .به همین
دلیل معموال پس از  3ماهگی تجویز
می شوند.

های باردار می شود.
(ح��دود  29درصد خانمها می توانند
این عوارض را بعد از س��ه ماهگی نیز
داشته باشند)
آمار نش��ان می دهد ک��ه  83درصد
خانم هایی که به ناراحتی های تهوع و
استفراغ دچار می شوند عوارض مذکور
باعث می شود که نتوانند به کارهای
روزمره خود بط��ور کامل ادامه دهند
و یک س��وم آنها نیاز دارند کار را قطع
کرده ،استراحت کنند.
تهوع صبحگاهی خانم های باردار یک
مش��کل واقعی و جدی است و باید با
پزشک در میان گذاشته شود.
این مشکالت اثری روی جنین ندارند،
و نش��اندهنده یک حاملگی طبیعی
است.
در ی��ک درصد موارد اس��تفراغ های
حاملگی ،می تواند آنقدر مهم باشد که
باعث کم شدن وزن ،کم شدن مایعات

چند راهنمایی:

>>

به جای س��ه وع��ده غذا چند بار
غذا بخورید .هر وقت اشتها داشتید و
گرسنه ش��دید ،مقدار شیره معده در
حاملگی بیشتر از موارد دیگر است ،لذا
بهتر است که معده خالی نماند
هر چیزی که میل دارید بخورید.
غذاهای��ی که تولید دل بهم خوردگی
می کنند میل نکنید .مهم این است که
معده خالی نماند .وقتی که حالی تهوع
نداشتید یک غذای سالم بخورید.
از خوردن غذاهای چرب و سنگین
خودداری کنید .س��رخ شده ها ،کره،
مایونز ،هضم شان سخت است و مدت
طوالنی در معده باقی می مانند و تولید
دل بهم خوردگی می کنند .
با غذا مایعات زیاد ننوش��ید .چون

>>

>>

>>

گالیله

معده را سنگین می کند
و باعت تهوع و اس��تفراغ
میشود .در طول روز می
توانید مایعات بیش��تری
بنوشید.
از اس��تراحت غاف��ل
نش��وید .به خودت��ان وقت
کافی در روز برای استراحت
بدهید .اگر الزم بود دو سه
روز کار نکنید و استراحت
کنید.

مرکـز آموزشی
بزرگساالن

>>

برای ترم
پائیزی

ویتامین B6

 25میلی گرم هر  8ساعت بسیار مفید
است.
زیرا باعث هضم سریع تر مواد غذایی
می شود.
لطفاً بیشتر از دو ِز الزم مصرف نکنید.
زی��را امکان تولی��د دل بهم خوردگی
بیش��تر می شود و حتی ممکن است
باعث س��ردرد بش��ود .با پزشک خود
مشورت کنید.

میکند:

از زجنبیل استفاده کنید.

تیــزان:

نوش��یدن تیزان دم ک��رده بعضی از
گیاه��ان ،مانند ،کامومی��ل ،ملیس،
تمشک ،می تواند مفید باشد( .از نظر
علمی ثابت نشده است)
باالخره چون خانم های باردار به
انواع بوها حساس هستند ،بهتر است
که در محل هایی که بوهای مختلف،
مانند بوی پخت غذا ،عطر و دود سیگار
هست ،نمانند و هوا در جریان باشد.

>>

>>
>>

اگر حدود  4تا  6بار در روز استفراغ
می کنید.
اگ��ر در اس��تفراغ خون دیده می
شود و یا دردهای شکمی دارید.
پزش��ک ش��ما س��واالتی می کند و
آزمایش های فیزیکی کامل انجام می
دهد و احتماال آزمایش خون الزم می
شود.

چه موقع به پزشک مراجعه
شود؟

>>
>>
>>

وقت��ی که روش ه��ای باال موثر
نیست
اگر وزن کم کرده اید
اگر عالئم کمبود مایعات در شما
دیده می شود و خشکی دهان ،لب ها
و زبان و کمبود ادرار

ادامه از صفحه :

حل سودوکوی این شماره

نامنویسی

ریش��ه زنجبیل بصورت پ��ودر 250
میلیگ��رم در روز ب��ر روی دل به��م
خوردگی و استفراغ بسیار موثر است.
ولی بخاطر داشته باش��ید که اگر در
غذا پخته شود ،و یا نوشیدنی های گاز
دار درس��ت شده با زنجبیل این اثر را
ندارند.
توجه کنید که از دوز باال بیشتر مصرف
نش��ود .دوز باالی زنجبی��ل می تواند
اث��رات بدی بر روی سیس��تم عصبی
جنین داشته باشد.

درمان:

اگر مساله مهم باشد ،پزشک شما می
تواند  Diclectinتجویز کند.

برلین :سخنرانی اوباما

مجسمه داوود ،اثر جاودانه
میکل آنژ،سراجنام پس از
تور  12هفته ای آمریکا به
ایتالیابازگشت!
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گلولهها در س��اختمانها و س��نگها
و س��تونهای س��یاه نزدی��ک دروازه
براندنب��ورگ ،پافش��اری میکنند که
هیچگاه انسانیت مشترکمان را فراموش
نکنیم.
مردم جهان! به برلین نگاه کنید! جایی
که یک دیوار پایین کش��یده شد ،یک
قاره متحد ش��د ،و تاریخ ثابت کرد که
هی��چ چیز ب��رای جهان الزمت��ر از آن
نیست که متحد باشد.
 .....در حال��ی ک��ه قرن بیس��تم بهمان
آموخت که ما در سرنوش��ت همدیگر
شریک هس��تیم ،قرن بیست و یکم از
جهانی پرده برداشته که از هر زمانی در
تاریخ بشریت ،پیچیدهتر است.
فروریخت��ن دیوار برلین ،امی��د تازهای
پدید آورد .اما همین نزدیکی ،خطرهای
تازهای را بر کشیده است  -خطرهایی که
به مرزهای یک کشور یا به مسافت دو
سوی یک اقیانوس محدود نمیشوند.
 ....تروریس��تهای  ۱۱سپتامبر قبل از
آنکه هزاران نفر را از سرتاس��ر جهان
در خاک آمریکا بکش��ند ،در هامبورگ
طرحشان را ریخته بودند و در قندهار و
کراچی آموزش دیده بودند.
همین ح��اال که دارم با ش��ما صحبت
میکن��م ،خودروهایی در بوس��تون و
کارخانههاییدرپکندارندتاقدیسهای
یخی را در قطب شمال آب میکنند و
بهاینترتیب ساحلها را خشک میکنند
و خشکسالی را به مزرعههای کانزاس
تا کنیا میآورند.
مواد هس��تهای که بهدرستی در اتحاد
ش��وروی سابق حفاظت نشده بودند ،یا

اسرار یک دانشمند در پاکستان،
میتواند به ساختهش��دند بمبی
کمک کند که در پاریس منفجر
شود .خشخاشهای افغانستان در برلین
به هروئین تبدیل میشود .فقر وخشونت
در س��ومالی ،تروریس��تهای ف��ردا را
میپروراند .نسلکشی در دارفور ،وجدان
همه ما را شرمنده میکند.
در ای��ن جه��ان ،چنی��ن جریانهای
خطرناک��ی س��ریعتر از تالشهای ما
برای بازداشتنش��ان ،سرتاسر زمین را
درنوردیدهاند .این است که ما نمیتوانیم
جداجدا جان به در ببریم .هیچ کشوری،
فارغ از اینکه چهقدر بزرگ یا قدرتمند
اس��ت ،نمیتواند بهتنهای��ی بر چنین
چالشهای��ی فائق آی��د .هیچیک از ما
نمیتوان��د این تهدیدها را انکار کند ،یا
از مسئولیت رویارویی با آنها فرار کند.
با این حال در غیاب تانکهای شوروی
و یک دیوار وحشتناک ،فراموشکردن
این حقیقت آس��ان شده است .و اگر با
یکدیگر صادق باشیم ،میدانیم که گاه
در دو سوی اقیانوس اطلس ،از هم جدا
افتادهایم و سرنوش��ت مش��ترکمان را
فراموش کردهایم.
.....
اگ��ر توانس��تیم در نب��رد باوره��ا ب��ا
کمونیسم پیروز ش��ویم ،میتوانیم در
کنار اکثریت گستردهای از مسلمانانی
بایستیم که افراطیگری را نمیپذیرند؛
افراطیگریای که نف��رت را جایگزین
امید میکند.
این لحظهای است که باید اهتماممان
را برای ریشهیابیکردن تروریستهایی
تجدید کنیم که امنیت ما را در افغانستان
تهدید میکنند ،و قاچاقچیانی که در
خیابانهایمان موادمخدر میفروشند.
هیچکس به جنگ خوشآمد نمیگوید.

من دشواریهای عظیم را در افغانستان
درک میکنم .ولی حیثیت کشور من و
کشور شما در آن است که اولین ماموریت
ناتو بیرون از مرزهای اروپا را موفق ببیند.
به خاطر مردم افغانس��تان ،و به خاطر
امنیت مشترکمان ،این ماموریت باید
انجام ش��ود .آمریکا نمیتواند بهتنهایی
این کار را بکند .مردم افغان ،نیروهای ما
و نیروهای شما را الزم دارند؛ پشتیبانی
ما و پش��تیبانی ش��ما را میخواهند تا
طالبان و القاعده را شکس��ت دهند ،تا
اقتصادش��ان را توسعه بخشند و کمک
کنند کشورشان بازسازی شود .حیثیت
ما بی��ش از اینها به گرو رفته که حاال
بخواهیم به عقب برگردیم.
این لحظهای است که باید هدفمان را
برای یک جهان بدون س�لاح هستهای
تجدیدکنیم.
.............
این لحظهای است که باید کمک کنیم
پاس��خی به درخواس��ت برای طلوعی
جدید در خاورمیانه پیدا کنیم .کشور من
باید در کنار کش��ور شما و اروپا بایستد
تا پیامی مستقیم به ایران بفرستد که
باید جاهطلبیهای هستهایاش را کنار
بگذارد.
ما باید از لبنانیهایی که برای دموکراسی
رژه رفتن��د و خ��ون دادن��د ،و هم��ه
اسرائیلیها و فلسطینیهایی که در پی
صلحی امن و ماندگار هستند ،حمایت
کنیم .و بر خالف تفاوتهای پیش��ین،
این لحظهای اس��ت که جه��ان باید از
میلیونها عراقیای که در پی بازساختن
زندگیهایشان هستند ،حمایت کند؛
حتا در حالی که مسئولیت را به دولت
عراق وا میگذاریم و عاقبت این جنگ را
به پایان میبریم.
ای��ن لحظهای اس��ت ک��ه بای��د کنار

که مطالعات زیادی مفید بودن آن را
ثابت کرده و ب��رای مادر و جنین بی
خطر است و لی می تواند برای بعضی
ها تولید خواب آلودگی کند که مصرف
کننده نباید رانندگی کند.
(«دکلکتی��ن» تنها دارویی اس��ت در
این خصوص ،که وزارت بهداری کانادا
تصویب کرده است).
اگر «ریفلکس» (آمدن اسید معده در
مری و تولید س��وزش) وجود داشته
باشد ،پزشک داروی ضد اسید الزم را
تجویز می کند.

