 ادامه كابوس:29 املپیک
ناكامی كاروان ورزشی ایران
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 انصراف، حذف،باخت
نتایج بدست آمده ایران
...در ادامه بازی های املپیک
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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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www.paivand.ca
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افاضات جناب
:سرهنگ
ایران از هم
7
!می پاشد

 میلیون بیننده در3
 شهر85 ،الس وگاس
درتور جهانی و اینک
 هزار صندلی160
 برنامه8سولداوت در
15 در بل سنتر از
،سلیندیون،آگوست
پرفــروشترین
خواننـده زن در
 اینک در،تاریـخ
!مونتریال

:نامه های رسیده
پیـوند و
"دست های پلید نمطلب
!ای خنوانید
تفــرقه
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 طبق یک:2008 >> املپیک
، والیبال ساحلی،آمار غیررمسی
رکورد بیشترین متاشاگر را در میان
!آقایان ایرانی متاهل شکست
تولد پیوند

..قصاص و
حسین باقرزاده

...موسیقیپاپ

25:بهزادقیامیص
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سیروس

یحیی آبادی
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انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس
تشخیص مصلحت نظام ایران که
 اع�لام کردهبود،چن��د روز پیش
س��اله ما با دولت به
«مدارای سه
ٔ
 ا وت15  روز جمعه،»پایان رسیده
بار دیگر به انتقاد ش��دید از دولت
.نهم پرداخت
3

مایکل
فلپس با قهرمانی و
200رکوردشکنی در
متر مختلطانفرادی
مردان مدال ششم
خود در املپیک پکن
 او بی.را کسب کرد
ش
از
نی
م
ث
ان
یه
رک
ورد
ماه ژوئیه
خود را کاهش داد

6 : اقتصاد کانادا--

شغل55000

!ازدسترفتهاست
10
9

چگونهمدرکدانشگاهیجعلكنیم؟

...!حاجی بیا حال کن
دکترانصاری
22: ص....:پزشکی

ÍÅœZ®™
(514) 846-0221

...شعر

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

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

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

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
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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.

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

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

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

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
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5Star I.P.M. Inc.
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دکترگلمحمدی

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

GESTION FINANCIERES EXACTE

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

!”“ما همه بهائی ایرانی هستیم
23 : ص...شاهنامه

4:علیدوستی ص

¯zb با بهترین
(514) 846-0221
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
 هزینهäوÀ نرخ

IranAir

4

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
yf£¥5ç•Z®
 ستاره5 صرافی

درمتام
با سیستم ماW.جهت جابجایی ارز
5Star ،دنیا
I.P.M. نقاط
Inc. 2178
Ste-Catherine
2178dZ®`
Ste-Catherine
W.
` ` ` Á…
:دارید
زمان نیاز
Tel.:(514) 585
-2345
®¥Á…£…  دقیقه10 فقط به
Tel.: (514) 585-2345
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صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارش��ی گفته اس��ت که افزایش
فش��ارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه
.زده است
این گزارش می گوید که تحریم های بین المللی تامین مالی مبادالت
تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت
.ها از سرمایه گذاری در ایران شده است
صندوق بین المللی پول گفته است که بانک های دولتی ایران در
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و س��ازمان ملل به شدت ضربه
خورده اند به نحوی که دولت مجبور به تجدید س��اختار مالی
.آنها شده است
 “تشدید فشارهای بین المللی:در این گزارش آمده اس��ت
 تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کش��ور،بر ایران
3:” ادامه در ص.گذاشته است

x£Å¥¿gz®Å`•

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.D.S.

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

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

Metro: CDN

Cell

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080
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6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
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5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
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خبر...

گزارش IMF

سازمان ملل متحد
تاکنون س��ه رشته
تحریم ها را به خاطر
خ��ودداری ایران از
تعلیق بخش های
حس��اس چرخ��ه
تولیدسوختهسته
ای  -ک��ه غرب می
گوید پوششی برای
تولید سالح اتمی است  -علیه
آن کشور وضع کرده است.
اتحادیه اروپا اخیرا پس از آنکه
نتیجه گرفت ایران تمایلی به
پذیرش بس��ته “مشوق های”
اعض��ای دائم ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل و آلم��ان برای
تعلیق غن��ی س��ازی اورانیوم
ندارد ،تصمی��م گرفت دارایی
های بانک ملی ایران را مسدود
کند.
آمریکا نی��ز معامله با چندین
بانک ایرانی ،از جمله بانک ملی
را که بزرگترین بانک این کشور
است ،ممنوع کرده است .گفته
می شود این تصمیم ها باعث
انصراف بس��یاری از ش��رکت
های خارجی از تجارت با ایران
شده است“ .گزارش کارکنان
صن��دوق بین المللی پول” در
باره ایران حاکیست که افزایش
تورم در ماه های اخیر نشانه آن
است که س��طح فعالیت های
اقتصادی از لحاظ پولی بیش از
حد افزایش یافته که دلیل آن
ترقی س��ریع قیمت نفت بوده
است.
افزای��ش درآمده��ای نفتی و
تزری��ق آن در اقتصاد داخلی
باعث رشد سریع نقدینگی و در
نتیجه ،بروز تورم شده است.

مقام ه��ای ایرانی گفته اند
س��عی می کنند با کاستن
از هزین��ه ه��ای دولت��ی و
جلوگیری از رشد نقدینگی،
نرخ تورم را که هم اکنون حدود
 26درصد است مهار کنند.
بنابه این گزارش ذخیره ارزی
ایران در پایان س��ال گذش��ته
شمسی  82میلیارد دالر بوده
اس��ت درحالی که این رقم در
س��ال قب��ل از آن  61میلیارد
دالر بود.
 IMFگف��ت که چش��م انداز
میان مدت اقتصاد ایران شدیدا
به درآمد نفت بستگی دارد.
آی ام اف گفت که چشم انداز
میان مدت اقتصاد ایران شدیدا
به درآمد نفت بستگی دارد.
براس��اس الگوی شبیه سازی
صن��دوق بین المللی پول ،اگر
سیاس��ت های اقتصادی ایران
تغییری نکند و بهای نفت خام
ب��ه  85تا  90دالر در بش��که
افت کند ،رش��د بالقوه اقتصاد
ایران کاهش می یابد و آسیب
پذیری اقتصادی بیشتر خواهد
شد .از س��وی دیگر،اگر بهای
نفت خ��ام ایران ب��االی 110
دالر در بشکه باقی بماند ،تراز
پرداخت ه��ای خارجی مازاد
قابل توجهی خواهد داش��ت و
میزان ذخایر ارزی تا پایان سال
1391شمسی به  190میلیارد
دالر خواهد رسید.
آی ام اف افزود اگر بهای نفت
خام ایران به کمتر از  75دالر
در بشکه افت کند ،این کشور
در میان مدت با کسری موازنه
ارزی مواجه خواهد شد که به
دلیل دسترسی محدود ایران
به بازارهای مالی بین المللی،
وضعیتی غیرقابل دوام خواهد
بود.

انتقادات شدید
رفسنجانی از
احمدینژاد

www.paivand.ca

جمشید ترابی زاده ،از
کمپانی  VIPفایننشال سرویسز
(کبک) ،در زندان
سرانجام پس از مدت ها تحقیق و پیگیری ،اطمینان
یافتیم ،یکی از طلبکاران و قربانیان کالهبرداری و
شیادی بزرگ آقای جمش��ید ترابی زاده« ،بروکر»
بیمه معروف و س��ابقه دار مونتریال ،موفق ش��د با
ش��کایت نزد قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران،
وی را پ��س از تعقیب طوالنی ،در روز ش��نبه13 ،
ج��والی  2008در محل کارش («امور مهاجرت»)
دستگیر و روانه زندان کند .طبق گفته شاکی این
پرونده (که خواست نامش ،به دالیل شخصی پنهان
بماند) ،آقای ترابی زاده ،زمانی که موفق نشد وثیقه
مناسب شکایت را فراهم آورد ،شب را در بازداشتگاه
ویژه بازپرس��ی گذراند ،و روز بعد ،پس از حضور در
دادگاه اولیه ،به زندان اوین منتقل شد.
در تماس��ی ک��ه گروه��ی از ش��اکیان و قربانیان
کالهبرداری او با دفتر پیوند گرفتند ،آگاه ش��دیم
کلیه ی مالباختگان او می توانند شکایات خود را از
کانادا ،به پرونده وی در ایران بیفزایند.
--------------------------------------برایآگاهیبیشترباتلفنزیرمتاسبگیرید:

514-577-0083

اطالعات بیشتر در خصوص پیشرفت و ادامه پرونده
آقای جمشید ترابی زاده در فرصت های آتی به
آگاهی خوانندگان خواهد رسید.

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:
514-363-9262
Abedidoubel pizzaaug01

آیتالله هاش��می رفسنجانی رئیس
تشخیصمصلحتنظامایرانکهچند
روز پیش ،اعالم کردهبود «مدارای سه
ساله ما با دولت به پایان رسیده» ،روز
ٔ
جمع��ه  15ا وت ب��ار دیگر به انتقاد

شدید از دولت نهم پرداخت.
به گزارش خبرگ��زاری انتخاب ،وی
در دیدار با اعضای جامعه اس�لامی
دانشگاهیان ایران گفت:
«اینگون��ه ک��ه کش��ور دارد اداره
میشود ،نمیتوانیم راضی باشیم که
مسلمانان خوبی هستیم و یا الگوی
جهانی ش��ویم ،تعارف ک��ه نداریم،
کشوری با این سرمایه عظیم نباید در
زمستان دچار قطع گاز و در تابستان
دچار قطع برق شود و مردم ساعتها

وق��ت خ��ود را در پم��پ بنزینها
بگذرانن��د ،در حالی ک��ه ما صاحب
این راه هستیم .بدیهی است که این
مسائل و مشکالت به ضعف مدیریت
بر میگردد».
وی ادامه داد :در مس��ئله سیاس��ت
خارجی نیز همین گونهاس��ت و در
مس��ائل فرهنگی نیز همین اس��ت،
فقط شعار زیادی داده میشود ،ولی
در عمل ضد فرهنگ عمل میشود.

رستورانکارون
اسپشیال های روز...

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

 8/99دالر

در قلب NDG

20e anniversaire du massacre de l’été 1988 des prisonniers politiques en Iran
The 20th anniversary of Iranian Political Prisoner's massacre in summer 1988

September 19-21 2008 Montreal, Canada
Ticket pour les 3 jours.$70.00 *Étudiants pour les 3 jours$45.00
Soirée culturelle le 19 septembre.$30.00
*Étudiants pour Soirée culturelle.$20.00 Ticket pour la journée du 20 ou du 21.$25.00

Conférence: les 20 & 21 septembre 2008 . UQAM, salle DSR 525, 320 St-Cathrine Est,
Montréal, Qc. Soirée culturelle: le 19 septembre 2008 à 19h .UQAM, Marie Gérin-Lajoie
(JM 400), 405 St-Cathrine Est, Montréal, Qc.
www.1980smassacre.com

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Behrooz Aghababakhani

درخدمت هموطنان گرامی
Regional Office:
MONTREAL:
1010 de Sérigny, Ste 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

 8/99دالر

با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب
7400 Sherbrooke W
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Elmhurst

قلیه
ماهی
با پلو

با نان
تافتون تازه
خشخاشی

!Cela ne doit plus se passer
!It Must Not Happen Again

بهروزآقاباباخانی

نا
هاربازار

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

Août 15, 2008

 PAYVAND: WVol. 15 W No.852 W

Harley

St-Jacques

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

وکیل دعاوی

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا -لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

امیرکفشداران

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

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران:حقوق بشر
>> فکر جنایتکارانه “بهائی کشی” تفکری است که
خواستار پاکسازی مذهبی ،یعنی کشتار بهائیان
است ...
>> واکنش شیرین عبادی چنان بود که گوئی وی
بهائی بودن را ننگ تلقی می کند و این نسبت را
به دختر خود با “فحش” برابر می داند.

www.paivand.ca

ای هموطن ،ای همصدا
محمدرضا  ،و ای ه��م درد م��ن،
علیدوستی اگرچه طبل هوچیگران
و جنگ اف��روزان بلند
است و زوزه ی روبهان گوشخراش  ،و رسم تو و
من قیل و قال نیست اما بگذار دنیا بداند که ما
ساکتیم اما زنده و لبریز از سلحشوری ،جداییم
اما همدرد و همدل ،و خاموشیم تا نزدیک سحر
و بدان که سپیده دم نزدیک است.
_______________________________

دست تو ومن با هم
می سازد و می سازد

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

“ماهمهبهائیایرانیهستیم”!
 ----علی کشتگر ----

هم میهنان بهائی ما در  ٣۰سال گذشته همواره در جمهوری
اسالمی با تبعیض ،تهدید و سرکوب دوگانه روبه رو بوده اند.
جرم آنها این بوده و هست که به آئین بهائیت باور دارند .آنها
در سرزمین خود نه فقط از انتخاب بسیاری از مشاغل محروم
اند ،نه فقط از برگزاری آزادانه مراسم عبادی خود محروم اند،
بلکه حکومت در همه س��الهای گذشته دربسا موارد با این
خواهران و ب��رادران ایرانی ما هم چون مجرمان رفتار کرده
است.
در میان برخی از س��ران جمهوری اسالمی از آغاز این فکر
خطرن��اک وجود داش��ته و دارد که بهائی��ان “مهدورالدم”
هستند .قتل آنان واجب و مستوجب پاداش الهی است .این
فکر مجرمانه که در بطن آن نطفه بدترین جنایات بسته شده
و کس��انی هم چون علی خامنه ای و ای��ادی او حامالن آن
هستند تا به امروز قربانیان زیادی از میان هم میهنان بهائی
ما گرفته است .در این سی ساله گذشته در برش های زمانی
مختلف در شهرهای ش��یراز ،کرمان ،مشهد ،تهران ،کرج و
برخی از شهرهای دیگر کشور تعدادی از هم میهنان بهائی
ما در کمال ش��قاوت به قتل رسیده اند .در هیچ یک از این
جنایات قاتالن که از عوامل و ماموران دستگاههای امنیتی و
نظامی جمهوری اسالمی هستند مورد تعقیب قرار نگرفته اند
و هیچ مرجع حکومتی به شکایات بستگان قربانیان رسیدگی
نکرده است.
فکر جنایتکارانه “بهائی کش��ی” که انجمن حجتیه از دوره
پی��ش از انقالب حامل و مبلغ آن بود و ب��ا روی کار آمدن
جمهوری اس�لامی حامالن آن به قدرت رس��یدند ،تفکری
است مجرمانه که خواستار پاکسازی مذهبی ،یعنی کشتار
همه بهائیان است .اگر موانعی هم چون قوانین بین المللی
و واکنش های جهانی در کار نبود ،چه بسا تا به امروز سران
جمهوری اسالمی این اعتقاد جنایتکارانه را بطور کامل عملی
کرده بودند .در این سی سال گذشته در مقاطع مختلفی شاهد
ادامه در صفحه30 :

کوشید نهان سازد فریاد دلیران را
با زوزه ی خود روبه ،و آوازه ی شیران را
چشم تو ومن با هم از برق نظر روزی
تازند به یکدیگر پیکان ( )1و سفیران را
بانگ تو ومن با هم چون رعد طنین یابد
آرد به زبان آن َگه خاموش صفیران ( )2را
دست تو ومن با هم میسازد و میسازد ()3
بار دگر از پــــایه این خانه ی ویران را
مشت تو ومن با هم پتکی شود از آهن
در هم شکند یک یک زنجیر اسیران را
فکر تو ومن با هم در طرح جهانی نو
مدهوش کند بی شک آرای دبیران را
قلب تو ومن با هم ،هم ُغصه و هم قِصه
از معرکه میـراند این معرکه گیران را
خون من و تو با هم ( )4کارون دمان گردد
می روبد و می کوبد ویرانگر ایران را
-----------------------------------

( )1پیامهای ناگفته ای که در نگاه همدالن است به
پیکها و سفیران دلها تشبیه شده اند.
( )2آنها که فریادشان (صفیرشان) در سینه حبس
مانده
( )3میسازد اول یعنی سازش و همدستی میکند و
میسازد دوم یعنی بنا میکند
( )4چنانکه دیده میشود در بیشتر بندها “تو و من”
آم��ده که قدم اول وح��دت را تقدم دیگری بر خود
معرف��ی کند اما جایی که پای خون دادن اس��ت با
اشتیاق پیشقدم شده میگوییم خون من و تو با هم.
( )5در هرکجا که عضوی از تو و من با هم به یکسو
میروند (غیر از تبادل سفرای نگاه که هر یک به سوی
دیگری حرکت میکند) در حقیقت یکی میشوند و
برای تاکید برین یگانگی برایشان فعل مفرد به کار
رفته

ع
جما
کلبه
م
و
ل

Août 15, 2008

مونتریال 15 :سال بعد!!
د

امپراتوری پیون
تبریک به دوست و همکارم

محمدرحیمیان:

سردبیر
دستیار سردبیر
دستیار دستیار سردبیر...
ویراستار
عکاس
صفحه بند
طراح گرافیک
طراح آگهی ها
امور وب سایت
بازاریاب
مسوول کارگزینی
مسوول حسابداری
مسوول مطالبات
امور چاپ
امور کامپیوتر و فنی
مسوول پخش
مسوول آبونه
مسوول روابط عمومی کامیونیتی
و البته
مسوول تام االختیار
دپارمتان فحش خوری!!
و...

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

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

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

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

غذا آماده
برا
ی take
out

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

بستان
تا
در گرمای سبه؟!
چی می چ نی !!
ملا
آبجو بشکه آ جمال!
سعمو
ویترا
ر
کیترینگجمال

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

سیروس
یحیی آبادی

پ
ان
ز
د
ه
می
ن
س
ال
گ
ر
د
ا
نت
شا
ر
پی
وند مبارک!

انواع ساندویچ های سرد و گرم
نوشابه های الکلی و غیر الکلی
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
سفرهای تفریحی با قیمت
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قیمت
ها
ی
ر
قا
بت
ی
مو
جو
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د ما
هم
چ
نی
ن
ک
وپ
ن
5
2
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
به
ای
را
ن
ارائه خواهد شد.

Super special

نسرین پارسا

time:
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
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ایران اعدام...

که از عبارت قرآنی «جان
در برابر جان» برمیآید
______
به اتخاذ کرده اس��ت .این
م
ا
د
______ ز حربه اع
تعبیر از قص��اص ،به
تفاده ا
نت فلسفه
ردیف کرده و
دوران بسیار پیشتر
>> اس قام ،در م
عنوان انت
ه��ر چن��د
از اسالم بر میگردد
جمهوری
دكتر حسین
اجتماعی
روز یکی دو
و عدال��ت قبیلهای
و
ی
س
سیا
ده است.
باقرزاده
ت��ن از آنان
را بی��ان میکند .با
ی
ب
ا
و
خ
،
ی
ی
hbzadeh@btinternet.com
م
را میکشد.
کشته ش��دن یک
 ،هر انسان
ال
اس نت انسان
فرد ،قبیله کسی
جندالل��ه با
ش
>> ك
یر باشد و
را از دس��ت داده
ای��ن کار انتق��ام میگیرد.
س
ا
ی
قت
ست....
اس��ت .قصاص
تردی��د نباید کرد که رژیم
آن هم و حشتناك ا
یدفاع ،و
میگوی��د ک��ه
ی اس�لامی نیز به
جمهور 
ن كار جز

ب
گان ،با ای
قبیلهمقابلباید
یعقوب
جندالله
کار
انتقام
و خشونت
د
دردی مشابه را
مهرنه��اد و عبدالناص��ر
و كشن ختم نفرت
پاشیدن
تحمل کند و
طاهری را کشته است .هر
داد هاند.
ن
م
_
ا
_
از این رو باید
دو کار از ی��ک نوع اس��ت.
ی اجن ______