اگر ویتامین های مخصوص خانم های
حامله باعث ناراحتی دستگاه گوارش
شود ،پزشک می تواند نوع آن را عوض
ک��رده و یا برای مدت��ی مصرف آن را
قطع کند.
اگر عوارض خیلی شدید باشد ،امکان
بستری شدن در بیمارستان هست ،که
بیمار غذا نخورد و با سرم تغذیه شود
و تهوع با دارو درمان ش��ده و بتدریج
از راه ده��ان تغذیه ش��ود و خیلی به
ندرت الزم می شود که غذا از راه لوله
مستقیما به معده وارد شود.
کش��ورها در این ش��هر میپیوندد .این
فطرت بزرگتر از آن است که هیچچیز
بتواند از ه��م جدایمان کند .به خاطر
همین آرزوهاست که آن کمکرسانی
هوای��ی آغ��از ش��د .به خاط��ر همین
آرزوهاست که همه انس��انهای آزاد را
در هر جا ،ش��هروند برلین میکند .در
جستوجوی این آرزوهاست که نسلی
جدید  -نسل ما  -باید نشانه خود را بر
جهان بگذاریم.
مردم برلین و م��ردم جهان! چالش ما،
چالش��ی بزرگ اس��ت .راه پیش روی
ما ،طوالن��ی خواهد بود .ولی من پیش
از ش��ما خواهم گفت که ما ،میراثدار
نبرد برای آزادی هس��تیم .ما آدمهای
امیدهای ناممکن هس��تیم .با چشمی
به آین��ده و با اهتمامی در دلهایمان،
بیایی��د این تاریخ را به ی��اد آوریم ،و به
سرنوشتمان پاس��خ دهیم ،و جهان را
یکبار دیگر از نو بسازیم.
--------------------------

یکدیگر بایستیم تا کره زمین را نجات
هیم .بیایید تصمی��م بگیریم که برای
فرزندانمان دنیایی باقی نگذاریم که در
آن اقیانوسها باال میآیند و خشکسالی
گسترش مییابد و توفانهای سهمگین
مزرعههایمان را به تاراج میبرد.
...................
آیا پای حقوقبشر آن مخالف در برمه،
آن وبالگنوی��س در ای��ران ،و آن
رایدهنده در زیمبابوه میایستیم؟
آیا به کلمههای «دیگر هرگز» در دارفور
معنامیدهیم؟
آی��ا خواهی��م پذیرفت ک��ه هریک از
کش��ورهای ما به س��هم خود جهان را
پیش میبرد؟
آی��ا در برابر ش��کنجه و پای حاکمیت
قانون خواهیم ایستاد؟
 ....مردم برلین! مردم جهان! این ،لحظه
ماست .این زمانه ماست.
 ....آنچ��ه ما را هم��واره متحد کرده -
آنچه همواره مردم م��ا را پیش رانده؛
آنچه پدر مرا به سواحل آمریکا کشیده
 مجموعهای از آرمانهایی است که باآرزوهای مش��ترک
در همه انس��انها
جور در میآید:
اینک��ه میتوانیم
آزاد از ت��رس و از
نی��از زندگی کنیم؛
میتوانیم ذهنمان
دکترحسن گل محمدی
را ب��ه زبان بیاوریم،
و ب��ا هر ک��س که
میخواهی��م گ��رد
هم آیی��م ،و هرچه
توضیح :ادامه این مبحث ،به دلیل بروز برخی
دلپذیرمان اس��ت
بپرستیم.
دشواری های فنی به شماره آینده موکول می
این آرزوهاست که
شود .با پوزش از دکتر گلمحمدی
به سرنوش��ت همه

تاریخ ایران
کوروش کبیر
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دوست دیرینه ،جناب آقای خسرو ارزانی

همدردی

خانواده های محترم ارزانی ،دوستان سوگوار
ما نیز در اندوه دردناک از دست رفتن نابهنگام
عزیزارجمندتان،
شادروان نیکونام ،جناب آقای ارزانی
در تورونتو ،با شما و دیگر یاران سوگوار صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی ،صبر ،شکیبایی و تندرستی داریم.

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 Parkhaven Ave., Côte St. Luc,
Québec, H4W 1X8
TEL: (514) 488-8203

فرهاد کبیریان و خانواده
دوست دیرین و نازنین،

جناب آقای عباس کرباسفروشان،

همدردی

سرکار خامن منصوره کرباسفروشان،
سرکار خامن نیک نژاد،
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه دردناک از دست رفتن خواهرزاده
دلبندتان ،و عزیز ناکام خانواده تان در ایران ،با شما
و خانواده محترم تان صمیمانه همدردی میکنیم و
برایتان آرزوی ،صبر ،شکیبایی و تندرستی داریم.

دکتر عطا انصاری ،محمد رحیمیان

)► Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)► Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)►Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

		
		
		

• کالسهای انگلیسی مقدماتی • پیش متوسطه• متوسطه
• فرانسوی زبان دوم • کالس های کامپیوتر :مقدماتی
کالسهای انگلیسی مقدماتی ،پیش متوسطه  ،آکادمیک (سیکل اول):

 8:40صبح :تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)
 1تا  4بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

کالسهای فرانسوی زبان دوم :ابتدایی تا متوسطه:

 9صبح :تا  ،12دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)
 1تا  4بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

کالسهای انگلیسی مقدماتی ،پیش متوسطه  ،آکادمیک (سیکل اول) -فرانسوی زبان
دوم:

 6:30تا  9:30شب ،دوشنبه و چهارشنبه ( 6ساعت در هفته)

یاد یار مهربان

منیدامن از کجا آغاز کنم...

از خوبی هایش بنویسم یا از خوب بودنش.
محمدرامیگویم...
با همان «علی آقا»ی خودمان.
بخاط��ر میاورم اولین بار که او را مالقات کردم در
یک رس��توران در خیابان (کت س��نت لوک) در
مقابل پیش��خوان و در حال نوشیدن یک فنجان
قهوه بودم.
بعداز اینکه متوجه شدیم که هر دو ایرانی هستیم
گفتگویمان آغاز شد و از هر دری سخن گفتیم.
از انقالب و اوضاع ایران.
از جنگ عراق با ایران که تازه ش��روع شده بود ،از
نقش رهبران رژیم جدید و دسیسه های جهانی
کشورهای غرب،
بعد هم کمی در مورد خودمان که چگونه و چرا به
این گوشه دنیا پرتاب شدیم.
 ....در ارتش زمان ش��اه دانش��جو بود و برای ادامه
تحصیل به آمریکا اعزام شد ،ولی به علت روحیه
ای که در تضاد با جو حاکم در ارتش و وابستگی
بیش از حد ارت��ش و رژیم در کل به آمریکا بود،
ارتش را ترک میکند و به کانادا پناهنده میشود...

بعده��ا که حمایت و کمک های بی دریغ او را به
هم میهنانمان به ویژه به جوانها میدیدم ،میگفت
ما با تجربه ها تا میتوانیم باید به اینها کمک کنیم
تا از تحقیر و سوءاس��تفاده که بر ما و از ما ش��د
جلوگیریکنیم.
 ...بخشنده و دست و دل باز بود در رستوران تقریبا
ب��ه اندازه پول غذا به کارگران انعام میداد از مغازه
های ایرانی خرید میکرد برای کارگران کارواش یا
مکانیکی غذا می خرید هر کس در هر کجا احتیاج
به کمک داشت همیشه حاضر بود ولی دریغ که
زود از میان ما رفت.
یاد و خاطره های خوب و فراموش ناش��دنی اش
همیشه با ماست...
دوستت داریم و هرگز فراموش نخواهیم کرد.
مهمنیستکهطولعمرمانچقدراستبخشندگی
و دوست داشتن انسانهاس��ت که به زندگی مان
ارزش میدهد .دوستان پر شمارت

برای علی نازنین
(محمد کردلوئی)

مکان (و زمان) کمی می خواهد که
بنویسیم
تا چه حد بیادت هستیم
تا آخرین دم فراموش نخواهیم کرد!
آن روز که ترا از دست دادیم
خاطرات و لحظه های با تو بودن،
همیشه با ماست.
اما وجود ندارد،
آینده ای که با تو مشترک شویم
یکسالگذشت،
هنوز دلهایمان پُر از غم و اندوه است
اشکهایمان در سکوت جاری است
دیگران نخواهند دانست ،برای ما
چه درد بزرگی است از دست دادن تو.
چنان ناگهانی بود
روزی که تو رفتی
حتینتوانستیمبگوئیمخداحافظ
یک سال گذشت،
در سکوت به تو فکر می کنیم و نام ترا
میخوانیم
و تو را می بینیم در قاب عکس و دیگر
هیچ.
فامیل ،دوستان و هر آنکس که ترا می
شناسد
بخاطر می آوریم دوستت داریم
و یادت را گرامی می داریم.

کالس های کامپیوتر :مقدماتی

 1تا  3بعدازظهر ،دوشنبه تا چهارشنبه ( 4ساعت در هفته)
 7تا  9بعدازظهر ،دوشنبه تا چهارشنبه ( 4ساعت در هفته)
----------------------------------------------------

* هزینه نامنویسی 30 :دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*

* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
از  69تا  85دالر برای کالس های تمام وقت؛
و  45دالر برای کالس های پاره وقت
---------------------------------------------------* توجه :هزینه ها پیش از شروع کالس ها باید تماما پرداخت شوند .چک پذیرفته نمی شود.

زمان نامنویسی 13 - 12 - 11 :ماه آگوست 2008
 20 - 19 - 18ماه آگوست 2008
 9صبح تا  4بعدازظهر و  6بعدازظهر تا  9شب

:TRANSPORTATION
“Special Bus 162” from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult Centre
Daily shuttle service directly to Marymount, and back, as follows:
8:10 a.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
12:50 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
6:00 p.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
9:35 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria

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

مدارک مورد نیاز:

 چنانچه متولد کانادا هستید ،باید شناسنامه کبکی یا کانادایی خود را همراه داشته باشید. چنانچه محل تولد شما خارج از کانادا باشد ،به یکی از مدارک زیر نیاز است:کارت سیتی زنی کانادایی( ،)1ویزای اقامت دایم اداره مهاجرت( )2و یا قبولی کبک( )3یا پاسپورت کانادایی
 برای دیگر موارد الزم است مدرک اقامت دایم و یا ویزای خود را همراه داشته باشید.بعالوه :ترجمه شناسنامه ایرانی
1) Canadian Citizenship Card
)2) Permanent Resident Card OR IMM 1000 (Permanent Resident Visa
)3) Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292 or IMM-5909
)Quebec Selection Certificate (Category R8 or Category RA

--------------------------------------------------- هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند .هزینه کتابها فقط با ارایه رسیداصلی آنها مسترد می شود .چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد ،این مرکز حق خود میداند کالسها را
منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.
----------------------------------------------------

برای آگاهی بیشتر میتوانید
با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دختری  9س��اله از یکی از روستاهای
اطراف فومن (ب��ه خاطر فقر خانواده و
نیز به دلیل ریشه داشتن این تفکر که
پسران خانواده می توانند همراه پدر کار
کنند اما دختران اگر در خانه بمانند ،نان
خوری اضافه اند) به شهر رشت فرستاده
می شود تا در خانه مردی نسبتا جوان
(که با همسر و دو فرزندش زندگی

همچون گذشته دیگر خان و خان زاده
ای ب��ر جا نمانده بود و برجا نمانده ،اما
برخ��ی از خانواده ه��ا بویژه در مناطق
شمالی ایران – حتا هنوز هم -در خانه
یک��ی دو کلفت داش��ته و دارند که بر
اساس نوع فعالیتش��ان ،نوع جنسیت
ش��ان انتخاب می ش��د .بر این اساس
معموال خدمتکارهای خانگی دخترانی
بودن��د از خان��واده های پ��ر جمعیت

www.paivand.ca

م��ی کند) به عن��وان کلفت به کار
بپردازد.
آنچه بعدها  -چهار سال پس از آن -به
سر این دختر می آید و سرنوشت او را
چنان رقم می زند که از  13سالگی تا
 31سالگی یعنی  18سال! -را بالتکلیف
در زندان بگذراند.
و این روزها پس از طی شدن این همه
س��ال دوباره ،مثل روز نخس��ت حکم
اعدام بگیرد،
ب��دون دانس��تن ش��رایط اجتماعی و
اقتصادی روزگار وی و بدون شناختن
طبقات اجتماعی یک نس��ل گذشته
کش��ور ما و ب��دون ش��ناخت دقیق از
ویژگ��ی های این طبق��ات ما را خیلی
زود به بن بستی می اندازد که همواره
این عدم شناخت از شرایط اجتماعی و
صرفا تمسک جستن به قانون – که با
پیش فرض عدم انعطاف پذیر بودن -از
همان آغ��از تکلیف را تعیین می کند؛
اعتراف اولیه مبنا قرار می گیرد و حکم
بر اس��اس آن تا خط آخر یک حرف را
تکرار می کند:
“اعتراف ک��رده ای به قتل ،پس اعدام
می شوی!”
همه آنهایی که نسلی قبل تر را از نظر
نظام طبقاتی تجربه کرده اند می دانند
که مس��اله نظام طبقاتی تا همین دو
دهه گذشته در کشور ما بسیار پر رنگ
و تاثیر گذار بر روابط اجتماعی بود.
نویسنده این مطلب به عنوان کسی که
دستکم بخش عمده ای از کودکی اش
در این نظام طبقاتی گذشته است ،این
داستان و پش��ت پرده آن را خوب می
شناسد .بنابراین به گمانم در بازخوانی
پرونده صغری نجف پور شناخت شرایط
اجتماعی و اقتصادی خانواده هایی که به
طور معمول در خانه هایشان خدمتکار
یا خدمتکارانی حضور داشتند ،ممکن
است نتیجه ای متفاوت از حکم فعلی
صغری پیش چشممان بگشاید.
بسیاری از خانواده هایی که در تا همین
یکی دو دهه پیش به اصطالح دستشان
به دهنشان می رسید – الزم هم نبود
که حتما توان مالی بسیار باالیی داشته
باشند – بر سیاق گذشته ای که روابط
طبقاتی در جامعه بر اساس خان و خان
زادگی و رعایا تعیین می شد ،همچنان
در خانه هایش��ان از حض��ور نوکرها و
کلفتها برای رتق و فتق امور اس��تفاده
می جستند.
این رس��م یا نظم اجتماعی تا سالیانی
پس از انقالب نیز برج��ا بود و اگر چه