كار ______
کسی از آن
هر دو اس��یر کشی است.
___
کشته شود .اگر
 5اوت  2008هر دو جنایت اس��ت .و هر
قبیله خاطی ،قات��ل را به این منظور
یعق��وب مهرنهاد را هم کش��تند ،و او دو عالمت ضعف و جبونی.
اس��تفاده از حرب��ه تسلیم کند نتیجه حاصل شده است.
ه��م به خیل بیش��مار قربانیان رژیم با این تف��اوت که جندالله
اع��دام ب��ه عنوان در غیر این صورت ،قبیلهای که صدمه
ی ن��دارد ،و آدمربایی
جمهوری اسالمی پیوست .هفته پیش ،قدرت 
انتق��ام ،در مت��ن دیده به خود حق میدهد که هر فرد
 ۲۹نفر را گلهوار به مس��لخ بردند .روز و اسیرکش��ی از مع��دود
فلس��فه سیاسی و دیگری از قبیله مقابل را که دسترسی
دیگ��ر دو نوجوان را به دار کش��یدند .تاکتیکهایی است که برای
اجتماعی جمهوری به آن پیدا کند به انتقام بکشد .جان در
کمتر روز و هفتهای نیست که کسی مبارزه با رژیم در اختیار دارد.
را اعدام را نکنند .فرزاد کمانگر در خطر ولی وقتی رژیم جمهوری اس�لامی با اسالمی خوابیده است .بیدلیل نیست برابر جان (به تصریح قرآن) ،و نه الزاما
اعدام اس��ت .بهاییان دستگیرشده به همه قدرقدرتیاش همان تاکتیکهای که جمهوری اسالمی قانون قصاص را قاتل در برابر مقتول .و به این ترتیب،
جاسوسی متهم ش��دهاند که مجازات آدمربایی (دس��تگیری) و اسیرکشی مقدس میشمارد و هر کس را که به عدالت قبیلهای دوران وحشیت بشریت
اع��دام در پی دارد .صدها نفر دیگر ،از (اعدام) را برای مبارزه با مخالفان خود آن تعریض بکند مرت��د و مهدورالدم در متن فلسفه سیاس��ی و اجتماعی
جمله بیش از  ۱۳۵کودک و نوجوان در پی��ش میگیرد ن��ه فقط جنایتی میشناسد .عالوه بر این ،رژیم گرچه جمهوری اسالمی قرار میگیرد و دور
ی شهروندان خود تعبیر سادهَ «قاتل باطل خشونت در ایران اوج میگیرد.
بزهکار در انتظار اعدام به سر میبرند .در مشابه (و احیانا بدتر) را مرتکب شده برا 
آن سو 
ی دیگر ،جندالله در بلوچستان اس��ت و بلکه کوس ضع��ف و جبونی در برابر مقت��ول» از قصاص را معتبر
چند تن از س��ربازان وظیف��ه رژیم را خود را بر کویو بام نیز زده است.
میش��مارد ،خود تعبیر وسیعتر آن را رژیم جمهوری اس�لامی با س��رکوب
خش��ن حقوق و آزادیهای سیاسی و
ی مردم ،مخالفان خود را به اعمال
مدن 
خشونت سوق میدهد .سپس تا آنجا
که بتواند س��عی دارد با خشونت آنان
را س��رکوب کند .اگر دستش به آنان
نرس��د ،به جان هواداران آنان میافتد.
اگر این هم نتیجه نداد ،هرکس را که به
نحوی بتوان به آنان نسبت داد قربانی
 11 --هفته :از  22سپتامبر تا  5دسامبر ---2008میکند .اکثریت بسیار بزرگ اعدامها
در جمهوری اسالمی انتقامجویانه بوده
نامنویسی :از  11آگوست تا  12سپتامبر
است .نیروهایی به مخالفت با رژیم بر
میخیزند .رژیم از دسترسی به رهبران
و فعاالن آن عاجز اس��ت و نمیتواند
مبتدی 1و2و 3متوسط1 :و 2پیشرفته1 :
آنان را سرکوب کند .به جان هواداران
آنه��ا میافت��د .ای��ن کار را در دهه
_____________________________
شست به ش��دت دنبال کرد .در سال

قربانیان
قصاص قبیلهای
جمهوری
اسالمی

ترمپائیــــزی
کالس های رایگان فرانسوی

>>

زمان کالس ها:
صبح ها 9/30 :صبح تا 12/30
عصرها 1 :تا 4
شبانه 6 :تا  9شب
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 ۶۷نیز هزاران اسیر را به انتقام حمله
مجاهدین سر به نیست کرد .برای رژیم
مه��م نبود که این اس��یران در حمله
مجاهدین کوچکترین نقشی نداشتند.
در این انتقامجوییها ،رژیم برای خود
ی هم نمیشناسد ،و به خود
حد و مرز 
حق میده��د در برابر هر ضربهای که
میخورد دهه��ا و صدها برابر آن را بر
حریف وارد کند .یعنی کاری که حتا از
عدالت قبیلهای دوران وحشیت بشریت
نیز فرسنگها به دور است .هماکنون
نیز که خشونتهای سالهای شست
کاهش یافته و از اعدامهای هزارانه آن
سالها خبری نیست ،معذالک در برابر
خشونتهای محدودی که در سالهای
اخی��ر در خوزس��تان و کردس��تان و
سیستان-بلوچستان رخ داده ،رژیم به
اسیرکشیهای فراوانی در آن مناطق
دست زده است.
ی که
دهه��ا زندانی ک��رد و بلوچ و عرب 
در سالهای اخیر به زندان افتادهاند و
برخی از آنان محکوم به اعدام شدهاند
در واقع گروگانهایی هستند که رژیم
برای فشار بر گروههای مخالف خود در
این مناطق به کار گرفته اس��ت .رژیم
برایش مهم نیس��ت که فرزاد کمانگر
چه کرده اس��ت ،مهم این است که او
یک کرد است و از طریق دستگیری و
تهدید به اعدام او میتواند بر نیروهای
ی کرد فشار وارد کند .کافی است
سیاس 
ی ک��رد در این منطقه به یک
نیروها 
عمل سیاسی دست بزنند ،و رژیم اگر
ی کند ،و یا اگر این کار
نتواند آن را خنث 
شکل خشونتبار به خود بگیرد ،بدون
تردی��د رژیم انتقام خود را از اس��یران
زندانی خواهد گرفت .همینطور ،رژیم

ظاهرا برای این که جندالله را از فعالیت
باز دارد و مانع اسیرکش��ی از طرف او
شود خود به عمل متقابل اسیرکشی
دست میزند .س��ربازان بیحارهای که
به چنگ جندالله افتادهاند تنها به این
ادامه در صفحه30 :

تئاتر:فراخوان
بههمیاری

ازعالقمندانبههنرپیشگی
تئات�ر ،ب�رای اج�رای یک
نمایشنامهدرسهشهراوتاوا،
مونترال و تورنتو دعوت به
همکاری میشود .
خواهشمند اس�ت روزهای
هفت�ه از س�اعت 7:00
بعدازظهر به بعد و روزهای
ش�نبه و یکشنبه از ساعت
 11:00صب�ح ت�ا س�اعت 10
بعدازظهر
با تلفن زیر تماس بگیرید:

(514) 575-8451

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

Fall: FREE FRENCH COURSE

)(2008.9.22 – 2008.12.05, 11 weeks
Registration from 11/August to 12/September
Levels: Beginner 1,2,3, Intermediate 1,2, Advanced1
 3یا  4روز در هفته
Class schedules: Morning:
9:30-12:30, Afternoon: 1:00-4:00,
کالس های مبتدی :
Evening: 6:00-9:00, 3 or 4 days a week
است.
ضروری
مصاحبه برای تعیین سطح
*From Beginner 2 level,
there will be an interview for level test
تاریخ مصاحبه :جمعه  12سپتامبر
*Interview date: Friday 12/September
شرایط:
*Condition: Permanent residents,
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
Canadian citizens, Refuges,
Applicants for refuge status, CSQ holders,
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
Nannies with working visa 20
و دارندگان ویزای 20
*Financial help to cover daycare
>> پراخت کمک مالی جهت هزینه
fee can be provided if applicable
_____________________________
مهد کودک در صورت نیاز
For more information & Registration call
______________________________

>>
>>
>>

Tel.: (514) 481-6661 ext 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire
Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201
Montreal, QC, H4A 3J5

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
بی
زن
سی به نازلترین
نرخ
تا
0
40
دالر 10 :دالر
از 0
40
د
الر
به
باال :فقط %2

 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

1906 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M2
Guy

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

آموزشگاهرانندگی

COOL

Driving
School

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

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

تئوری آموزش کامپیوتری

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

295.00
2hr driving
75.00

12hr driving

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

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

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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اقتصاد

 15میلیارد دالر،
ضرر جنرال
موتورز در  3ماه

کارخان��ه خ��ودرو س��ازی آمریکایی
جنرال موتورز ،اعالم کرده است که در
سه ماهه دوم سال جاری میالدی15 ،
و نیم میلیارد دالر ضرر کرده است.
جنرال موتورز می گوید میزان فروش
اتومبیل هایش در آمریکا معادل یک
پنج��م کاهش یافته و ناچار ش��ده 9
میلیارد دالر برای اخ��راج  16هزار از
کارمندان خود هزینه کند.
کاهش قیمت اتومبی��ل های بزرگ
و دس��ت دوم نیز برای جنرال موتورز
زیان��ی مع��ادل یک میلی��ارد و 300
میلیون دالر به همراه داشته است.
در م��اه ژوئیه ،ژنرال موتورز تازه ترین

طرح بازس��ازی کارخانجات اتومبیل
سازی خود را اعالم کرد.
از جمله تدابیر پیش بینی شده ،اخراج
ش��مار زی��ادی از کارمن��دان ،فروش
دارایی های جنرال موتورز و تس��ریع
در بس��تن واحدهایی بود که کامیون
و اتومبیل های دو دیفرانسیل SUV
تولید می کردند.
ولی جنرال موتورز تنها کارخانه خودرو
س��ازی نیس��ت که از وضع ب��د بازار
اتومبیل صدمه خورده است.
پیشتر ،شرکت آلمانی ب ام و BMW
هش��دار داده بود میزان منفعتش در
سال  ،2008کمتر از میزان پیش بینی
ش��ده خواهد بود و سال 2009را نیز
سال دشواری خوانده بود.
کمپانی ژاپنی نیس��ان نیز اعالم کرد
که میزان س��ودش در سه ماهه دوم
سال جاری میالدی معادل  42درصد
کاهش داشته است.

www.paivand.ca

مونتریال

ش یکشنبه
امد اغتشا
ی

پ

مقامات نیسان می گویند
در نظ��ر دارند با افزایش
قیم��ت اتومبی��ل ،کاهش
شمار کارمندان و نیز کاهش
تع��داد کامیون های نیس��ان با ضرر
فاحش مقابله کنند.

 10آگوست
شب

پلیس
باید اعتماد
جوامع اقلیتی
را بدست آورد

افزایش بیکاری در آمریکا

در ی��ک خبر بد دیگر ب��رای اقتصاد
آمریکا ،اعالم ش��ده که تعداد بیکاران
این کشور به باالترین رقم در  4سال
اخیر رسیده است.
در ماه ژوئیه  51هزار نفر در آمریکا کار
خود را از دست دادند.
تعداد بیکاران در آمریکا اکنون معادل
 5/7درص��د نی��روی کار این کش��ور
است.
این آمار حاکی از این است که در سال
جاری میالدی هر ماه مرتبا به تعداد
بیکاران آمریکا اضافه شده است.

Août 15, 2008
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مردی کشته شده است .پنج نفر دیگر
مجروح شده اند .فروشگاه ها تخریب
گردیده اند .اتومبیل ها به آتش کشیده
شده اند .ساختمان ها آسیب دیده اند
و...
همه اینها حاصل مس��موم عملکرد
پلیس مونتریال در رابطه اش با جوامع
اقلیتی است.
پس از این که پلیس مونتریال در روز
ش��نبه به یک جوان بیگناه  18ساله
بنام فردی ویالنووا ،ش��لیک کرد و او
را کش��ت ،در شامگاه یکشنبه حومه
ش��مالی مونتریال به آشوب کشیده
شد.
برای ای��ن اقدامات مجرمانه توجیهی
وجود ن��دارد .اما ،چنان ک��ه یکی از
ساکنان محل به گزارشگر رادیوی سی
بی سی گفت:
«مردم خشم خود را نشان دادند!»
اما دلیل این خشم چه بود؟
اگ��ر پلیس مونتری��ال اندوخته ای از
حسن روابط با مردم مونتریال شمالی،

اقتصادکانادا:

55000شغل

ازدسترفتهاست
>>

آمار بیکاری به ترس از رکود
اقتصادی دامن می زند

>>

همزمان با سقوط بهای نفت،
ارزش دالر کانادا به پاپین تر سطح
در یک سال گذشته رسید

تورنت��و -بزرگتری��ن کاه��ش میزان
اشتغال در کانادا از دهه  1990تاکنون،
روز گذشته امواجی از شوک اقتصادی
در محافل مالی پدید آورد و هراس از
بازگشت رکود را در پی داشت.
مایکل گریگوری ،اقتصاددان ارش��د
«بازار س��رمایه» بانک مونتریال گفت
که از دست رفتن شغل ها بازار را دچار
ضربه کرده است.
او گفت« :من فک��ر می کنم که این
امر دیدگاه بسیاری را در مورد اقتصاد
کانادا از اساس تغییر داده است».
این آشفتگی ها با کاهش بیشتر بهای
نفت خام سبک به هر بشکه 115/20
دالر آمریکا (همراه با بدترشدن زمینه
جهانی) هم زمان شد .از طرفی تقاضا
برای مصرف نفت در س��طح جهانی
کاهش پید کرد.
آمار اش��تغال با یک کاهش ش��دید
 55000شغلی در ماه جوالی( ،پس
از کاهش مختصر  5000شغل در ماه
جون) روبرو شد.

و بوی��ژه
جوامع اقلیتی
آن داش��ت ،واکنش به تیراندازی می
توانس��ت با خش��ونت کمتری همراه
باشد.
اکنون به دو چیز نیاز است:
نخست ،رسیدگی سریع به مسئله قتل
شنبه شب همراه با اقدامات ضروری
توسط شهرداری و پلیس.
دوم ،بازاندیشی درباره روابط پلیس با
جوامعاقلیتی.
هر ب��ار که حادثه ای ناگ��وار رخ می
ده��د ،ما ق��ول و وعده های��ی درباره
چنین کوشش ها می شنویم اما نتیجه
مطلوبی بار نمی آورد.
روز  12آگوست ،ش��هردار مونتریال،
ژرال��د ترامبل��ی از ژاک دوپویی ،وزیر
امنیت عمومی خواس��تار اقدام سریع
در مورد تحقیقات راجع به تیراندازی
شنبه شب شد .این اقدام خوبی بنظر
می رسد اما ما در شگفتیم که چنین
کاری چگونه خواهد توانست با بهانه
هایی که پیش��تر از ای��ن دو در مورد
ضرورت محرمانه بودن اینکار شنیده
بودیم ،سازگار باشد.
در سپتامبر گذش��ته ،بخش امنیت
پلیس کبک گفت که از سال ،2005
چهارده نف��ر در مونتریال در عملیات
پلیس کشته شده اند.
در این  14مورد ،برخی از آنها وضعیت
روش��ن اس��ت و برخی دیگر نیست.
وقتی یک مرگ سئوال برانگیز است،
بندرت خویش��ان مقتول ی��ا دیگران

هیاهوی بسیار براه می اندازند .خانواده
محمد اناس بنیس ،پس از آنکه او در
دسامبر  2005بوسیله پلیس کشته
شد ،چنین کردند.
م��ورد او نمونه ای نگ��ران کننده بی
تفاوتی رس��می ،گستاخی و یا هر دو
است.
نیروهای پلیس ،شورای شهر و دولت
کبک با عزم راس��خ از عملکرد پلیس
حمای��ت کردند .هنوز یک بررس��ی
قضایی آغاز نشده است.
گزارش امنی��ت کبک در م��ورد آن
تیران��دازی ( و قتل) ب��ه صدور هیچ
کیفرخواستی نیانجامید و گفته شد که
به آگاهی عموم نخواهد رسید .واقعیت
های م��ورد بنیس هرچه که باش��د،
منطقی که پشت عملکرد مقامات بود
شیوه ای برای مخفی کردن اشتباهات
است.
کار پلیس سخت و خطرناک است .در
روابط با اقلیت های رنگین پوس��ت و
دیگر اقلیت ها حد باالیی از مهارت بکار
گرفته می شود .اما این نمی تواند به
همه اقدامات پلیس مشروعیت بخشد.
و ه��ر بار دیوار تیره ای از س��کوت بر
واقعه پرده می افکند و اعتماد عمومی
به پلیس ضعیف تر می شود و عوارض
آن به افزایش نرخ جرایم می انجامد و
همه از آن رنج می برند.
ما باید بهتر عمل کنیم.
گازت مونتریال 13 :آگوست

بنابر س��ازمان آمار کانادا ،این
موج��ود نب��ود .فکر م��ی کنم که
احتماال ش��اهد نرمشی
سقوط آمار اشتغال ،بزرگترین بو
در ب��ازار کار در آینده و
کاهش از سال  1990بود و م ی رکود
از دس��ت رفتن شغل ها
با «انتظارات» اقتصاددانان ی آید
؟
!
و افزایش بیکاری خواهیم
که انتظ��ار افزایش 5000
بود».
ش��غل را داش��تند ،فاصله
کرافت گفت کاهش اشتغال
بسیار داشت.
کار نیمه وقت با یک کاهش  48100بر تقاضای کار داخلی و تولید ناخالص
شغلی مواجه بود که افزایش ماه پیش داخلی اثر خواهد گذاشت.
را واژگون کرد .مهم تر از این ،کاهش وی اف��زود :با چه��ار بار کاهش تولید
مش��اغل تمام وقت و «خوداشتغال» ناخالص داخلی در طول ش��ش ماهه
(منتهی به ماه می) امکان زیاد دارد که
بود.
مش��اغل تمام وقت ،برای سومین ماه کانادا وارد یک دوره رکود شود.
پیاپی ،در ماه جوالی  7100شغل را او گفت« :من فکر می کنم در انتاریو
از دست داد.
و کب��ک ما هم اکنون در حالت رکود
در بخش خصوصی  95300شغل از هس��تیم .مش��اغل تولیدی از دست
دست رفت اما قسمتی از آن با افزایش رفت��ه در انتاریو در ماه جوالی رکورد
 41000را تجربه کرده اند .در سطح
اشتغال در بخش دولتی جبران شد.
اوری شرفلد ،اقتصاددان ارشد  CIBCملی  32000ش��غل تولیدی از دست
 WORLD MARKETSمی گوید :رفته و این رقم در طول سال گذشته
«در حال��ی که بخ��ش دولتی قدرت  88000بوده اس��ت .بیشترین تعداد
درآمد زایی و هزینه کردن مناس��بی ش��غل های از دس��ت رفته در انتاریو
دارد ،این بخش خصوصی اس��ت که بوده است .نرخ بیکاری در کبک 7/4
عالئمی از عدم ثبات اقتصادی نشان بوده است.
او گفت :این برای کانادا مسئله نگران
می دهد».
او گفت گزارش اشتغال موجب شد که کنن��ده ای اس��ت .این خیل��ی برای
امکان کاهش یک ،یا در صورت امکان ما س��خت اس��ت که ببینی��م خرید
کاالهایمان را متوقف کرده اند.
دو درجه در نرخ بهره بوجود آید.
برغم کاهش شدید میزان اشتغال ،نرخ در واقع ،چش��م اندازه��ای اقتصادی
بی��کاری یک دهم درصد بهبود یافته کانادا در ماه جون ،کمی س��ریعتر از
و به  6/1درصد رسیده است .سازمان کش��ورهای صنعتی دیگر پس رفته
آم��ار کانادا م��ی گوی��د کاهش نرخ اند ،با این که رش��د اقتصادی در این
اشتغال بخاطر کاهش جوانان جویای کشورها کندتر شده است .این نکته را
پیش بینی یک سازمان همکاریهای
کار بوده است.
پاتریس��یا کراف��ت ،مدی��ر اقتصادی اقتصادی و توسعه نشان می دهد.
آلیا مک مالن
«فیلیپس هیگر اند نورث» می گوید:
سرویس خبری کانوست
«من فکر می کنم جوانان به این علت
نیروی کار را رها کردند که اش��تغال

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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ایران هسته ای ...

شـــریف
موسسه مالی

افاضات جناب سرهنگ:

وزیر دفاع اسرائیل :آمریکا
مخالف حمله به ایران است
اهود ب��اراک وزیر دفاع اس��رائیل می
گوید که آمری��کا در مقطع حاضر با
حمله نظامی کشورش به تاسیسات
اتمی ایران مخالف است.
بنابه گزارش ها آقای باراک در گفتگو با
رادیو ارتش اسرائیل گفت“ :آمریکایی
ها اقدام [نظامی] علیه ایران را در حال
حاضر کار درستی نمی دانند .موضع
ما این است که هیچ گزینه ای را نباید
از پیش رو برداشت ،اما در عین حال
باید پیشرفت دیپلماتیک هم داشته
باشیم”.
از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هاآرتص
روز چهارش��نبه  13آگوست گزارش
داد که دولت آمریکا اخیرا درخواست
اسرائیل برای فروش تجهیزات نظامی
به این کشور را رد کرده است.
بنابه این گزارش مقام های آمریکایی
گفته اند که این درخواست نشان می
دهد اس��رائیل در “مراحل پیشرفته”
مقدم��ه چینی برای حمل��ه به ایران
است.
گزارش هاآرتص نیز حاکی از آن است
که واشنگتن ،اسرائیل را ترغیب کرده
اس��ت به تاسیسات اتمی ایران حمله
نکند و اخطار داده است که این اقدام
منافع آمریکا را تضعیف می کند ،اما از
اسرائیل خواسته است اگر تصمیم به
حمله به ایران گرفت واشنگتن را در
جریان بگذارد.
اهود ب��اراک در گفتگو با رادیو ارتش
اسرائیل گزارش هاآرتص را تکذیب یا
تایید نکرد و فقط گفت:
“صحب��ت از چنین اموری درس��ت
نخواهد بود”.
هاآرت��ص همچنین گ��زارش داد که
واشنگتن پیشنهاد داده است سامانه
دفاعی اس��رائیل را در برابر موش��ک
های زمین به زمین تقویت کند .ایران
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دارای موشک های دوربرد است که
می تواند با آن اسرائیل را هدف قرار
دهد.
اسرائیل که تصور می شود تنها قدرت
اتمی خاور میانه باشد می گوید که
اگر ایران به س�لاح اتمی مجهز شود
می توان��د موجودیت این کش��ور را
تهدید کند .ایران اتهام غرب در مورد
تالش برای دستیابی به سالح اتمی را
رد می کن��د و می گوید برنامه اتمی
اش صرفا کاربردهای غیرنظامی دارد.