صغری نیز از همین دسته بوده است.
صغری نجف پور دختری بود که در 9
سالگیدرخانهزنومردیرشتیبهکلفتی

تهران :سفارت کانادا
اعتراض به رفتار حتقیر آمیز و
غیر منطقی با متقاضیان ویزا

پذ یر فت��ه
او ب��ه عنوان
شد.وقتی
خانه مشغول به
کارگ��ر در آن
کار شد ،تنها پنج سال از فرزند کوچک
آن خانه یعنی امیر بزرگتر بود و تقریبا
همبازی او محسوب می شد.
امیر در هشت سالگی بر اثر ضربه ای
که به س��ر وی وارد شد ،به قتل رسید
و جسد کوچکش در چاه خانه که در
سنگی بزرگی داشت انداخته شد .تعفن
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تکلیف
روستایی و بس��یاری از آنها از
مناطق ییالقی ش��مال به خدمتکاری
فرستاده می شدند.
و همه کس��انی ک��ه آن دوره را به یاد
دارند ،نیز به خاطر می آورند که دختری
که در خان��ه ارباب خود (که معموال او
را آقا خطاب می کرد) به عنوان کلفت
مش��غول به کار می شد ،همواره چنان
فرودست و گوش به فرمان باید می بود
ک��ه به محض کوچکترین نارضایتی از
سوی کارفرما یا همان “آقا” یا “خانم”،
نرم ترین تنبیه ،بازگرداندن وی به نزد
خانواده بود تا از سوی پدر و سایر اعضای
خانواده به عنوان دختری سرکش و نا
فرمان ،تنبیه شود .بسیاری از دختران
این تبار ،تنبی��ه بدنی و مجازات تن را
ترجی��ح می دادند به اینک��ه دوباره به
دامان فقر و پر خشونت خانواده برگردند
و باز سرایی دیگر و خانواده ای دیگر که
معلوم نبود بهتر از قبل باشد..
کلفت خانواده به جز گفتن “چش��م”
یا س��کوت ،اظهار نظ��ر دیگری نمی
دانست.
کلفته��ا و نوکرها معم��وال حق درس
خواندن و با س��واد شدن نداشتند و در
مورد دختران معموال حق الزحمه آنها
به پ��در خانواده پرداخت می ش��د .در
واقع دختران ه��م در خدمت خانواده
های خود بودند زیرا خرجی رسان آنان
محس��وب می شدند و هم کارگر خانه
های مردم بودند.
دخت��ران و زنان ش��مالی چه از طبقه
خوانی��ن و چه رعایا ،کم نش��نیده اند
داستان تکراری تجاوز و استفاده جنسی
از دخترکانی را که برای کار به خدمت
گرفته می شدند.
م��ن که از همان حوالی ام می دانم که
چه امر معمولی بوده اس��ت آن روزگار،
شنیدن داس��تانهایی که شاید با آب و
تابی بیش از واقع از سرگذشت دختران
کش��تزارهای برنج ،بوته ه��ای چای،
کمرگاه دش��تها و مراتع ش��مال و نیز
پستوی خانه ها و انبارهای بزرگ اربابی،
روایت می کردند .نام این دختران البته
هرگ��ز جایی به عنوان ش��اکی برده و
شنیده نشد و همه این روایتها تنها قصه
های زمزمه واری بوده اس��ت که شاید
سرگذشت بسیاری را تغییر داده است.

Août 01, 2008
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می دانیم که مدتهاست سفارت کانادا در
تهران رفتار تحقیر آمیز و خارج از انتظاری
را ب��ا ایرانیان در پیش گرفته اس��ت .این
رفتار غیر اصولی از بی نظمی در پذیرش
مراجعین و نگاه داشتن مراجعین در مقابل
س��فارت تا رفتار غیر محترمانه کارکنان
س��فارت و رد ویزای متقاضیان به دالیل
گاه غیر منطقی را شامل می شود.
پدران و مادران سالخورده ای که گاه پس
از س��الها به امید تجدید دیدار با فرزندان
س��فر کرده خود به سفارت کانادا مراجعه می کنند ،ساعتها در
آفتاب ،منتظر لطف و نظر کارمند محترم س��فارت از دریچه ای
کوچک می مانند و اگر آن روز بخت بلندی داشته باشند شاید
بتوانند تقاضای خود را مطرح کنند .از آنان مدارک بسیاری طلب
می شود و در نهایت در اکثر موارد پس از رفت و آمد های متعدد
با پاسخ منفی سفارت روبرو می شوند.
این پاسخ گاه چنان غیر منطقی است که گویی کارمندان محترم
سفارت حتی زحمت نگاهی هر چند گذرا به مدارک ارائه شده را
به خود نداده اند .البته این تنها در مورد پدران و مادران مصداق
ندارد دانشجویان و خانواده های آنان نیز چنین رفتاری را تجربه
کرده اند.
این رفتار نه در خور ش��ان ایرانیان اس��ت و نه شایس��ته دولت
کاناداس��ت .از اینرو بر آن ش��دیم که مراتب اعتراض خود را به
گوش دولتمردان کانادا برسانیم و از آنها بخواهیم که گذشته از
مالحظات سیاسی و روابط با دولت ایران ،کرامت انسانی ایرانیان
که در موارد بسیار از بستگان درجه اول اتباع دولت کانادا هستند
را ارج نهاده و این رویه را اصالح کند.
ما برای هر چه بهتر شنیده شدن این اعتراض نیازمند حمایت
شماهستیم.
اگر شما و یا بستگان نزدیک شما تجربه مراجعه به سفارت کانادا
را دارید با تکمیل فرم زیر ما را در جریان چگونگی آن قرار دهید
و اگر از رفتاری که با شما شده است ناراضی هستید و یا تصمیمی
که در مورد ش��ما گرفته ش��ده را ناعادالنه می دانید حتما نامه
سرگشاده ما را به نخست وزیر ،وزیر مهاجرت و وزیر امور خارجه
کانادا امضا کنید.
ذکر این نکته نیز ضروری است که امضای این نامه و تکمیل فرم
به هیچ وجه اثر منفی در برخورد با تقاضای ویزا از این سفارت در
آینده نخواهد داشت.
اما به یقین با ش��ناختی که از این دول��ت داریم می توانیم ادعا
کنیم که تعداد باالی امضا می تواند ضمن جلب توجه دولتمردان
و مطبوعات کانادا اثر بس��یار مثبتی در اصالح رفتار این سفارت
داشته باشد.
علی مختاری (مدیریت شرکت کنپارس)
--------------

زندگی صغری این
هراس وجود داشت
که “شاید بشود از
مادر ،رضایت گرفت
و پرون��ده را خاتمه
یافته تلقی کرد”.
اما این روزها می شنویم که چنین نشده
است .پرونده صغری با وجود بازنگری در
هیات نظارت ،دوباره به نقطه اول و آخر
رس��یده است .او محکوم به اعدام است
زی��را در اقرار اولیه اش قتل را به گردن
گرفته است .قانون انعطاف ناپذیر است
و دانس��تن پرده های دیگر این زندگی
ش��اید که در این آخرین گامها دریچه
ای جدید بگشاید به روی دخترکی که
در بچگی پیر شد.
آسیه امینی
__________
(عکس صغرا در  13سالگی:
اختصاصی روز)
__________
برای اطالعات بیش��تر گفتگوی آسیه
امینی با نسرین ستوده ،وکیل صغری
در سایت «روزآنالین بخوانید:

ناش��ی از جس��د ،باالخره
جویندگان پس��ر گمشده را بر سر چاه
کشاند و اولین مظنون ،غریبه کوچک
آن خانه یعنی صغرای  13ساله بود.
ب��از به تجربه های ش��خصی ام بر می
گردم.
در خانه ما نیز در همان حوالی شمال،
مانند بس��یاری از خانه ه��ای دیگر در
حیاط منزل چاه حفر شده بود .چاهی
عمیق با در س��نگی بزرگ .من که 18
سال در آن خانه زندگی کردم هرگز به
یاد ندارم توانسته باشم به تنهایی ان در
سنگی بزرگ را بلند و جابجا کنم.
باری ،صغرا متهم ش��د به قتل پسرک
خانه و انگیزه قتل بعدها توس��ط ولی
امیر ،حسادت عنوان شد.
نمی دانم آیا در همان زمان توان صغری
در جابجا کردن آن در سنگی سنجیده
ش��د یا اینکه اقرار اولی��ه به قتل ،برای
http://www.roozonline.com/arاثبات جرم ،کافی تشخیص داده شد.
chives/2008/07/_18_12.php
چندی نگذشت که صغری دوباره دهان
------------------------------گشود و داستان دیگری روایت کرد.
او این ب��ار از بارها و بارها مورد تجاوز
جنس��ی قرار گرفتن ،سخن گفت .و
نیز تاکید کرد که امیر را همان کسی
به قتل رسانده است که به من تجاوز
می کرد و علت قتل پسرک نیز همین
بوده که ناگاه س��رزده از راه رسیده و
شاهد آنچه که نباید می دید ،بود.
بررسی ها شروع شد.
صغری مورد معاینه قرار گرفت.
و این بار صغرای  13ساله به جرم دوستان عزیز
زنا!  100ضربه شالق را تحمل کرد ،شما را به دیدن فیلم مستند
و کسی را که او به عنوان متجاوز
Sexy inc.
معرفی کرده بود ،به علت انکار زنا (
ONF deSophie Bissonnette
بخوانید تجاوز) تبرئه کرد.
دعوت می نمائیم
صغ��ری محکوم به اعدام ش��د و
چند س��ال بعد در  17سالگی تا فرزندانماحتتتاثیرمد
پای چوبه دار رفت .مادر پس��رک
تاملی بر نگاههای جنسیتی در جا معه
که شاکی پرونده بود توان اجرای
و اثرات مسموم آن بر جوانان
حکم را نیافت و رضایت نیز نداد.
این نمایش سیاه ،بار دیگر در  21این فیلم ب��ر انگیزانن��ده ،راههائی برای
س��الگی صغری تکرار شد و باز به مبارزه با این پدیده نگران کننده پیشنهاد
میکند
پایان نرسید.
دو سال پیش که برای پی گیری  -تاریخ  29اوت در ساعت  7ونیم شب
فرزن��دان خود را بدیدن ای��ن فیل��م
پرونده دالرا دارابی به شهر رشت
تش��ویقنمائیم
می رفتم ،نخس��تین بار داستان
Maison d’Edition
او را جس��ته و گریخته ش��نیدم.
Ketab-e Iran Canada Inc.
بعد دانس��تم که نس��رین ستوده
4438 rue de la Roche
داوطلبانه وکالت او را پذیرفته است.
Tel: (514) 373-5777
اما هم��واره در پرداختن به اخبار

NFB / Sexy Inc.

ONF Français

●

|Your Profile

●

Contact us

●

●

Film ● Clips ● Guide ● Media ● Buy

Sexy Inc.

●

Sophie Bissonnette's documentary uses experts' hard-hitting criticism to
analyze the hypersexualization of our environment and its noxious
effects on the young. The film condemns an unhealthy culture that

bombards children with sexualized and sexist images and suggests way
we can counteract this worrying phenomenon.

گـ ـ ـداپرس

برای امضای فرم به سایت ما مراجعه کنید:
www.parscanada.com

Produced under the following project:

Outiller les jeunes face
à l’hypersexualisation

Click here to visit the website

No screenings available at this moment.

پیر

http://www.nfb.ca/webextension/sexy-inc/7/31/2008 4:59:47 PM

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

pirekhorasani@yahoo.ca

RENTALS:
Affiliated Real Estate Agent

فرخنده بداغی

Outremont:
Renovated & sunny
cottage, 4+1 bedrooms
near University, schools
and parks. 3700$
Outremont:
Spacious condo on 2
floors, 4 bedrooms,
interior pool near
University, schools and
parks. 2500$
Ahuntsic:
3½ near Adonis market
and Bois-De-Boulogne
college. 650$

Office: (514) 731-7575

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

Spacious 2plex with
bachelor adjacent to
TMR! Very good
potential near metro De
La Savanne and other
utilities. Double garage.
Sunny backyard.
Perfect for occupant
owner.

465 000$

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$

DOWNTOWN

Spacious 6plex ( 6 x
4 ½ ) with parking
lots. 2 minutes from
metro and
amenities. Electrical
heating. Possibility
of rebuilding
(condos) or
extansionning

650 000$

AHUNTSIC

Superb 20 years old
4 plex, close to
Adonis and
Marché-Central-2 x
3½ + 4½ + 9½ {4
bedrooms}- with
backyard,
fireplace, 2 garage.

765 000$
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موزیک...

koolock@videotron.ca

com
www.koolock.
.1
.2
جمله“کتابخانه
.3
نیما یادتون نره”
.4
را همیشه بکار می
.5
برد و آن را هرگز فراموش
.6
نمیکن .د
.7
رضافرزندسومازپنجفرزند
.8
خانواده ،در شهر اهواز بدنیا
.9
آم��د و دوران نوجوان��ی و
.10

www.paivand.ca

OP

T10

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
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طنـــــز
خرسندی

هستند .
____________ بود.
و قت��ی
(دی جی کوالک) متاسفانه،درهرجامعهای،اکثرا
یک هنرمن��د کمبود
نکتههایمنفی،سازندهدیدگاه
514-594-4214
برنامه و ضعف برنامه
کلی یک جامعه و بوجود آمدن
بهزاد قیامی
ری��زی را در مونترال
کلیش�ه های بد هس�تند که
میبیندوازموفقیتدر
واقعیتی است بسیار نادرست؛
دیگرشهرهامیشنود،
چه بسا که تعداد کالهبرداران
با رضا هومن،
مسلما از پیشرفت در
و چهره های کاذب یک جامعه
چهره ی نام آشنا،
مونترالناامیدمیشود
انگشت شمار باشند و غیر قابل جوانی را در آبادان بسر برد
و تصمیم برای تغییر
مقایسه با درستکاران و انسان و کار موسیقی و همکاری با
هنرمند و فعال
س��ایه
مکان برایش بسیار آسان میشود .ما
رادیو و تلویزیون را در ایران
دوستان آن جامعه....
در مونترال بس��یار زیاد بود و پس
جامعه ایرانی
هنوز هنرمندان زیادی در این شهر
برای بازس�ازی همبس�تگی و آ غاز نمود.
بچهها این نقشهی جغرافیاست
از مدتی به تعداد اعضای گروه نیز
از
پشتیبانی
با
میتوانیم
که
داریم
با
او
رابطه
ایران
انقالب
با
متاسفانه
ایرانیان
میان
پشتیبانی
ایجاد
بچهها این قسمت اسمش آسیاست
افزوده شد.
مونترال
آنها تصمیم نقل مکان را برایشان
ش�هرمان ،ب�ه س�هم کوچک رادیو و تلویزیون به دلیل تغییرات
شکل یک گربه در اینجا آشناست
رامی��ن زمانی ک��ه در حال حاضر
دشوار کنیم“ .
خودم تصمیم گرفتم که ش�ما اجتماعی و س��ازمانی قطع شد و
بیشتر آشنا شویم
چشم این گربه به دنبال شماست
در لوس آنجلس بس��ر میبرد و از
پرس��یدم :رضا جان نظر تو درباره
دوس�تان را با چهره های فعال رضا همچون بسیاری از هموطنان
______________
تهیه کنندگان و تنظیم کنندگان
 ....بچهها این گربههه ایران ماست
موس��یقی ایرانی چیس��ت و چه
در دنیای موس�یقی و ش�عر و دیگ��ر از ایران خارج ش��د .پس از
مهم و خوش ذوق موس��یقی پاپ
برنامه موزیک شنبه شب
سبکی را دوست داری؟
چند سال تحصیل در هند ،در سال
ادب آشنا کنم.
تهرانجلس میباشد ،نیز با این گروه
بچهها این گربهی خیلی عزیز
های کتابخانه نیما را از
گفت ”:قبل از شروع ،الزم میدانم
پس با اجازه دوس�تان ش�روع  ۱۹۸۴راهی کانادا گردید و ساکن
همکاری داشت.
دمب نرمی داره و پنجول تیز
یاد نبریم:
تاکید کنم که این نظریات شخصی
مونترال شد.
میکنیمبا...
ولی تجربه قدیمی تکرار شد و باز
میکنه پائین و باال جست و خیز
من است و نتیجه تحقیقات من...
کار موس��یقی را با فرشاد فضلی و
--------------همراه
رضاهومن،
صدای
برخی از اعضای گروه مونترال را به
هم ملوسه ،هم قشنگه ،هم تمیز
موسیقی مورد عالقه من موزیک
هفته گذش��ته ،نشست چند نفر از دوس��تان دیگر ،که در
با موزیک هومن
سوی شهرهای دیگر ترک کردند و
 ....اسم اون توی کتابا پرشیاست
پ��اپ ایرانی س��ت .به نظ��ر من،
کوتاهی ب��ا رضا هومن ،گروه «شلز» آبادان فعالیت داشتند،
این گروه نیز متالشی شد.
افخمی و ناصر
موس��یقی اصیل ای��ران ،به دلیل
دوست و همکار قدیمی و گروه��ی به نام «چش��مک» در
رضا با گروه «نغمه» نیز همکاری
بالشی
بچهها از هر گروه و هر نژاد
کنس��رواتیو بودن موس��یقیدانان
و یکی از فعال ترین افراد مونترال تش��کیل داده بودند ،آغاز
داشت ولی پس از آن برای مدتی
هرکس از هرجای ایران که میاد
شب هایی زیبا و
و فرم آن در س��ازماندهی کنونی
شهر مونترال داشتم که نمود.
هم��کاری در گروه های موزیک را
دست توی دست هم ،خندان و شاد
ای��ن س��بک ،باع��ث تکام��ل آن
در اینج��ا خالصه ای از پ��س از چن��د برنام��ه تمرینی و
بیادماندنی!
کنار گذاشت.
ساخت باید میهنی با اتحاد
ش��ده .هرگونه دگرگونی در قطعه
گفتگوی��م را هم��راه با خواندن آهنگهای پاپ با این گروه،
______________
آشنایی او با هومن افخمی و ناصر
های موس��یقی این س��بک باعث
زندگی نامه کوتاهی برای برنام��ه بزرگی به مناس��بت عید
 ....مام میهن عاشق صلح و صفاست
در چند ماه گذشته،
بالش��ی در دو سال گذشته ،شوق
وارد ش��دن آن به موس��یقی پاپ
نوروز س��ال  ۱۹۸۷برپا نمودند که
شما درج میکنم.
جامع�ه ایران�ی
فعالی��ت موزیکال رض��ا را دوباره
میشود .موس��یقی اصیل سبکی
صدای گرم و دلنش��ین با اس��تقبال زیاد هموطنان مقیم
بچهها مزه میده سیر و سفر
مونترالبا«خیانت»
شکوفا کرد .این سه هنرمند خوب،
س��ت مونوفونیک یعن��ی نوازنده
و چهره مهربان رضا هومن مونترال برخوردار شد.
رفتنِ هر سوی مرز پرگهر
قدیمی
و
فع�ال
یک�ی از افراد
در سال گذشته ش��روع به اجرای
ه��ا همه یک ترکی��ب نوت و یک
شهر مواجه شد که اثری بسیار برای دوس��تان بینن��ده تلویزیون همکاری رضا با گروه چشمک پس
شهر و ده ،دشت و دمن ،کوه و کمر
برنامه نمودند و تاکنون چند برنامه
ملودی را دنبال میکنند .هارمونی
از چند س��ال و با ترک چند نفر از
منفی بر روی بسیاری گذاشت «پارس ویژن» حتما آشناست.
از خلیج فارس تا بحر خزر
در کتابخانه نیما نی��ز اجرا نموده
سبک
این
در
ها
موزیس��ین
بین
پس
رس��ید.
پایان
به
گروه
اعضای
زحمتکش
و باعث گسستگی ناگهانی و از این هنرمند خ��وب و
 ....بهر ما هر گوشه اش مردمسراست
اند.
به ندرت دیده میش��ود و سازهای
هم پاش�یدن اعتماد در میان ش��هر ما ،ع�لاوه ب��ر فعالیت در از مدتی ،رضا هومن با همکاری دو
همانطور که اش��اره ک��ردم ،رضا
دنبال کننده مثل گیتار باس در آن
ایرانیان شد ،اعتمادی که پس رشته موسیقی ،از اواسط دهه  ۸۰نفر از موزیسین های دیگر ،گروهی
بچهها این خانهی اجدادی است
هومن در رادیو و تلویزیون مونترال
ایران
پاپ
موسیقی
نمیشود.
دیده
از سالهای متمادی به آهستگی میالدی در رادیو تلویزیون مونترال به نام «ش��هرزاد» تشکیل داد که
گشته ویران تشنهی آبادی است
نیز فعال بوده و هس��ت .در اواخر
فالمنکو
موسیقی
از
تقلید
با
گرچه
در بین ایرانیان مونترال بوجود و صداب��رداری تئات��ر نیز فعالیت ب��رای مدتی هم��کاری و فعالیت
خسته از شالق استبدادی است
دهه  ،۸۰او با رادی��و صدای ایران
های
مهره
تمام
شامل
ولی
شد
آغاز
آمده بود ،اعتمادی که با سختی داش��ته و دارد .همچنی��ن رضا از داش��ت و باز به علت ترک اعضای
مرهم دردش کمی آزادی است
همکاری داش��ت و از این طریق با
الزم موس��یقی ست و رشد آن بی
و پشتکار زیاد توسط برخی از مسئولین ثابت و پرتالش کتابخانه گروه و رفتن آنها به شهرهای دیگر
مسئولین تلویزیون مونترال آشنا
 ....بچهها این کار فردای شماست
پایان .من موسیقی پاپ را دوست
ایرانیان این ش�هر ایجاد شده نیما در ش��هر مونترال میباشد و کانادا و آمریکا ،کار موس��یقی رضا
شد و همکاری خود را با تلویزیون
دارم”...
متوقف شد.
مونترال آغاز نم��ود .عالقه زیاد او
پشتکار
امیدوارم
به
او
عالقهزیاد
که به نخوت به انجمن آمد
به ادبیات و احساس مسئولیت در
ای��ن
فعالی��ت
و
پاپ
موسیقی
جشنوارهی«تیرگان» یا که ایشان شریف (فرهنگ) است
زنده نگهداش��تن زبان فارسی در
سرمشقی
هنرمند
س��بب
ایران
که چو بلبل به این چمن آمد
بین جوان��ان ایرانی مقیم مونترال
شهر
جوانان
برای
در
ک��ه
ش��د
یا«یکیبودیکی
این همان است که پیمبر را
باعث ش��د تا در س��ال  ۱۹۸۶به
ما باش��د چرا که
تاسیس گروه
یاد آورد و در سخن آمد
گردانندگانکتابخانهنیمابپیوندد.
تورنتو
در
نبود»
ایران��ی
جامع��ه
دیگ��ری در
گفت در یک پروسه روحی
از رضا پرسیدم :تو با تعداد زیادی
محتاج
مونترال
مونترال کوشا
حضرتش توی قلب من آمد!
از گروهه��ای مونت��رال همکاری
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
چنین
به
س��ت
باش��د .ای��ن
نیز فرمود عاشقم به علی
داشتی .دلیل موفقیت کوتاه مدت
فعالی.
های
مهره
باعث
پشتکار
در دلم عشق این دو تن آمد!
Tel. (514) 788-5937
برنام��ه گ��ذاران و هنرمن��دان در
آرزوی موفقیت
هم��کا ر ی
*****
مونترال چیس��ت و چرا همه پس
و تندرستی برای
او ب��ا دیگ��ر
تارزن جان تو هم درین کشور
از چند سال فعالیت در مونترال به
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
و
دوس��ت
ای��ن
مو ز یس��ین
بهر ملت نرو سر منبر
شهرهای دیگه کوچ میکنند؟
هنرمن��د خوش
های مونترال
آگوست 2008 ،13 ،12 ،11
تاریخنامنویسی:
صبح تا شب حکومت آخوند
رض��ا گف��ت“ :دلیل اصل��ی این
دارم.
صدا
شد.
2008
،20
،19
،18
آگوست
		
از علی گفته است و پیغمبر
مسئله ،کوچک بودن جامعه ایرانی
خسته
جان
رضا
این
نتیج��ه
صبح
11
تا
9
نامنویسی:
زمان
نیستیشیختو؛هنرمندی
مونترال ،کمبود نیروی انس��انی و
.
ی
نباش
ها،
گردهمایی
پس بگو بهر مردمان ز هنر
ع��دم همکاری برنامه گ��ذاران در
تشکیل گروه
کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه
به دلت عشق کس اگر آمد
شهر مونترال است .در شهر ما ،چه
«س��ایه» بود.
نبرش توی کوچه و معبر
در گذش��ته و چه در حال حاضر،
آگوست 2008 ،13 ،12 ،11
تاریخنامنویسی:
فعالیت گروه
هست در جان هر هنرمندی
هنرمندان بس��یار خوب��ی بوده و
آگوست 2008 ،20 ،19 ،18
		