‘حمله به ایران حتی در ذهن
آنها هم منی گنجد’

آقای باراک در مصاحبه روز چهارشنبه
گفت که ای��ران “تهدیدی برای نظم
کل جهان است ،و اقدامات زیادی در
عرصه اطالعاتی و تدابیر پیش��گیرانه
هست که باید انجام شود”.
وی گف��ت که آمریکا “اقدام [نظامی]
علیه ای��ران را در مقط��ع حاضر کار
درستی نمی داند” ،اما در این نگرش
اس��رائیل که “هیچ گزینه ای نباید از
پیش رو برداشته شود” سهیم است.
طی ی��ک م��اه اخیر چندی��ن مقام
بلندپایه اس��رائیلی به واشنگتن سفر
کرده اند ک��ه بنابرگزارش ها موضوع
اصل��ی گفتگوهای آنها ب��ا مقام های
دول��ت جورج بوش بر مس��اله برنامه
اتمی ایران متمرکز بوده است.
آقای باراک در پایا ماه ژوئیه در دیدار
با راب��رت گیتس ،وزیر دف��اع آمریکا
خواستار “حفظ کلیه گزینه ها” مقابل
ایران ش��ده بود .پنتاگون در پاسخ به
آن درخواست علنا گفت که فشارهای
اقتصادی و سیاسی بهترین راه منصرف
کردن ایران از تالش برای دستیابی به
سالح اتمی است.
اسرائیل که خواستار افزایش فشارهای

ایرانازهممیپاشد!

اقتصادی و سیاس��ی بر ایران اس��ت،
هرگز نگفته اس��ت که قصد حمله به
این کش��ور را دارد ام��ا تهدید کرده
است ش��اید با شکس��ت دیپلماسی
برای منصرف کردن ای��ران از تالش
برای دستیابی به چرخه سوخت اتمی
“حمله به آن کش��ور اجتناب ناپذیر”
باشد.
با این حال پ��س از یک مانور نظامی
اس��رائیل در ماه ژوئن که جزئیات آن
توسط مقام های آمریکایی در گفتگو
با نیویورک تایمز فاش شد گمانه زنی
ها در مورد احتمال حمله اسرائیل به
تاسیسات هسته ای ایران باال گرفت.
از س��وی دیگر محم��ود احمدی نژاد
رئیس جمهور ایران روز چهارش��نبه
در م��ورد احتمال حمله اس��رائیل به
کشورش اظهار نظر کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وی
در مصاحب��ه با ش��بکه NTV CNN
ترکیه گفت“ :رژیم صهیونیس��تی به
هیچ عنوان قابل مقایس��ه با کش��ور
بزرگ ایران نیس��ت .حتی در اذهان
آنها هم نمیگنجد که با ایران درگیر
شوند”.
وی افزود“ :البته ممکن است چنین
تصوری را در آرزوهایشان داشته باشند
ام��ا آن را با خود به زوال خواهند برد
آنان بس��یار حقیرتر از آن هستند که
بخواهند علیه ایران برنامهای اجرا کنند
چنانچه خودش��ان نیز به این موضوع
اذعان دارند”.

معمر قذافی ،رهبر لیب��ی ،به ایران توصیه کرده
اس��ت در رویارویی با غرب راه صدام حسین را در
پیش نگیرد.
وی گفت“ :آنچه ایران انجام می دهد ناشی از تکبر
محض است .اگر تصمیمی علیه ایران گرفته شود،
دچار همان سرنوش��ت عراق خواهد ش��د ...ایران
از عراق قوی تر نیس��ت و قدرت مقاومت نخواهد
داشت”.
رهبر لیبی به حمله س��ال  2003آمریکا به عراق
اش��اره داش��ت که ظرف چند هفته باعث سقوط
حکومت صدام حسین شد.
ایران فقط اظه��ار نظر معم��ر قذافی ،که
س��رگرم دی��دار از تون��س در
همسایگی لیبی است ،درحالی
جلبازی
انتشار می یابد که ایران ضرب
می کند! االجل تازه غرب برای پذیرش
مجموعه ای از مش��وق ها
در ازای تعلی��ق بخش های
حساس برنامه اتمی خود را رد کرده است.
معمر قذافی گفت“ :چال��ش ها بزرگتر و فراتر از
توانایی ایران برای مقابله با آنهاست”.
ایران که بر ادامه غنی س��ازی اورانیوم  -مهترین
بخش چرخه سوخت هس��ته ای  -پافشاری می
کند می گوید توان پاسخگویی به حمله نظامی را
دارد و به عالوه نسبت به تبعات چنین جنگی در
منطقه و سراسر جهان هشدار داده است.
لیبی س��ال ها در مورد برنامه تسلیحات اتمی و
شیمیایی خود با فشار غرب روبرو بود تا اینکه در
س��ال  2003برای توقف فعالیت در این زمینه ،با
غرب به توافق رسید.
رهبر لیبی در اشاره به ایران گفت که کشورهایی
که انزوا را انتخاب می کنند محکوم به شکس��ت
هستند و افزود “هیچ کشوری در آینده به تنهایی
نمی تواند دوام آورد”.
معمر قذافی در سال  1969در کودتایی نظامی در
کشور خود ،واقع در شمال آفریقا ،به قدرت رسید
و غرب برای چندین دهه این کشور را به حمایت از
تروریستم متهم کرده و در انزوا قرار داده بود.
آقای قذافی در ماه مارس در نشست اتحادیه عرب
در دمشق ،ایران را یک “برادر مسلمان” خواند و به
کشورهای عرب توصیه کرد تهران را نرنجانند.
وی در آن کنفرانس گفت “ش��ما هیچ گریزی از
ایران ندارید .این یک همس��ایه و برادر مس��لمان
است و به نفع تان نیست که دشمن شما باشد”.

 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

www.pai

vand.ca
در خدمت ارتق
اء بیزنس شما!

بامدیریت
انواع غذاهای خد
یجه سیاح

ایرانی

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

شیراز

رستوران

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

ِDavoud Vosoughian

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

Vendome:
Bus 105

485-2929

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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ONF Français

عــراق...

در اثر یک انفجار انتحاری در شهری
در جنوب بغ��داد ،پایتخت عراق18 ،
نفر کش��ته و  75نفر کش��ته مجروح
شده اند.
یک سخنگوی پلیس بغداد گفت زنی
که مواد انفجاری به همراه داشت خود
را در جمع گروهی از شیعیان در شهر
اسکندریه ،منفجر کرد.
هزارانشیعهدرحالسفربهسویکربال
به مناسبت سالروز تولد امام دوازدهم

یک افس��ر پلیس را کش��ته و حدود
بیست نفر دیگر را مجروح کرده است.
در دو هفته گذشته نیروهای آمریکایی
و عراقی دس��ت به حمالتی بزرگ در
اس��تان دیاله زده اند که هدف از آنها
بیرون راندن شورشیان بوده است.
در همین حال ،گزارشگران می گویند
در یک سال گذشته ،خشونت در بغداد
و نواحی اطراف آن کاهش یافته است
اما حمالت پراکن��ده همچنان ادامه
دارد.

ش��یعیا ن
(در نیمه شعبان) هستند.
روز  11اوت نیز دست کم چهار زن در
یک بمبگذاری کنار جاده ای در استان
دیاله در عراق کشته شدند.
یک ش��اهد عینی گفت که این زنان
قصد داشته اند به دکتر مراجعه کنند
که بمب در کنار خودروی حامل آنها
منفجر شده است.
در بعقوبه ،مرکز استان دیاله ،نیز یک
بمبگذار انتحاری زن با منفجر کردن
خودش در یک پاسگاه بازرسی پلیس
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Maison de Voyages
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Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

Outiller les jeunes face
à l’hypersexualisation
Click here to visit the website

Sexy inc.

No screenings available at this moment.

ONF de Sophie Bissonnette

فرزندانماحتتتاثیرمد

http://www.nfb.ca/webextension/sexy-inc/7/1/2008 4:59:47 PM

تاملی بر نگاههای جنسیتی در جا معه و
اثرات مسموم آن بر جوانان
این فیلم بر انگیزاننده ،راههائی برای مبارزه
با این پدیده نگران کننده پیشنهاد میکند
 تاریخ  29اوت در ساعت 7ونیم شبMaison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777

مركز اسالمی ایرانیان
ند بخشند

مهربا

سالم بر تو ای منجی عالم بشریت ای مهدی موعود (عج)

جشن میالد با سعادت امام زمان (عج)

_________________
210 St-Jacques
)(Lachine

برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان تجدید عهد با آقا امام زمان (عج)
و احیای شعایر مقدس اسالمی است.

برنامه ها شامل:

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

 )1نماز جماعت
 )2قرائت قرآن مجید.
 )3سخنرانی درباره مقام و شخصیت
حضرت مهدی (عج) توسط دكتر ناهیدی
 )4اجرای مولودی
 )5مراسم كیك بری

Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

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

به نام خداوند بخشنده مهربان

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

(514) 815-6234

حالل

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

 -صبحانه-

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

GO JUNK

انواعفستفود

670-8400
Verdun

فیلممستند

Produced under the following project:

با حضور گنجینه فرهنگ و ادب جناب آقای دكتر شهرام ناهیدی

Montreal, QC H2X 1N6

(Verdun) Qc

we can counteract this worrying phenomenon.

به صرف میوه ،شیرینی و شام

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




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

دلیوری :رایگان

effects on the young. The film condemns an unhealthy culture that
bombards children with sexualized and sexist images and suggests way

زمان :شنبه ساعت  8:20لغایت  11شب

Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9

4123 Verdun

analyze the hypersexualization of our environment and its noxious

بدین مناسبت جشن با شكوهی در مركز اسالمی ایرانیان
 ---در روز شنبه  16آگوست سال جاری ----برابر با  26مرداد 1387
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Sophie Bissonnette's documentary uses experts' hard-hitting criticism to

----------------------------------------------وقتی صدای آسمانی تو در خاموشی شبهای زیبا طنین می افكند
تو ای نغمه پرواز بال آسمان تنهایی من
خبر نداری كه من چشم در دنبال تو دارم و آرزوی یك لحظه دیدارت را
-------------------------------------------------

Avocat-Lawyer
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Sexy Inc.