عشقی و شوری و شرار و شرر
جشنواره ی «تیرگان» یا «یکی بود
 5تا  8بعدازظهر
زمان نامنویسی:
یکی نبود» در تورنتو به پایان رسید .علنی کردن و تظاهر را
_________________________________________
پردهخوانی و نقالی با همراهی
نپسندند اهل فهم و نظر
گفتند این جشنواره برای آشنائی
توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
کانادائیها ب��ا فرهنگ و هنر ایران پیش از این هم تو در دل و جانت
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
ارکستر مسفونیک تورونتو
بوده انگیزه ی کسان دگر
است.
_________________________________________
امس�ال ش�هر تورنتو از  ۳۱ژوئیه تا س�وم اوت میزبان برگزاری سایت بی.بی.سی با دادن فهرست هیچ از عشق آن کسان گفتی
مدارک مورد نیاز:
قصه و داستان و نقل و سمر؟
کنفرانس بینالمللی مطالعات ایرانشناسی است که درست پس مغلوط و ناقصی از هنرمندان شرکت
 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
کنن��ده ،و اش��ارهای به بخشهای کردی اعالم توی مطبوعات
از پایان جشنواره تیرگان در تورونتو آغاز شد.
کهچهداریبهدل؟بهسینه؟بهسر؟
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
این دوره از کنفرانس بینالمللی مطالعات ایرانشناسی مصادف فرهنگی و هنری ،با چاپ عکسی از
پس چرا این زمان شدی شفاف؟
متولدین خارج از کانادا:
با هزار س�الگی تألیف شاهنامه فردوس�ی نیز شده است که در کباب پزان نوشت:
ناگهانی زده کالغت پر؟
 )1مدارک مهاجرت کانادا و کب
		
“کباب کوبی��ده در این میان مورد
برنامهریزی کنفرانس مطالعات ایرانشناسی امسال به آن توجه توجه بیشتر بازیدکنندگان خارجی فاشگوئیکنیبهاینترنت
 )2کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا
		
شده است.
که شدی پای بوس آن دو نفر
 )3شناسنامه کانادا (اگر دارید)
		
قرار داشت”.
یکی از جذابترین برنامههای جنبی کنفرانس ،اجرای قطعاتی
چیستاینحالتگالسنوستی؟
_________________________________________
راستی از رفیق ها چه خبر؟
از دکتر بهزاد رنجبران (در ش�ماره های قبلی نشریه پیوند از او هنرمند مراس��م افتتاحیه جشواره
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
هست البد یکی به مسجد مجد
س�خن گفتیم) توسط ارکستر سمفونیک شهر تورنتو به همراه محمد رضا لطفی بود:
برنامه پردهخوانی و نقالی مرشد ولیالله ترابی است.
شاغل روضه ی علی اکبر
 28آگوست تا  19دسامبر 2008
		
روزانه:
در ش�امگاه شنبه دوم اوت ،ارکستر  ۷۵نفره با  ۳۰ساز مختلف زیر گنبد کبود
آنیکیسینهزنبههیئتهاست
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
		
در سالن “ری تامسون” شهر تورونتو قطعاتی از رنجبران به نام زیر گنبد کبود ،پیرزنک رفته بود ....
زینب تعزیه است آن دیگر
 28آگوست تا  18دسامبر 2008
		
شبانه:
سومی میرود که بفروشد
“سهگانه پارسی” اجرا خواهند نمود.
بعدازظهر
9:30
تا
5:30
پنجشنبه
تا
دوشنبه
		
خوبی
آن
به
ی
نوازنده
تو
داس و چکش به مارکت محشر
این نخستین بار است که جلوههای گوناگونی از هنر ،اجرایی به
تار را حیف شد که میکوبی
تو هم آنقدر دور چرخیدی
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود
صورت موس�یقی و نقالی و هنر پردهخوانی ،دست به دست هم
که فتادستی و تلنگت در!
میدهند تا ش�بی به یاد ماندنی از پیوند سنت و مدرنیسم را به
 شهریه شامل کتاب می شود.مژده ای دل که تارزن آمد
تار با نرخ روز میزنی و
تصویربکشند.
 برای کالس های روزانه و شبانه.صاف از جانب وطن آمد
گاه از نرخ روز ارزانتر
__________________________________
زیر آن «گنبد کبود» نشست
با خود البته هرچه خواهی کن
آمد
پیرزن
با سر و وضع
این میان آبروی ساز مبر
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
بروت
و
باد
آنچنان داشت ژست و
تو نوازندهی به آن خوبی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55غربی
که گمان میکنی شوپن آمد
تارراحیفشدکهمیکوبی
Website: www.hsmontreal.com
یا مگر او جلیل شهناز است

HIGH SCHOOL OF MONTREAL

گربه هه

www.paivand.ca

استخدام

خانه برای اجاره

House Keeping
:نیازمندیم
farkhondehPmay/july

استخدام

به یک نفر برای کمک در نمایشگاه
.اتومبیلنیازمندیم

Tel.:514-466-1327

514-983-0952
514-515-1888

استخدام









استخدام
autodaytodayjune0115Up

514

996-9692

PIZZA 2 FOR1

فروشپیتزایی
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
(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

نوشیـن

















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

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت



















BabaiP/akmai08

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

استخدام

فال قهوه وکارت

485-0739
993-0739








































































استخدام

farkhondehPmay/july

homayounjuly0115UPmostafa

micyekt@bellnet.ca/PAkJune15

(514)
(514)

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

(514) 909-0444

(514) 994-3078

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

به یک پیتزامیکر برای کار در
ناحیه شربروک شرقی
.فورانیازمندیم

 در امورHandyman به یک نفر
.ساختمانفورانیازمندیم

آموزش دف

همچنین سرویس نگهداری از
کودکان و ساملندان در خانه شما

آموزش موسیقی
جواد داوری

sadeghi:PAkvJuly01,15





House keeping

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

(514) 862-8427

خدمات

House keeping
company R&F

به چند نفر کارگر جدی برای

 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

24
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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




















4
8


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





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





























Cell.: 514-246-8486




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

















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

به نفر صندوقدار  Cashierنیمه
وقت برای کار در دپانور در ناحیه
اولد مونتریال فورا نیازمندیم.
514-845-2752

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

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----

استخـدام

به  3نفر در پست های زیر
نیازمندیم( :تمام یا نیمه وقت)
 «پیتزامیکر» و کمک در آشپزخانه «دلیور» در ناحیه ،روزمونت،سنت لئونارد ،هاشوالگا و آنژو
 ویترس /کشی یربا حقوق خوب و شرایط مناسب
514-993-1057
vwarash@yahoo.ca-aug0115UP

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

صرافی  5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

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

میناتوربرایفروش

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

لوگــویپیوند:

2مینیاتور شاهزاده قاجار
بسیار نفیس،با قاب آنتیک
بسیار زیبا بفروش میرسد:
514 582 2195
mahbobe_khani@yahoo.comfreeaug01

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

www.

paivand.

ca

ش��هابنیوز ـ مقایس��ه تطبیقی نرخ
رسمی تورم در یكصد و هشتاد كشور
جهان در سال  2007نشان میدهد كه
ایران با نرخ رسمی تورم  19درصدی
در رتبه  176قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز ،مجله
اقتصادی ش��ونیكس دی��روز جمعه
جدولی را از نرخ تورم رسمی در 180
كش��ور جهان در سال  2007منتشر
كرد كه بر اس��اس آمار اعالم شده از
س��وی دولتهای این كشورها تهیه
شده اس��ت .طبق این جدول؛ كشور
ونزوئال با نرخ رسمی تورم  18درصدی
و جمهوری اسالمی ایران با نرخ رسمی
تورم  19درصدی در رتبههای  175و
 176جهان قرار گرفتهاند و در س��ال
 2007صرفاً چهار كش��ور بحرانزده
اریتره ،گینه ،میانمار و زیمبابوه دارای
نرخ تورمی بیشتر از ایران بودهاند.
ب��ر اس��اس گزارشه��ای رس��می
دولتهای مختلف طی سال 2007؛

خطر جنگ...
ادامه از صفحه :

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

Ottawa, Toronto, Vancouver

کار استاد علی اصغر معصومی

جایگاه ایران در لیست تورم جهانی؛
پنجم از آخر در بین  180كشور
نرخ ت��ورم در ژاپن صفر ،در نروژ 0.8
درصد ،در سوئیس  1درصد ،در تایوان
 1.2درص��د ،در فرانس��ه  1.6درصد،
در س��نگاپور  1.7درصد ،در ایتالیا و
س��وئد  1.9درصد ،در آلمان و مالزی
 2.1درص��د ،در كانادا  2.2درصد ،در
انگلیس  2.4درص��د ،در كویت 2.6
درص��د ،در آمری��كا  2.7درص��د ،در
عربستان سعودی  3درصد ،در عمان
 3.8درص��د ،در چین  4.5درصد ،در
س��وریه  7درص��د ،در بنگالدش 7.2
درصد ،در پاكس��تان  7.8درصد ،در
افغانس��تان  8.3درصد ،در ایران 19
درصد ،در میانم��ار  36.9درصد و در
زیمبابوه  16170درصد بوده است.
نكته مهم آن است كه پیشلرزههای
گران��ی فعلی مواد غذای��ی در جهان
از اواخر س��ال  2007زده ش��ده بود
و با افزایش ش��دید قیمت نفت خام،
كش��ورهای مختلف جهان در س��ال
 2007افزایش شدید قیمت سوخت،

فرآوردهه��ای نفت��ی ،محص��والت
پتروشیمی و  ...را تجربه كردند.
با این وصف ،نرخ نس��بتاً پائین تورم
در این كش��ورها نش��ان میدهد كه
دولتهای اكثر كش��ورها در كنترل
بح��ران افزایش قیمت نف��ت و مواد
غذای��ی در س��ال  2007موفق عمل
كرده و مانع افزایش تورم در كش��ور
خود شدهاند.
نكته دیگر آن اس��ت كه برخی منابع
غی��ر دولت��ی و برخی كارشناس��ان
اقتص��ادی منتق��د دولت نه��م ادعا
كردهان��د كه نرخ ت��ورم در ایران طی
س��ال  2007ب��ا احتس��اب افزایش
بیمحابای قیمت مسكن (كه در تهران
با تورم  450درصدی مواجه بود) بالغ
بر  40درصد بوده است كه در صورت
صحت ادعای این افراد؛ ایران در بین
 180كشور جهان در رتبه  179قرار
خواهد گرفت.

depoldmtljuly15AugPAK

And all Major Cities

(هنرمند و نقاش معاصر)
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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----

به س��ادگی از مجازات فرار میکنند.
ف��رار یا مصونی��ت از مج��ازات ،یک
عنصر اصلی و تفکیکناپذیر نظامهای
استبدادی و ناقض منظم حقوق بشر
بشمار میرود.
به همین دلیل ،اسناد حقوق بشری بر
لزوم نفی مصونیت از مجازات ،در قانون
و عمل ،تأکید میکنند و قصور یا تقصیر
در این زمینه را یک��ی از موارد فاحش
نقضحقوقبشرمیشناسند.حکومتها
نه فقط موظفند که حقوق بشر را رعایت
کنند ،و بلکه عالوه بر آن باید هر مأمور
یا مقام حکومتی را که مرتکب جرم یا
نقض حقوق بشر شود تحت تعقیب قرار
دهند و مجازات کنند.
همچنین ،فق��دان مصونیت از مجازات
یکی از عوامل تعیینکننده استقالل قوه
قضائیه بشمار میرود .وجود مصونیت از
مجازات در یک کشور به تنهایی بهترین
گواه عدم استقالل قوه قضائیه است ،و
حکومتی که به مأم��وران خود چنین
مصونیتی داده اس��ت عمال و مستقیما
مسئولیت تمامی اعمال آنان را به عهده
میگیرد.
یعنیوقتیحکومتامکانتعقیبقانونی
متهمان قتل و جنایتی را (مثال حادثه
کویدانش��گاه یا قتلهای زنجیرهای یا
هر جنایت دیگر) فراهم نمیکند عمال
آن قت��ل و جنایت را به خود منتس��ب
کرده است.
گستره این خصیصه (فرار یا مصونیت
از مجازات) نشان دهنده عمق آلودگی
حکومت به جنایاتی است که به دست
عوام��ل آن حکوم��ت (خودس��رانه یا
ناخودسرانه) صورت گرفته است.

مصونیت  ۳۰ساله...