فیلمبردار صاحب نام سینمای ایران
پس از چند سال بیماری امروز درگذشت.
مهرداد فخیمی که فیلم های سینماگران
بزرگ��ی چ��ون به��رام بیضایی ،مس��عود
کیمیایی ،علی حاتمی ،محسن مخملباف،
ناصر تقوای��ی و ....فیلمبرداری کرده بود ،از
تصویربردارانی بود که در آثار کارگردانان جوان تاثیر زیادی داشت.
او که در س��ال های اخیر کار هنری را کنار گذاش��ته و به ش��غل آزاد
پرداخته بود ،کار حرفه ای اش را در سینما با بهرام بیضایی شروع کرد
و با او ادامه داد .اولین فیلم فخیمی “غریبه و مه” بیضایی بود .بیضایی
که در آن روزگار کارگردان جوانی بود و با فیلم “رگبار” مورد توجه قرار
گرفته بود ،کار فیلمبرداری “غریبه و مه” را به او واگذار کرد .فخیمی در
آن زمان به تازگی تحصیالتش را در رشته فیلمبرداری در آلمان تمام
کرده و به ایران بازگشته بود.
فخیمی یکی از فیلمبرداران ایرانی بود که در کار خود ابداعات زیادی
داش��ت و در استفاده از تکنیک های جدید از فیلمبرداران پیشکسوت
سینمای ایران محسوب می شد.

به نا

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






















































سفر ابدی مهرداد فخیمی ،فیلمبردار
مسافران و
“
غ
ریب
ه و مه”
مه��رداد فخیم��ی

|Your Profile

●

Contact us

●

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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تاریخ:از آشویتس اوین...

ح
ا
ج
ی
ب
ی
ا
ح
ا
ل
ک
ن!...
هوشنگ اسدی

صدای بازجویم در گوش��م زنگ می
زند:
 -خودم تیر خالص را می زنم...
ص��ف چند نفره می رود .گرم اس��ت.
گ��رم .گرم .ما را م��ی دوانند .زیادیم.
تازه از “ دادگاه” س��ه سئوالی بیرون
آمده ایم .کجام��ی رویم؟ می دویم.
زمین می خورم و بلند می شوم.لنگه
دمپائی ام جا می ماند .می ش��وم نفر
آخر صف.
 -بدو نجس...از سگ بدتر...
کس��ی توی س��رم می زند .می دوم.
دوباره سگ شده ام.
 -واق...واق ...من جاسوسم ...واق...واق...
اسالم پیروز است...چپ و راست نابود
است...
آن لنگه دمپائی ام را هم در می آورم.
زیر پایم داغ است .از جایی پائین می
روی��م .قدم که بر م��ی دارم ،زیر پایم
خالی میش��ود .می غلطم .پله است.
می غلطیم و روی هم می افتیم .انگار
پله ها پایان ندارد .پاسدار ها بلند بلند
می خندند.
 -بلن شین نجاست ها...
بلند می شوم .چشم بندم افتاده .کسی
نمی گوید:
 -چشم بند بزن...

محوطهبزرگی
اس��ت .نیمه تاریک .از سراسر سقف،
لوله م��ی گذرد .به لوله ها آدم آویزان
است.
 -آویزانش��ان ک��رده ایم تا خش��ک
بشوند...
باز م��ا را می دوانند .م��ی دویم و به
آدمها م��ی خوریم .ت��اب می خورند
و دمپائی هایش��ان می افتد .ما را می
نش��انند .آدمها ردیف به ردیف روی
بند های لوله ای آویزانند  .چند پاسدار
با چند فرغون می آیند .آدم ها را یکی
یکی می گیرند وتوی فرغون ها می
اندازند.
 -نیمه خش��کند...حاال می رن جهنم
کامال خشک میشن...
 فرغ��ون ها پر می ش��ود و آنها را می
برند .دس��تی آویزان است و زمین را
می روبد .عینکی که افتاده زیر چرخ
فرغونتکه تکه می شود .فرغونی کج
می ش��ود و بارش می ریزد .آدم .آدم.
آدم....
پاسداری داد می زند:
 -آستین ها را باال بزنین...
پوشیدن لباس آستین بلند جرم است.
نشانه فحشاء است .باعث غضب خدا
می شود .عرش را می لرزاند.
 -آستین ها را باال می زنیم....
پاسداری خیکی یک سطل جلویمان
می گیرد .تویش ماژیک است.
بر می داریم.
 -اسم خودتون و گروهک روی
مچ دست...
همه مشغول می ش��وند .در
سراسر ایران دارن د اسم شان را
می نویسند .یک ماه است که
دارند می نویسند .اول مذهبی
ها.بعد کمونیست ها .جهود و
ارمن��ی و بهائی .کرد و ترک و
بلوچ .نو جوان و پیرمرد .مادر و
خواهر.دختر و پسر .اسمشان


رام��ی نویس��ند .در داخائوی
رجائ��ی ش��هر .در تربلینکای
سراسر ایران .در آشویتس اوین.
اسم ها راکه نوشتند ،آدم ها را
دسته دس��ته آویزان می کنند.
شبانه با فرغون می برند و توی
کامیون ها می ریزند .کامیون ها زوزه
می کشندوبه گورهای دسته جمعی
می روند .مس��لمان ها را در گورهای
جمع��ی دفن می کنند .بقی��ه را که
کافرند ،در ش��رق تهران بهگورستان
متروک��ه ای م��ی برند که اس��مش
راگذاشته اند لعنت آباد .جسدهای ما
را روی زمین م��ی اندازندوکامیونی
رویمان خاک می ریزد .مردم رویمان
گل می ریزند و می شود خاوران.
پاسدارها همدیگر را هول می دهند.
با صدای بلند م��ی خندند و بهترین
گلهای ب��اغ ای��ران را از درخت های
آهنی می گیرند.
 -هر کس بیش��تر دار بزند ،زودتر به
بهشت می رود...
ما را به جهنم می فرستند .آتش است.
مار واژده��ا .چاله ه��ای مدفوع .گرز
آتشین که توی ک ...آدم می کنند...
خودشان به بهشت می روند .باغ های
دلگشا در انتظارش��ان است .دختران
زیبا .سفید .کپلی .هرشب هفت حوری.
عشقمی کنند تا خسته بشوند.غِلمان.
هرشب هفتاد تا .ما می سوزیم و آنها
حال م��ی کنند .تا آخ��ر دنیا ما می
س��وزیم و آنها باحوری و غلمان هم
بس��ترند.از جوی های بهشت شیرو

عسل می خورند .گاهی ما را می آورند
بی��رون .خدا قاه قاه ب��ه ریشما می
خندد و می گوید:
 -از نو...
فریاد می کشیم:
 -جرع��ه ای آب! خدایا تو که رحمان
و رحیمی...
برادر حمید و بازجوها پیدایشان می
شوند .می گویند:
 -نه...
ادامه در صفحه10 :

www.gam.ca

www.gamvacations.ca

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

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

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

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

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

5375 Pare Suite 100
Montreal, Qc H4P1P7
Fax: 514-344-5452
Email:arash@gam.ca

آرش

تماسبگیرید.

ختفیف ویژه برای دانشجویان

Andy’s Restaurant

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

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

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

محیطی سبز و زیبا
در
با تراس بزرگ
در قلب NDG

 514-482-0777
Andy’s Restaurant
6290 Av Somerled
Montreal, QC H3X 2B6
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همه مردان
(متقلب) رئیس
جمهور!!

هنوز جنج��ال خبری جعل��ی بودن
م��درک دکت��رای افتخ��اری عل��ی
کردان ،وزیر کشور در کابینه محمود
احم��دی نژاد فروکش نکرده اس��ت،
که خبرگزاری ف��ارس از قول یکی از
نماین��دگان مجل��س از جعلی بودن
مدرک تحصیلی یکی از معاونان رئیس
جمهور خبر داده است.
به گ��زارش فارس ،علیرض��ا زاکانی،
نماین��ده مردم ته��ران در حاش��یه
جلس��ه علنی روز  13اوت مجلس به
خبرنگاران گفته است که محمدرضا
رحیمی ،معاون حقوق��ی و پارلمانی

Août 15, 2008

رئیس جمهور نیز همی��ن مدرک را
دارد و دکترای او از همین نوع است.
آقای زاکانی گفت این که محمد رضا
رحیمی اعالم کرده از کس��انی که در
مورد مدرک تحصیل��ی آقای کردان
مطالبی عنوان کرده اند شکایت خواهد
کرد ب��ه این دلیل اس��ت که مدرک
دکترای آقای رحیمی نیز “قل” دیگر
مدرک آقای کردان است.
ماج��رای تقلبی بودن م��درک علی
کردان در روزهای اخیر چنان خبرساز
شد که علی الریجانی ،رئیس مجلس
با صدور حکمی از رئیس کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس خواست
ک��ه در مورد اصالت مدرک تحصیلی
این وزیر تحقیق شود.
آقای کردان که تازه به س��مت وزارت
کش��ور منصوب ش��ده گفته بود که
دکترای افتخاری خود را از دانش��گاه

اکسفورد اخذ کرده و نسخه ای از این
مدرکش را در جلسه معارفه خود که
روز یکش��نبه  10اوت برگزار شد ،در
میان حضار پخش کرد.
اما مسووالن دانشگاه آکسفورد به
بخش فارس�ی بی بی سی گفتند
که او هیچ مدرکی از این دانشگاه
دریافت نکرده است.
بعضی معتقدند که دولتمردان ایران
برای کسب اعتبار و مقبولیت بیشتر در
افکار عمومی به مدرک گرایی توسل
می جویند و می کوشند با اعالم مدارج
تحصیل��ی باال خ��ود را در نظر مردم
موجه س��ازند .عده ای هم می گویند
این جنجالها بازتابی از مدرک گرایی
ایرانیان اس��ت و این که در س��الهای
اخیر بالیدن به ارزشهای صوری چون
مدرک تحصیلی در فرهنگ اجتماعی
ایران شدت گرفته است.

قرار اس��ت از آن استفاده كنید كمی
محتاط باش��ید و غلطهای دیكته ای
آن را ب��ر طرف كنید .برای اینكار می
توانید مدركتان را به یك دارالترجمه
بدهید تا گرامر و اسپلینگ آن را چك
كند .این كار فقط  4000تومان هزینه
دارد اما در عوض  4سال شما را بیمه
می كند.

خود و اطالعات عمومی سر و ته آن را
جمع كنید

چگونه مدرک دانشگاهی جعل كنیم؟

نكاتی كه هر جاعل مبتدی
باید بداند:
 -1اولین نكته مهم در جعل مدرك
دانش��گاهی این اس��ت كه از وسوسه
جعل مدارك دانشگاه های تابلو مانند
اكسفورد و كمبریج بپرهیزید .كمی به
خودتان زحمت دهید و یك دانش��گاه
در پیت و ناش��ناخته را با جستجو در
گوگل پیدا كنید .اگر به عنوان مثال
در فك��ر جعل دكترای دانش��گاهی
هستید كه به كسانی مانند انیشتین
و ماكس پالنك دكترا داده باید از نبوغ
خ��ود مطمئن باش��ید .وقتی چنین
اطمینانی وجود ندارد بهتر است سطح
بلندپروازی خود را كمی تعدیل كنید

 -3مدرك را با اس��امی تخیلی امضا
نكنید :اینكار ممكن است جعل مدرك
را ساده كند اما كار كسانی را كه می
خواهند مچ شما را بگیرند را هم ساده
می كند .كمی وقت صرف كنید و چند
مدرك اصل را ببینید تا اسامی افرادی
كه مجاز به امضای مدرك هس��تند را
بدانید.

 -2مراقب غلط های امالیی باشید:
هی��چ چیز بدتر از یك مدرك دكترا كه
با ادبیات و نوش��تار شاگردان مدارس
ابتدایی نوشته شده باشد نیست .اگر
قرار است مدركتان را برای یك نشریه
طنز ارسال كنید مشكلی نیست اما اگر

 -4سعی كنید بین مدرك دانشگاهی
كه جعل می كنید و موضوعی كه برای
كار یا تدریس انتخاب كرده اید الاقل
كمی ارتباط وجود داشته باشد .بهتر
است موضوعی را برای تدریس انتخاب
كنید كه بتوانید با استفاده از خاطرات

 -5مدرك خود را در معرض نمایش
قرار ندهید :اعتماد به نفس چیز خوبی
اس��ت اما برای یك جاعل مبتدی می
تواند خطرناك باش��د .تا زمانی كه در
جعل مدرك حرفه ای نشده اید از قرار
دادن مدركتان در معرض دید عموم
خودداری كنید
 -6اگر گند قضیه در آمد :تا زمانی
كه حرفه ای نشده اید همیشه ممكن
اس��ت چنین اتفاقی بیافت��د .راه حل
مساله بس��تگی به محل زندگی شما
دارد .اگ��ر در جایی زندگی می كنید
كه همه چیز حساب كتاب دارد بهتر
است استعفا دهید و به دنبال یك وكیل
خوب بگردید تا در دادگاه به شما كمك
كند در غیر این صورت خونسرد باشید
و از مضرات مدرك گرایی صحبت كنید
تا قضیه فراموش شود.
منبع  :وبالگ كافه نادری
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با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

امیر

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

Free 7-day documentary filmmaking
workshop, Led by award winning
Filmmaker Masoud Raouf
For young adults aged 20 to 35
)(Living in CDN
Date: 9 to 18 Sep. 2008
Masoud Raouf Tel.: (514) 824-2341
www.masoudraouf.com

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

آتلیــهفیلم

ساخت فیلم های مستند
توسط مسعودرئوف

قتل عام 67

ادامه از صفحه:

فرشتگان عذاب ما را می برند...
 بع��د چاق و چل��ه هائی که م��ارا دار می زنند
می آیند .لباس های پاسداریش��ان چرک است.
دستهایش��ان خونی .زیر انگشتهایشان سیاه .
التی حرف می زنن��د .الجوردی و نیری و بقیه
قضات دادگاه مرگ راروی تخت روان می آورند.
آنها پردههای طال را پس می زنند .س��یب های
نیم خورده بهشتی را بیرون می اندازند .هر کدام را هزار تا
حوری باد می زنند.چاق و چله ها به قضات مرگ تعظیم
می کنند.
 -من صدتا کشتم...
 -من صد و بیس��ت تا ...یکیشون بچه محلمون بود ...تف
کر دتو صورتم...
 -من بیشتر ...از همه بیشتر ...یکیشون داد می زد ...زبونشو
بریدم کردم تو ماتحتش...
الجوردی شروع می کند و قضات مرگ دنبالش روی تخت
های روان می رقصند:
 -ما گفتیم و ما گفتیم...دستور آقا بود....حکم خدا بود...
 التی ها داد می زنند:
 -پس حوری ما چی شد؟ گوگولی ما چی شد..؟
حوری ها می آیند .جام های شراب بهشتی را پر می کنند.
التی ها می خورند .روی لباس های س��پاه باال می آورند.
گندمی زنند به سر تا پای حوری ها .آنها را هول می دهند
توی حوض کوثر....
آنها راکه جلوتر از منند ،می برند .میزهای بزرگ چرخدار
را م��ی آورند .بچه ها را می برن��د روی میزها .ظهر روی
این میزها ناهار خورده اند و حاال آدم دار می زنند.چند تا
پاس��دار چاق و چله می روند روی میزها .طناب ها را تند
تندمی اندازند گردن بچه ها.
 -اله واکبر...خمینی رهبر..
پاسدارها دسته جمعی صلوات می فرستند و میزها را می
کشند .بچه ها آویزان می شوند  .تاب می خورند .تا چشم
کار میکند میوه آدم روی درخت های آهنی می رقصد.
گروه بعدی را می آورند .یکی می آید سراغم .دستم را نگاه
کند.میخندد .می خندد .داد می زند:
می 
 -حاجی بیا حال کن...
_______________________________
انتشار”جوان و جالد” که
* بریده ای از کتاب در دس��ت 
به بهانه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367
منتشرمی شود .این کتاب به زبان های فارسی ،انگلیسی
و فرانسوی منتشر می شود.

 --- ------دفتر مونتریال5149 DECARIE BOUL.

MONTREAL, QC. H3W 3C2
TEL.: 514•481•0606
E- Mail: info@chwou.com
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ایران :دانشگاه...

هاروارد را
فراموش کنيد،

زنده باد دانشگاه
صنعتي شريف

هفته نامه آمريکايي نيوزويک ،گزارشي
را در مورد موفقيت هاي دانش��جويان
دانشگاه صنعتي شريف در کشورهاي
غربي چاپ کرده است.
در ابت��داي اين گزارش ک��ه با عنوان
“دانش��جويان درخش��ان جمه��وري
اس�لامي” به قلم افشين مولوي چاپ
ش��ده آمده اس��ت :هاروارد را فراموش
کني��د ،يک��ي از بهترين موسس��ات
دانشگاهي جهان در ايران است.
گزارش مي افزايد که در س��ال ،2003
موفقيت گروهي دانشجوي خارجي در
کسب نمرات عالي در امتحان ورودي
بسيار دشوار دوره دکتراي دانشکده برق
دانشگاه استانفورد ،مديران دانشکده را
شگفت زده کرد.
بهنوشتهنيوزويک،اينکهايندانشجويان
آمريکايي نبودند تعجبي نداش��ت زيرا
درخش��ش داوطلباني از کش��ورهاي
آسيايي و نقاط ديگر جهان در دانشگاه
هاي آمريکايي امري بي سابقه نيست
اما به گفته مديران استانفورد ،آنچه که

باعث ش��گفتي
م��ي ش��د اين
بود که اکثر اين
داوطلبان موفق ،از يک کش��ور و يک
دانشگاه خاص ،يعني دانشگاه صنعتي
ش��ريف در ايران در اين آزمون شرکت
کرده بودند.
اين هفته نامه مي نويسد که استانفورد
به يکي از مقصدهاي اصلي براي فارغ
التحصيالن دانشگاه شريف تبديل شده
و نقل مي کند که دانشگاه شريف يکي
از بهترين دوره هاي مهندسي برق در
جهان را براي دانشجويان دوره ليسانس
اج��را م��ي کند و ب��ا توجه ب��ه اينکه
داوطلباني از سرتاس��ر جهان ،از جمله
دانشگاه ام اي تي ،استانفورد و انستيتو
تکنولوژي کاليفرنيا ،دانشگاه تسينگهوا
در چي��ن و کمبري��ج در بريتاني��ا در
امتحانات ورودي استانفورد شرکت مي
کنند ،اين اظهار نظر در مورد شريف را
نبايد دست کم گرفت.
نيوزوي��ک مي افزايد ک��ه اين موضوع
تنها نظر مديران دانشگاه استانفورد را
به خود جلب نکرده بلکه دانشگاه هاي
کانادا و استراليا ،يعني کشورهايي که
محدوديت هاي کمت��ري براي صدور
وي��زا دارند ،از افزايش��ي قابل توجه در
پذيرش دانشجويان ايراني خبر داده اند
به نحوي که تعداد دانش��جويان ايراني
در کانادا از س��ال  1985تا کنون 240
درصد افزايش يافته در حاليکه روزنامه
هاي اس��تراليايي گزارش کرده اند که
تعداد دانشجويان ايراني در آن کشور در

خالل پنج سال گذشته پنج برابر شده
و به حدود  1500نفر رسيده است.
نويسنده گزارش مي افزايد که شرکت
هاي غربي فعال در زمينه تکنولوژي نيز
که از دانشگاه ها عقب نمي مانند اخيرا
در ص��دد جذب اين گ��روه از ايرانيان
برآمده اند و شرکت هاي مستقر در دره
س��يليکون ،محل تمرکز شرکت هاي
مرتبط با فن آوري اطالعات ،از گوگل
گرفته تا ياهو و همچنين موسس��ات
تحقيقاتي در غ��رب صدها تن از فارغ
التحصيالن ايراني را استخدام کرده اند و
برندگان المپيادهاي علمي به خصوص
م��ورد توجه کارفرمايان هس��تند و به
نوشته نش��ريات ايران ،تا نود درصد از
اين فارغ التحصيالن براي ادامه تحصيل
و کار به خارج مهاجرت مي کنند.
نيوزويک در ادامه اين سئوال را مطرح
مي کند که عامل مهاجرت متخصصان
ايران��ي و به خصوص فارغ التحصيالن
دانشگاه شريف چيست و در پاسخ مي
نويسد که مديريت ناکارآمد اقتصادي
و مقررات نامناس��ب باعث شده است
ايران گرفتار مشکالت عمده اي مانند
تورم مزمن ،حقوق و دستمزد ناکافي
و يک بخش خصوصي کم رمق باش��د
به نحوي که درآمد استادان دانشگاه در
ايران تکافوي هزينه هاي زندگي آنان را
نمي کند و حقوق اين افراد چنان کم
است که برخي از دانشگاهيان ناچار مي
شوند براي تامين معاش ،شغل دومي
را به عنوان راننده تاکسي يا فروشنده
خرده پا دنبال کنند.