این خصیص��ه در جمهوری اس�لامی
گس��ترهای ب��ی س��ابقه دارد .در تاریخ
معاصر ایران ،هیچگاه عوامل حکومتی
ل به
برای یک دوره نزدیک به  30س��ا 
صورت پیوس��ته و الینقطع از تعقیب و
مجازات مصونیت نداشتهاند.
در سطح جهانی نیز کمتر کشوری است
که از این نظر بتواند با جمهوری اسالمی
کوس براب��ری بزند .این تداوم بس��یار
طوالنی برخورداری از مصونیت قضایی،
به ایجاد نوع��ی از “فرهنگ” مصونیت
قضایی منجر ش��ده است .یعنی نسلی
از حکومتیان (یا وابستگان به حکومت)
با ای��ن فرهنگ بزرگ ش��ده و زندگی
کردهان��د و چون نقض آن را در زندگی
خود ندیدهاند میپندارن��د که ارتکاب
جرم از س��وی وابس��تگان به حکومت
ب��دون نگرانی از مج��ازات یک هنجار
عادی جامعه است.
وجود این فرهنگ ،به نوبه خود به اشاعه
و پذیرش آن در جامعه کمک میکند،
و این امر کار مأم��وران حکومتی را در
ارتکاب جرم و جنایت به مراتب تسهیل
ک��رده اس��ت .ما با پدی��ده مصونیت از
مجازات به عنوان ی��ک پدیده زائد که
در حواشی فرهنگ حکومتی قرار دارد

روبرو نیس��تیم ،و بلکه ب��ا یک هنجار
نهادینه شده در متن فرهنگ حکومتی
سر و کار داریم.

دادخواهی...

آیا شگفتآور نیست که در ایران تحت
ی نتوانسته
جمهوری اسالمی هنوز کس 
اس��ت در مورد جنایاتی که در دهه اول
انقالب صورت گرفت��ه دادخواهی کند
ی میز محاکمه
و مرتکب��ان آن را به پا 
بکشاند؟
آیا در تاریخ معاصر ایران ،زمانی را سراغ
داری��م که قربانی��ان جنایات حکومتی
نزدیک به سه دهه انتظار کشیده باشند
و هنوز در انتظار دادخواهی به سر ببرند؟
ی
و آیا گذش��ت زمانی تا این حد طوالن 
بهتری��ن امکان را برای فراموش��ی این
جنایات و ف��رار مرتکبان آن از مجازات
فراهم نمیکن��د ،و این خود بزرگترین
عاملی نیست که تکرار و ادامه آن را در
آینده ممکن میسازد؟
اگر ام��روز جنایات فراقانونی از س��وی
مأمورانحکومتیهمچنانادامهمییابد،
و اگر حکومت با استفاده از قوانینی که با
اصول حقوق بشر در تضاد است همچنان
میزند و میبندد و ش��کنجه میکند و
میکشد (و در صدد تشدید این قوانین
است) و در برابر اعتراضات جامعه جهانی
پوزخند میزند ،بدون ش��ک اس��تمرار
بیوقفه مصونیت از مجازات و فقدان یک
دادخواهی از جنایاتی که دست کم دو
دهه یا بیشتر از عمر آن میگذرد در این
الابالیگری حکومتی در زمینه حقوق
بشر بیتأثیر نبوده است.
این واقعیت ،همچنین نشان میدهد که
ی به نقض حقوق
چرا اعتراض��ات جهان 
بش��ر در ایران کاربرد زیادی ندارد .این
اصل بدیهی است که با تعقیب مجرم،
و ن��ه فقط با اعتراض و توصیه ،میتوان
انتظار داشت که جرم تکرار نشود.
اگر جرایمی در یک جامعه برای نزدیک
ی به خاطر
 30س��ال تکرار شود و کس 
آنها مجازات نگ��ردد چگونه میتوان
انتظار داشت که این جرایم با اعتراض و
توصیه قطع گردند؟
باید راه دیگری پیدا کرد.
باید نشان داد که نمیتوان برای همیشه
در حف��اظ مصونیت قضایی زیس��ت و
بیمحابا به ارتکاب جنایت ادامه داد.
بای��د این مصونیت  ۳۰س��اله را در هم
شکس��ت .باید فعاالن حقوق بشری با
استراتژی مش��ترکی اقداماتی را برای
تعقیب و مجازات مرتکبان فاحشترین
جنایات ارتکاب یافته به دس��ت عوامل
جمهوری اس�لامی س��ازمان دهند تا
بتوانند ضرورت پاسخگویی را به مقامات
حکومتی نشان دهند و خواب خرگوشی
آن��ان را در زمین��ه فرار از مج��ازات در
هم ش��کنند .و البته ک��ه در این زمینه
باید از نهادهای حقوق بشری و جامعه
بینالمللیکمکبگیرند.

بیستمین سالگرد قتل عام67

در کارنام��ه جمهوری اس�لامی ،موارد
نقض حقوق بش��ر و جنایاتی که بنا به
تعاریف اسناد حقوق بشری بینالمللی
ی میگردند کم
جنایت ضد بشری تلق 
نیست.

در این میان ،اما ،قتل عام س��ال ۱۳۶۷
فجیعتری��ن و خش��ونتبارترین آنها
است ،و تردیدی در صفت «جنایت ضد
بشری» آن نیست.
اکنون که بیستمین سالگرد این جنایت
ب��زرگ ف��را میرس��د ،ش��اید بهترین
زمان مناس��ب برای ایجاد یک کمپین
دادخواهی در سطح بینالمللی باشد.
نگارنده چند هفته پیش طی فراخوانی
این پیشنهاد را مطرح کرد.
اکنون با تکرار این پیشنهاد امیدوار است
که این موضوع در همه یادوارههایی که
به این مناسبت در ایران و خارج کشور
برگزار میشود ،مطرح گردد و زمینهای
برای اقدام مشترک همه فعاالن حقوق
بش��ر و پیکارگران آزادی و دموکراسی
فراهم آید.
دادخواه��ی ح��ق هم��ه قربانی��ان و
بازماندگان قربانیان یک جنایت است.
ولی در این مورد ،عامل مهم دیگری نیز
مطرح است:
تنها ب��ا اقدامی از این قبی��ل میتوان
واقعی��ت فرار از مج��ازات در جمهوری
اسالمی را به یک توهم تبدیل کرد و بر
توسن افسار دررفته نقض حقوق بشر در
ایران مهار زد.
بیس��تمین س��الگرد قتل عام زندانیان
سیاس��ی در ایران را تنه��ا با اعالمیه و
ی نکنیم.
مجالس یادبود سپر 
ب��ا دس��تگیری رادوان کارادیج ،فضای
مناسبی در سطح جهانی نیز برای یک
کمپین دادخواهی قتل عام س��ال ۶۷
ایران فراهم شده است .جنایات منتسب
به کارادیج به لحاظ کمیت و کیفیت در
ردیف قتل عام سال  ۶۷ایران است .باید
از این فرصت اس��تفاده کرد .دادخواهی
عمال باید از ایران ش��روع شود ،ولی به
طور قط��ع بدون حمای��ت بینالمللی
نمیتوان آن را به انجام رساند.
از س��وی دیگر ،انتظ��ار این که جامعه
بینالمللی رأسا به چنین کاری دست
بزند بیهوده است.
چنین کاری صورت نخواهد گرفت.
در درج��ه اول ،خانوادهه��ای قربانیان
هس��تند که حق دارند ب��ه دادخواهی
برخیزند ،و فعاالن حقوق بش��ر ایرانی
هستند که باید به کمک این خانوادهها
بشتابند و کمپین دادخواهی را سازمان
دهند.
ب��ه عن��وان بخش��ی از س��ازماندهی
ای��ن کمپین ،فعاالن حقوق بش��ر باید
به نهاده��ای حقوق بش��ر بینالمللی
نیز مراجع��ه کنند و به کم��ک آنان و
ارائه م��دارک مربوط به فق��دان امکان
دادخواه��ی در داخل کش��ور از جامعه
بینالمللی بخواهند که از مرتکبان این
جنایت عظیم ضد بش��ری دادخواهی
کند .و شک نباید کرد که اگر به صورت
سازمان یافته این امر پیش برود جامعه
جهانی نخواهد توانس��ت این خواست
حقوق بشری را نادیده بگیرد.
--------------------

پیوندرامشترکشوید:
514-996-9692
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
رژیم اس�لامی بار دیگر جان گروهی
از انس��ان ها را گرفت .روز  28ژوئیه،
 29نفر تحت عنوان “اشرار”“ ،قاچاق
مواد مخدر”“ ،سرقت مسلحانه” “ ،و
 ،...در زندان اوین به چوبه اعدام سپرده
شدند .باین ترتیب جمهوری اسالمی،
پس از کشور چین ،رکورد
اعدام در جهان را شکسته
است .در بس��یاری موارد
رژیم ب��ا اس��تفاده از این
اتهاماتنامشخصمخالفان
سیاسی خود را از بین برده
است ،زیرا تنفر وسیعی که
در س��طح جهان نسبت به
دستگیری ،شکنجه ،زندان
و اعدام مبارزان سیاسی در
ایران وجود دارد ،رژیم را به
چنین ترفندهایی کش��انده
اس��ت .این اعدام ه��ا زمانی
انجام می گیرد که س��ازمان
های حقوقی و مدافعان حقوق
بش��ر در جهان به این احکام
اعتراض کرده و خواس��تار لغو
آن ها شده بودند.
خبرنام��ه ش��یراز در این مورد
می نویس��د “ :ی��ک منبع آگاه
در یکی از دادسراهای تهران در
رابطه با  30نفری که قرار است اعدام
شوند گفت  :این افراد از جمله کسانی
هس��تند که سال گذش��ته به جیره
بندی بنزین اعتراض کردند و به دلیل
آتش زدن چند پمپ بنزین و به جرم
تخریب اموال عمومی بازداشت شدند،
اما اکنون به عن��وان اراذل و اوباش و
قاچاقچی پای چوب��ه اعدام می روند
و حکومت برای جلوگی��ری از ایجاد
واکنش های بین المللی ،دلیل اصلی
اعدام آن ها را مخفی نگه می دارد.
محم��د مصطفای��ی ،وکی��ل پرونده
متهمان و مجرمان ن��و جوان نیز در
گفتگو با دویچه وله(رادیو آلمان) در
این باره گفت “ :آنگونه که من خبردار
شده ام ،این ها افراد خاصی هستند و
عنوان اش��رار به آن ها داده اند .تاریخ
اعدام ای��ن  30نفر هم به روال عادی
نیس��ت .معموالً چهار شنبه آخر هر
ماه ،دادسرای جنایی تهران اعدام ها
را اجرا می کند ،این ها قرار است روز
یکش��نبه اعدام شوند .این ها کسانی
هس��تند که یا در دادگاه های انقالب
محاکمه ش��ده اند یا در دادگاه های
ویژه جرائم خاص(”.خبرنامه شیراز،
یکشنبه 6 ،مرداد )1387
ای��ن اولین بار نیس��ت که جمهوری

اس�لامی مخالفان خود را به اتهامات
واهی اعدام می کند و این را نیز همه
مراجع بین المللی به خوبی می دانند
ول��ی کوچکترین اق��دام جدی علیه
این آدم کش��ی ها ،جز اعتراض های
خشک و خالی و بدون پشتوانه عملی،
نکرده اند.
رژی��م اس�لامی از همان
آغاز به قدرت رس��یدن،
شکنجه ،اعدام ،و کشتار
مخالفان را در صدر برنامه
های خود قرار داده است.
در این میان ،رژیم هیچ
حد و مرز و قید و بندی
نمی شناس��د .در میان
لیست هزاران اعدامی
رس��می و کشتارهای
بی شمار غیر رسمی،
از هر قش��ر ،طبقه و
گروه اجتماعی یافت
م��ی ش��ود  :کارگر،
معلم ،دانشجو ،فعال
کرد ،ع��رب ،آذری،
بلوچ و ...
در عین حال اقلیت
ه��ای مذهب��ی و
اقلیتهایاجتماعی
نیز از شکنجه و زندان و اعدام رژیم در
امان نمانده اند :بهایی ،مسیحی ،سنی،
دراویش ،همجنس گرایان و ،...
حتا شیعه های ناراضی را به بهانه های
گوناگ��ون و دالیل واه��ی و به صرف
این که تفسیر دیگری از اسالم دارند،
به مسلخ کشیده اند .این بیدادها در
جامعه ای جریان دارد که فقر ،اعتیاد،
مرض و ب��ی خانمانی از خصوصیات
اصلی آنس��ت .نزدیک به  30س��ال
استبداد اسالمی جز تشدید سرکوب،
کشتار ،گسترش فقر و تعمیق و توسعه
ی اختالف های طبقاتی و اجتماعی
و ورشکستگی کامل اقتصادی ،برای
مردم زحمت کش ای��ران چیزی به
ارمغان نیاورده است.
همه این جنایت ها نشان می دهد که
رژیم جمهوری اسالمی در عین حال
که روز ب��روز منفورتر و منفردتر می
شود ،به همان نسبت هارتر و خشن
تر نیز می گ��ردد و برای ادامه حیات
خود راهی جز تشدید ترور و خفقان
ندارد .این رژیم می کوشد بر بحرانی
که سرتا پای آن را ،در همه زمینه ها
فرا گرفته اس��ت ،با بحران های دیگر
و ایجاد جو مصنوعی و ادعاهای پوچ
و بی پشتوانه از یک طرف و عمومی

جتمع مردم شهرهای مختلف
کردستان در مهاباد در
اعتراض به نقض حقوق بشر
از سوی جمهوری اسالمی
و اعالم حمایت از زندانیان
سیاسی

اق��دام به بره��م زدن آن ک��رده و ضمن
درگیری بسیار خشونت آمیز با مردم تالش
در متفرق کردن آن دارند ،بنا به گزارشات
دانش��جویان آزادیخواه و برابری طلب که
در این مراس��م حضور دارند اتوبوس های
حامل اعضای کانون نویس��ندگان قبل از
پیاده ش��دن اعضا توسط ماموران توقیف
و به نقطه ی نامعلومی انتقال داده شدند،
الزم به ذکر اس��ت این چهار بازداشت در
حضور مردم اتفاق افتاده اس��ت و هنوز از
بازداشت های دیگر خبر موثقی در دست
نیست
--------------------------------

علت
فزونی
احکام
اعدام در
جمهوری
اسالمی،
ضعف و
شکنندگی
رژیم
است!

جم��ع کثیری از مردم ش��هرهای مهاباد،
بوکان ،سردشت و نقده صبح امروز شنبه 5
مرداد ماه در میدان شهرداری مهاباد دست
به تجم��ع زده و ضمن محکومیت نقض
حقوق بش��ر از سوی جمهوری اسالمی از
فعاالن سیاسی در زندانهای رژیم حمایت
کردند.
ش��رکت کنن��دگان در ای��ن تجم��ع که
عکسهای از زندانیان سیاسی از جمله فرزاد
کمانگر ،هانا عبدی ،روناک صفارزاده ،زینب
بایزیدی ،علی حیدریان ،فرهاد وکیلی ،انور
حسین پناهی ،هیوا بوتیمار ،عدنان حسن
پور ،حبیب الله لطیفی و یاسر گلی را در
دس��ت داش��تند ،در پایان تجمع خود با
صدور بیانیه ای خواس��تار پایان دادن به
نقض حقوق بشر و آزادی زندانیان عقیدتی
شدند.

*** *** ***

خبرنامهشیراز:

در مراسم سالگرد احمد شاملو
نیروهای امنیتی به ضرب و
شتم مردم پرداخته و
حداقل  4نفربازداشت
شده اند.
در این مراس��م که از ساعت 5
عصر روز دوم م��رداد در کرج
برگزار ش��ده اس��ت ،نیروهای
امنیتی با حضور در این مراسم

آژانس ایران خبر:

طبق اعالم قبلی روز چهارشنبه دوم مرداد
س��اعت 1700ب��ه وقت محلی ق��رار بود
بخاطر درگذشت شاعرفقید ایران” شاملو
” مراس��می در محل م��زار او در امام زاده
طاهر در مهر دشت كرج برگزار شود.
س��اعت  1730ماموران نیروی انتظامی و
گارد ویژه و لباس شخصی ها و اطالعات
كه از قبل با ماشین های بنز و مینی بوس
و اتوبوس به محل آمده بودند به جمعیت
اولیه كه تعدادش��ان حدود  300نفربود و
لحظه به لحظه برتعدادشان افزوده میشد
یورشی وحش��یانه برده و با ضرب وشتم
وتوهین و ایجاد فضای ارعاب و س��ركوب
مانع برگزاری مراسم شدند وبا زور جمعیت
را متفرق وبعض��ا در مواردی
افراد را دستگیر كردند .
نیروهای حكومت��ی مانع از
حركت یك اتوبوس ش��امل
ش��خصیت های فرهنگی,
ادبی و سیاس��ی كه ازتهران
قصد آمدن به این مراسم را
داشتند ازهمان بدو حركت
شدند .هم اكنون جمعیتی

کردن شکنجه و اعدام  ،فایق آید .با
این همه ،اگر تا مدتی ترور و سرکوب
می تواند ترس و وحشت ایجاد کند و
باین ترتیب مبارزات مردم را تضعیف
نماید ،اما هنگامی که ترور و اختناق
عمومیت یابد و از حد معمول بگذرد
آنوق��ت تبدیل به عاملی منفی برای
حی��ات رژیم می گردد .این وضعیت
هماکنون در ای��ران در حال تکوین
است و جرئت و ش��هامتی که توده
های مردم و فعاالن سیاسی در مقابل
ترور و سرکوب رژیم از خود نشان می
دهند ،بیانگر شکسته شدن جو رعب
و وحشت در جامعه ایران است.
هنگامیکهامجدیاندادستانسنندج
به مهرداد کمانگر ،برادر فرزاد کمانگر،
معلم مبارز کرد که مدت هاست زیر
ش��کنجه دژخیمان رژیم قرار دارد و
محکوم به اعدام شده است ،با وقاحت
و بی ش��رمی بی نظیری می گوید:
“هر وقت برادرت را کش��تیم به شما
خبر می دهیم”! دیگر سخن از یک
رژیم مسلط بر اوضاع نمی توان راند.
رژیمی که در برگزاری سالگرد شاعر
و نویس��نده ای چون احمد ش��املو
م��رگ خود را می بین��د و به فجیع
ترین شیوه از تجمع مردم بر مزار او
جلوگیری می کن��د ،چنین رژیمی
در استیصال کامل بسر می برد .این
ها همه نشانه های ضعف ،سستی و
ش��کنندگی روز افزون نظامی است
که پاس��خی ب��رای بن بس��ت های
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ندارد
و تنه��ا با اعم��ال س��رکوب و ترور
اس��ت که به حیات خ��ود ادامه می
دهد .اگر چنین رژیمی علیرغم این
همه نفرت و انزجار مردم و نارضایی
وسیع اجتماعی در میان همه اقشار
مردمی که در بسیاری موارد به قیام
های خود جوش در مناطق مختلف
انجامیده است ،هنوز به حیات خود
ادام��ه می دهد ،عل��ت آن را باید در
نب��ود یک اپوزیس��یون جدی و یک
آلترناتیو سیاسی جستجو کرد .چنین
رژیمی اصالح ناپذیر است و مدعیان
اصالح طلب��ی در درون و برون رژیم
رسالتی جز حفظ آن ندارند.
در زیر برخی اطالع��ات و اخبار که
بیان گ��ر واقعیت ه��ای موجود در
جامعه استبداد زده ایران است را می
آوریم ،خود حدیث مفصل به خوان از
این مجمل !!

كه به هر قیمت می خواهند یاد شاعر
ملی خودرا گرام��ی بدارند در امام زاده
طاهر هس��تند وشعر های ش��املو را
یكصدا می خوانند ,اما عوامل ونیروهای
سركوبگر مانع نزدیك شدن آنها به مزار
احمد شاملو می شوند.
موقعی كه خانم شاملو (آیدا )همسر شاملو
به مزار نزدیك ش��د ویك دس��ته گل برسر
مزار گذاشت مامورین به او توهین كردند
واز او خواستند كه هرچه سریعتر محل را
ترك كند .یك دانش��جو به خبرنگار آژانس
ایران خبر گفت :اینها در اینجا حتی مانع
برگزاری مراس��م یك شاعر ملی می شوند
وهمه را مورد ضرب وشتم قرار می دهند,
و عده ایی به ناچار متواری ش��ده اند .ولی
نیروهای انتظامی دنبال آنها هس��تند كه
آنها را دستگیر كنند .

گویا نیوز

ممانعت نیروی انتظامی از
برگزاری مراسم هشتمین
سالگرد درگذشت احمد شاملو

مراسم هشتمین سالگرد درگذشت احمد
شاملو برگزار نش��د .این مراسم که بنا بر
اعالم خانواده شاملو و کانون نویسندگان
ایران ،قرار بود طبق روال هر ساله ،ساعت
 ۱۷امروز (چهارش��نبه ،دوم م��رداد) در
امامزاده طاهر کرج ،آرامگاه ش��اعر برگزار
شود ،در نهایت ،با ممانعت نیروی انتظامی
حاض��ر در محل ،برگزار نش��د و جمعیت
کثیر حاضر پراکنده شدند.
مجوز قانونی نداشتن گردهمایی ،از سوی
مس��ؤوالن انتظامی ،عل��ت این ممانعت
عنوان شد .ظاهرا آقایان فریبرز رئیس دانا و
ناصر زرافشان نیز برای مدتی توسط نیروی
انتظامی بازداشت شدند.
احمد ش��املو ،ش��اعر نامی ایران ساعت

“نخستبرایگرفتنکمونیستها
آمدند
من هیچ نگفتم
زیرا کمونیست نبودم
بعد برای گرفتن کارگران و اعضای
سندیکاآمدند
من هیچ نگفتم
زیرا من عضو سندیکا نبودم
سپس برای گرفتن کاتولیکها آمدند
من باز هیچ نگفتم
زیرا من پروتستان بودم
و سرانجام برای گرفتن من آمدند
دیگر کسی برای حرف زدن باقی
نمانده بود ()1

خاطرات زندان

فرزاد کمانگر
معلم و فعال حقوق بشری
محکوم به اعدام
هنگامی که از گوشه چشم تابلو بازداشتگاه
اوین را خوان��دم آنچه را از ای��ن زندان از
گذش��ته دور تا امروز در ذهن داش��تم و یا
خوانده بودم مرور کردم ،ناخودآگاه “خون
ارغوانه��ا”²در ذهنم تجل��ی دوباره یافت.
خیلی دوس��ت داش��تم کاش آن سرود را
حفظ کرده بودم ،لحظه ورود به راهروهای
 ۲۰۹و انفرادیهای آن بویی غریب و ناآشنا
را حس میکردم با خودم گفتم ش��اید این
بوی زندان ،بوی خفقان و بیداد باشد.
چشم بند تا خروج از  ۲۰۹جزئی جدا نشدنی
از زندانی است که مرا به یاد کسانی انداخت
که س�لاطین در سیاهچالها چشمانشان
را در میآورند تا بینایی ،حس��ی که انسان
بیشترین ارتباط را با دنیای اطراف میگیرد
را از او بگیرند و حال چشمانت را میبستند،
غافل از اینکه گاهی دیوارها مانع بینش و
دیدن نمیشوند.
 ۲۰۹یعنی انفرادی ،انفرادی که غریبترین
و گمنامترین واژه کتابهای قانون ماست
یعنی توهین ،تحقیر ،بازجوییهای چندین
و چند ساعته ،بیخبری مطلق ،ایزوله کردن
و در خالء نگهداش��تن ،خ��رد کردن به هر
قیمت و هر وسیلهای .انفرادی یعنی شکنجه
سفید یعنی شبهای بیپایان و اضطراب،
بعد از شکنجه سفید ش��ب و روز فرقی با
هم ندارد فقط نباید هیچ اخبار یا اطالعات
تازهای به تو برسد.
اطالع��ات و اخب��ار تو تنها القائاتی اس��ت
که روزی چند بار در اتاقهای س��بز رنگ
بازجویی طبق��ه اول در گوشهایت تکرار
میش��ود تا تو را ضربه پذیر س��ازد و تو در
س��لولت وعدههای بازجوی��ت را در ذهن
بررسی میکنی و فردا و فرداها دوباره همان
برنامه در اتاقهای سبز بازجویی شبیه اتاق
جراحی تکرار میش��ود و آنقدر این عمل
تکرار میشود تا گفتههای بازجو ملکه ذهن
تو میگردد و تو باور میکنی که چه موجود
بدی بودهای!
و ه��ر روز که از اتاق بازجویی به س��لولت
برمیگردی هر آنچه در س��لولت هس��ت
زیر و رو شده است یا بهتر بگویم شخم زده
شده اس��ت ،خمیر دندان ،صابون ،شامپو،
 ۹غروب روز یکش��نبه  ۲م��رداد ۱۳۷۹
درگذشت.

*** *** ***

اخبار کارگری

دود ناشی از آتش در کارخانه
الستیک البرز فضای اطراف
این کارخانه را در بر گرفته
است

کارگران الستیک البرز در یازدهمین روز
اعتصاب و در اعتراض به عدم توجه کارفرما
و نهادهای دولتی به خواسته هایشان ،اقدام
به آتش زدن الس��تیک در محل کارخانه
نموده و در مقاب��ل درب دژبانی در درون
کارخانه تجمع کرده اند.
هم اکنون دود ناش��ی از آتش در کارخانه
الس��تیک البرز فضای اطراف کارخانه را
در بر گرفته است و کارگران این کارخانه
مصمم هس��تند برای رسیدن به خواسته
هایشان ضمن ادامه اعتصاب به این شکل
از اعتراض خود (آتش زدن الستیک) ادامه
دهند.
کارگران الس��تیک البرز س��ه ماه اس��ت
دس��تمزدهای خود را دریافت نکرده اند و
کارفرما علیرغم گذشت چهار ماه از سال
هش��تاد و هفت ،هنوز بن کارگری س��ال
هشتاد و ش��ش این کارگران را پرداخت
نکرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
1387/5/1

از اعتصاب کارگران الستیک
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پتوهای سیاه بد بویت ،موکت رنگ و رفته
و حتا لی��وان چندبار مصرف��ت را بهدنبال
چیزی جابهج��ا کردهاند .ش��اید به دنبال
ردی از لبخند ،امید ،شادی ،آرزو و خاطره
میگردند تا مبادا پنهان کرده باشی ،و هر
ش��ب که تو در رویای دیدن دوباره مهتاب
به دیوار س��لولت چش��م میدوزی چیزی
مانند شبح از دریچه کوچک سلولت سرک
میکش��د و تو را زیر نظر میگیرد ،مبادا به
“خواب ش��یرین” رفته باشی و یا در رویای
ش��بانهات مادر بر بالین فرزند آمده باشد و
در آن تاریکستان الالیی را مرهم زخمهای
فرزند نموده باشد.
ب��ه دیواره��ا ک��ه چش��م م��یدوزی ب��ه
یادگاریهایی که میهمانان قبلی سلولت از
خود بهجا گذاشتهاند از عرب و ترک و کرد
و بلوچ و معلم و کارگر و دانش��جو گرفته تا
فعال حقوقبشر و روزنامهنگار ،همه به اینجا
سری زدند .گویی درون  ۲۰۹عدالت در حق
همه بهطور مساوی اعمال شده است چون
اینجا فارغ از قومیت ،فارغ از جنسیت ،فارغ
از مذهب و فارغ از هرگونه طبقهای همه به
گونهای مساوی به زندان میآیند.
از سلولهای انفرادی تا سلولهای عمومی
تنها بیس��ت تا س��ی متر فاصله است که
بعضیها چند س��اله و بعضیها چند ماهه
طی میکنند ،س��لول عمومی یعنی دیدن
و حرف زدن با انس��انهایی شبیه خودت
یعنی ش��نیدن صدای انسانهایی که باید
صدایش��ان شنیده ش��ود ،سلول عمومی
یعنی نوش��یدن یک لیوان چای داغ یعنی
رفتن به حمام به دلخواه خودت ،س��لول
عمومی یعنی اجازه اصالح س��ر و صورت و
برای بعضیها یعنی اجازه دیدن چش��مان
نگران عزیزان ،پش��ت دیوارهای شیشهای
و ب��رای من یعنی رفتن ب��ه هواخوری بعد
از ماهه��ا ،بع��د از ماهها ب��رای اولین بار به
هواخوری رفتم ،هقتهای س��ه بار و هر بار
 ۲۰دقیقه ،هواخ��وری اتاق کوچکی بود با
دیوارهای بلند و س��قفی نرده کشی شده و
مشبک ،برای من که آسمان و خورشید را
هر روز از دامن زاگرس عاش��قانه نگریسته
بودم اینجا گویی آس��مان را پشت میلهها
زندان��ی کرده بودند .خورش��ید دزدکی به
گوش��های از هواخوری سرک کشیده بود و
انگار او هم میدانست که نباید به دیوارهای
امنیت ملی نزدیک شد ،دوربینی هم باالی
س��رمان تند و تند میچرخید تا همهجا را
زیر نظر داشته باشد ،مبادا با خورشید خانم
نگاهی رد و بدل کنیم و چش��مکی بزنیم
که به حساب “ارتباط با بیگانگان” گذاشته
ش��ود و یا به نس��یم بگوییم “حال همهما
خوب اس��ت” و این خبر موجب “تشویش
اذهان عمومی” گردد و دیوارهای هواخوری
نیز آنقدر لکههای ناش��یانه رنگ بر آنها
دیده میش��د که دیوارها را بد منظر کرده
بود “هر چند که زیباترین دیوارها اگر دیوار
یک زندان باشند باز شایسته تخریبند”.
دیوارهای  ۲۰۹رس��الت خطیر خود یعنی
جدا کردن زندانیان از یکدیگر را بهخوبی
انجام ن��داده بودند .اینج��ا دیوارها قاصد
دوس��تی و نامهرسان شده بودند ،پس باید
مجازات میش��دند و هر هفته بر تن دیوار
رنگ تیرهتر میکشیدند تا در نهایت روزی با
سنگ سیاه نقش پوشش کردند.
دیوارهای هواخوری ب��رای زندانیان تخته
سیاه ،روزنامه دیواری و حتا ترک دیوار نقش
صندوق پست را ایفا میکرد و پیام زندانیان
را به هم میرساند.

البرز حمایت کنیم

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

“اعتصاب کارگران الستیک البرز
وارد سومین روز خود شد”

------------------------کارگران الستیک البرز در اعتراض به عدم
پرداخت دس��تمزدهای شان از روز شنبه
 1387/4/22بار دیگر دس��ت به اعتصاب
زدند .این کارگران از اول سال  87سومین
بار است که دست به اعتصاب میزنند.
کارگران الس��تیک الب��رز در حال حاضر
مدت سه ماه است که دستمزدهای خود
را دریافت نکرده اند.
کارفرمای الستیک البرز از پرداخت عیدی
حدود چهارصد نفر و بن کارگری سال 86
تمامی کارگران این کارخانه نیز سرباز زده
و ت��ا کنون از پرداخت وام به آنان از محل
صندوق مالی حدود  700نفر از کارگران
که موجودی آن هر ماهه از حقوق کارگران
کسر شده ،خودداری نموده است .هر کدام
از این کارگران در حال حاضر حدود یک
میلیون و پانصد هزار تومان در این صندوق
اندوخت��ه دارند که قرار ب��ود هر ماهه به
کارگرانی که نیاز پیدا میکنند از محل آن
وام داده شود.
از س��وی دیگر دیروز مورخه 1387/4/23
کارفرمای الستیک البرز بخشی از مطالبات
حدود چهارصد نفر از کارگران این کارخانه
را پرداخ��ت نمود و از آنان خواس��ت تا بر
سر کارهای خود باز گردند اما این کارگران
اع�لام کردند ت��ا تمام��ی مطالبات همه
کارگران تصفیه نش��ود ب��ه اعتصاب خود
ادامه خواهند داد.

دیوارها پر بود از خبرها و اسامی دانشجوها،
آنه��ا که از تیر ماه  ،۷۸ن��ه نه…!! ،دورتر…
از  ۱۶آذر آمده بودند ،آنها که سالهاست
پای ثابت انفرادیها هس��تند و با جسارت
تمام مینوشتند “دانش��جو میمیرد ذلت
نمیپذیرد” و اس��م دانشگاه خود را زیرش
مینوشتند.
ج��وان دیگ��ری آرم انجیاویش��ان را با
ظرافت تمام روی دیوار طراحی میکرد هر
چند بار رنگ میزدند اما او دوباره و چند باره
میکشیدوکسانیهمطلباخبارمیکردند.
من ه��م روزی بر دیوار هواخوری نوش��تم
سالم ،با خودم گفتم “سالمت را نخواهند
پاس��خ گفت” ول��ی خیلی زود نوش��تند،
“سالم شما؟!” و دوستیهایمان آغاز شد،
از دانشجوها گرفته تا زندانی القاعدهای که
بعدها در رجایی شهر معلم زبان انگلیسیام
شد ،کلی دوست “دیوارگی” پیدا کرده بود
و روزی که انفرادیها پر شده بود و جا برای
ت��ازه واردها کم آمد به ناچار خیلیها را در
یک س��لول جمع کردند و انگار سالها بود
که همدیگر ار میشناختیم.
پلیتکنیکیها ،تحکیموحدت ،مسیحیها،
ترک ،بلوچ ،کرد و… ،انگار سالها بود همدیگر
را میشناختیم ،یکی آرایشگر میشد یکی
آش��پز ،تا صبح مینشس��تیم و از دردهای
جامع��ه میگفتیم ،هر چن��د دردهایمان
مشترک بود اما تا صبح صحبت میکردیم
و صبح ما را صدای گریه سید ایوب زندانی
بلوچ بغل دس��تی که سالها اینجا بود به
خ��ود م��یآورد ،آنقدر کس��ی فریادش را
نشنیده بود که به خدا نامه مینوشت و در
هواخوری میگذاش��ت و با صدای گریه او
س��کوتی سنگین بحث ما را خاتمه میداد
و گاهی صدای پاش��نه کفش زنی ما را به
س��کوت وادار میکرد ،از فرط خوشحالی
و هیجان از س��وراخ کوچ��ک در ،یا از الی
پرههای رادیاتور سلول  ۱۲۱به بیرون نگاهی
میانداختیم ،زنی بود که با چشمانی بسته
به سوی اتاق بازجویی میبردنش ،چادری
به سر داشت که دهها ترازو بر چادرش نقش
بس��ته بود ،قامت او ترازوهای عدالت را کج
و معوج و نابرابر نش��ان میداد .این صدای
آشنای پا ،اعالم حضوری موقرانه بود تا به ما
بگوید اینجا هم زندهگی و مبارزه بی صدای
پاش��نههای بلند معنایی ندارد ،کمی تامل
و س��اعتی فکر کردن میخواهد تا متوجه
شوی همه یکی بودیم.
ات��اق بازجوییم��ان همان اتاق��ی بود که
رانندههای شرکتواحد و معلمها بازجویی
شده بودند ،میز بازجویی همان میزی بود
که دانش��جوها بر روی آن یادگاری نوشته
بودند و تختی که من روی آن میخوابیدم،
همان تخت��ی بود که “عمران” جوان بلوچ
قب��ل از اعدام رویش نوش��ته بود دلم برای
کویر تنگ ش��ده ،چشم بندمان هم همان
چش��مبندی بود که اعض��ای کمپین یک
میلیون “فریاد خاموش” به چشم داشتند،
پس نباید غریبهگ��ی کرد و نباید همدیگر
را فراموش کرد ،اینها همه یک جورهایی
آشنایند ،اینجا همه چون شمایند ،راستی،
فکر کن شاید فردا نوبت تو باشد
بند بیماران عفونی ()۵

زندان رجایی شهر کرج ۸۷/۳/۱۰
__________________
 -۱برتولت برشت در هنگامه نازیها
 -۲خون ارغوانها ،از بیژن جزنی
 -۳شعر سالم ،از سید علی صالحی
http://alihemmati85.persianblog.ir/post/62
-----------------------------

کارگران الستیک البرز امروز طی نامه ای
اعالم نموده اند چنانچه دستمزدهای آنان
پرداخت نش��ود از طریق فروش کاالهای
موجود در کارخانه دس��تمزدهای خود را
تامین و برداشت خواهند کرد.
در حال حاضر مدت یکسال است با وجود
بازار پر رونق الستیک در ایران ،کارفرمای
الس��تیک البرز بطور مرتب دستمزدهای
کارگران خود را با تاخیر های تا پنج ماهه
پرداختمیکند.
عدم پرداخت بموقع دس��تمزد کارگران
الس��تیک البرز ،چیزی جز ی��ک دزدی
آش��کار از دستمزدهای زیر خط فقر آنان
نیس��ت و بای��د عالوه ب��ر پرداخت فوری
تمام��ی مطالبات کارگ��ران این کارخانه،
خس��ارتهای مادی و معنوی ناشی از عدم
پرداخت بموقع دس��تمزد کارگران نیز به
آنان پرداخت شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعالم حمایت
قاطعان��ه از اعتصاب کارگران الس��تیک
سازی البرز خود را همدوش و همراه آنان
در رس��یدن به خواستهای شان میداند و
بدینوسیله از تمامی کارگران و تشکلهای
کارگری میخواهد تا در راستای پایان دادن
به مسئله عدم پرداخت بموقع دستمزدها،
ک��ه زندگی میلیونها خان��واده کارگری را
بی��ش از پیش در تباهی فرو برده اس��ت،
به حمایت متحدان��ه از اعتصاب کارگران
الستیک البرز بر خیزند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 1387/4/24
ایمیلk.ekhraji@gmail.com :
فاکس02144514795 :
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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¬¿©›
4

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

majzachi@sutton.com
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2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644

چونین
رقصی
:
کابلی
فرزانه

















14

 سپتامبر21 تا19 60بیاد جانباختگان دهه














AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

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

5655 Sherbrooke W.
NDG,
















































Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996
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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

WEST
Island
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15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

99










Tel.: 514-620-5551