•

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

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

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

514-777-6421

رستورانگیالن
انواع غ

اهای محلی گیالن
ذ

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

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

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

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com

HOLY

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

<

MARIA
COTTONE

اولین مشاوره
رایگان خواهد بود

کلیسای شاهراه مقدس

تلفن:

Août 15, 2008

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

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

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

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

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

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با بهترین غذاهای

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

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

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

Room for
400 people
درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

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

E
PRINC
RE
ARTHU
180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

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

قیام و متبدل شدن بدن مسیح
بخش ( )2پایانی

خ
د
ا
و
ن
د
م
ح
ب
ت
ا
س
ت



باز ه
��م الزم بود که آن کف
رس��یدن به منزل همراه ن را تا ظاهر گردید.
داش��ته در بی
صعود نماید.
باشد .پ
ن راه به چند نفر از زنان ظاهر ملکوتی م چونکه بدنش به بدن
بدون ا س باقی بودن کفن در ق
بر
مطلب چهارم
ش
تب
د.
د
به
ل
پ
گر
طر
دی
س
ده
ین
ظا
که
بود.
هر
د
س
گر
دی
ت
د
خ
و به دو
مطلب چهارم این اس
ورده باشد و یا ش
��
ت
اگ
که
رد
ق
از
ه
در
بو
م
ل
راه
پا
ع
م
شی
وآ
ده
س ظاهر و در
نماییم ،بالفعل م
شده باشد ،نشان می
برخاس��ته و نوبرس��یح از مردگان دهد که نه دشمنان بدن عیسی را س��ر سفر بعد از دعا و برکت دادن دوستان عزیز،
خوابیدگا
خدا صدها
نان ،غایب گردید.
ن شده برده اند و نه حواریون
است.
ش
و
انبیاء و مق س��ال پیش به وسیله
نه
خ
ود
در
باال
خا
او
نه
نی
ب
د
دو
مه
سی
ن
ن
ا
جا
ین
خ
ن
ود
بو
که
اع
ده
در
ً
و
ب
الم
داشته
بعدا زنده شده ب
یکی از دالیل روش��ن
از
و
اطاق اس
و
زن
ب
ت
س
ده
و
که
ب
��
م
از
را
ته
ق
ی
سی
ش
بر
ح
��
م
رف
ود
ی
ته
ا
می
ست.
ظاهر و غای
قیام عی
رد و قیام می
گردید.
ب کند .خ
اس�� سی مسیح از مردگان این بل
ود
که
عی
بای
س
د
ی
م
قب
سی
��و
ح
ل
ه
ک
م
نی
م و با
بکرات
ت که
پولس در کنار دریا
به طریق چهار انجیل ،هر کدام رسو
و به طور مف
بال ل هم آهنگ ش��ده بگوییم ،که مشغو ی طبریه بر شاگردان مرگ و قی صل در انجیل راجع به
مسی ی مخصوص قیام عی
ل
س
فع
م
ام
ی
ل
اه
خ
م
یگ
ود
سی
یر
پی
ح
ی
از
شگ
بو
م
وی
دن
د
رد
ی
ن
موده
ح از مردگان را برای ما شرح و نوبر خوابیدگا گان برخاسته شد
ظاهر است.
ه و به آنها خوراک داد .مجدداً
در
می دهند.
ن شده است.
مان باال
حواریون
و
خا
ای
نه
مان
ظا
د
هر
ارا
ش
ن
د
در
ه،
ر
د
س
س
��االت
و
اگ��ر نویس��ندگان انا
ت ها و
په
جی
نو
لو
ش
��
ی
ل
��ت
خ
م
جا
ی
ود
ت
را
خ
به
ود
دو
تو
د
س
ما
خواس
ی شکا
رباره مرگ و
تان عزیز،
در تند درباره قیام عیسی م
ک قیام عی
نشان داد
س
و
سی
ی
ح
غای
م
ب
س
پ
ول
��ی
گر
دی
ح
س
د.
ر
شه
سو
اد
ل
ت می
می گوید:
ی
وغی بگویند و یا در
د
وغ
ک
هن
ب
ی
ب
ار
د.
س
گ
به
ذ
ازن
مت
ش
د،
ته
جا
از
وز
م
ای
از
حا
ن،
پان
ق
ل
ا
حتماً ب
ست که
صد ایماندار
سمت اعظم
انجی ��ا هم جمع می ش��دند و ملکوت خدا گ جسم و خون وارث ظاهر شد.
نوش��تجا
ت
ان
جی
ل
ش
اه
د
بر
و
ردد.
قایع
ل را ط
در وقت صع
مرگ و قیام
که راه ایر وری تدوین می کردند
در اینجا سئوال پیش می آید که جلو چشم ودش به آس��مان در باشد .ام عیس��ی مس��یح می
شود .اد بر خرده گیران بس
��
رو
ح
زه
ته
ه
وار
م
یو
م
ه
ن
س
مه
به
��ی
آ
ما
ح
س
م
د
ما
سی
ارا
ن
ح
یج
باال
یان
سم و خون بوده ،رفت��ه و از ن
جهان بر قی
زن��ان و
پس چگونه توانس��ت ب��ا آن بدن بعد از صع ظر آنها ناپدید گردید .مردگان ام عیس��ی مس��یح از
س��ر ق مردانی که روز س��وم
ش
ود
��
به
در
اه
د
راه
ج
و
دم
گ
س
ش
واه
مان
ق
م
ی
به
ی
پ
صع
با
ول
س
شیم.
بر رف
ود نماید؟
چونکه قیام
جفاکار ظاهر
دهند که تند همه شهادت می
و زندگی تا شده او را عوض کرد و اس��اس مسیح از مردگان پایه
برخاس عیسی مسیح از مردگا
د
زه
ن
ا
ین
ی
��
ای
به
دار
ن
او
ی
ب
نک
و
خ
ای
ته
ب
شی
ما
را
د.
ن
ی
ه
مه
��ته و قبر
ما قابل تفکر است این
مسی
مسیح بوده و خالی از جس��د تا ب
د
انی
م
مس ظاهر و غایب ش��دن عیسی پ حیات جهان می باشد.
که
عی
س
ی
م
سیح نه فقط
��یح دلی
س الزم اس
کفن دست نخورده
زنده شد و از قبر قیام کرد ،بلکه آن بدن قبل ل بر آن اس��ت که آن شده به ت همه با هم هماهنگ
باقی مانده است.
از
آوا
ی
ص
ب
لی
لن
ب
ب
د
د
ن
با
زد
پ
ج
ن
ول
س
مث��ل ت
مانی او
او با بدنی
س رسول
بی�� خم مرغی ک��ه جوجه آن جسم بود متب نیز که از خون و که بعد از
ندا کنی��
م
قی
و
ام
ب
ش
گو
دا
یی
ش
م
��
ک
ت،
��ه
تف
بال
او
د
فعل
ل گردیده است.
پی��
رون آمده باش��د .اما ت
ت مسی
دا
خ
ح
م
کر
از
م
ده
م
ب
رغ
رد
��و
گا
د.
ن
در
بر
خا
حق
س
یقت باید
ته و نوبر
سالم و دس
ت نخورده باقی بماند.
دلی
ل
گفت که آن بدنی ک��ه از خون و خوابیدگان شده است.
ای
ن
ا
س
��
ت
که مس��یح قبل گوشت بود
بل��ه ،او قیام
از صلیب و قیام مثل س��ایر مردم ملکوتی م به یک بدن روحانی و امی��د ه کرده و زنده اس��ت و
نکته دیگر
تب
مه
د
ما
ل
م
ا
گر
س
حت
دی
��ی
یا
د.
ج
ح
یا
مث
دا
ن
ش
ل
ب
بر
ته
د
ای
ن
نکته دیگر که برای اشخاص منصف بشود ،اما پ تا از در وارد منزلی فرشتگان که نه می میرند و ن وجود
زنده استوار می باشد
س از
نه پیر
و
منطقی قابل تفکر می باشد این از مردگان ،احت صلیب و قیامش و فرس��وده
م
ی
ش
ون
د.
آ
ن
ب
د
ن
پ
بع
ایا
یا
د
ا
ن
ج به باز شدن در از قیام عیس
س��ت که اگر دشمنان
ش��اگردان او جسد مسیح و یا اتاق نداشته ،بلکه در هر محلی که صلیبش ی مسیح با بدن قبل از
مر
یک
می بردند ،حتماً با کف ده مسیح را اراده می نموده ،ظاهر و غایب می مبدل نش ی بود ،چونکه به خاک
د
ن
بل
آ
ن
را حمل گردید.
که متبدل گردید.
از
ای
ن
می کردند ،نه لخت.
جه
ت
عی
س
از
��
ای
ن
جه
ت
ت
وان
ی مسیح پس
و
س
اگر خود مسیح هم ک
��ت ب��دون باز از قی��ام از م
ب��ود و ش��ب از قبر امالً نمرده ش��دن کف��ن از آن خارج ش��ود .ه��ر جای ��ردگان توانس��ت در
بی��
یک
رون آمده ،عیسی مسیح در سر قبر به مریم غایب گ ��ه اراده کند ،ظاهر و
��ر
دد
و حتی به آس��مان

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  15آگوست

بازخوانی ادبیات زندان
عروسی برای مردگان،
از نسیم خاکسار

توسط فریدون صبوری
 -جمعه  22آگوست

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

MEKIC
www.paivand.ca

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
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منایشگاه عکس

اجنمندوستدارانزرتشت

Ali Ihtiyar

از ورای
جان های خاموش

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

علی اهختیار

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.

گشایش  22ماه اوت،
از ساعت  6تا  9شب
تا  14سپتامبر ادامه دارد.
-------------------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

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

 -جمعه  5سپتامبر

موسیقی پاپ ،رضا هومن ،ناصر
بالشی وهومن افخمی
 -ورودی 10 :دالر -

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

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

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

 جمعه  29آگوستنمایشفیلم:
تاریخ سینمای ایران
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www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

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

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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www.paivand.ca

ایران :اقتصاد

__________

>> درآمد نفت در فاصله
 3سال به بیش از دو برابر
رسیدهاست،امانرخبیکاری
همچناندورقمیاست!

__________

در چند سال اخیر به خصوص از زمان
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
قیمت نفت مدام در حال افزایش بوده
است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد
ک��ه درآمده��ای ارزی ایران در س��ه
س��ال گذشته  237میلیارد دالر بوده
که  197میلی��ارد دالر آن مربوط به
صادرات نفت بوده است.
درآمد نفت در فاصله س��ه س��ال به
بیش از دوبرابر رسیده است در حالی
که میانگین صادرات نفت ایران تغییر
چندانی ایجاد نشده و حتی نسبت به
سال  1383بیشتر از 100هزار بشکه
در روز نیز کمتر شده است.
مصرف داخلی ایران به شدت در حال
افزایش بوده و روزانه به طور متوسط
حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه
نفت در داخل مصرف شده است.
تالش ه��ای ایران نیز ب��رای افزایش
تولید نفت با وجود تحریم های شورای
امنیت سازمان ملل و محدودیت های

مخالفت ۱۱۳
شخصیت یهود با حمله
اسرائیل به ایران

روشنفکران یهودی  ۱۴کشور جهان
با اعالم این که مخالف حمله نظامی
اس��رائیل به ایران هس��تند ،خواستار
برچیده شدن تسلیحات هستهای از
منطقه خاورمیانه شدهاند.
 ۱۱۳ش��خصیت بینالمللی یهود با
صدور بیانهای که بازتابهای فراوانی
در رسانهها داشته ،اعالم کردهاند:
«تالشهای��ی ک��ه برای به ص��دا در
آوردن طبل جنگ به منظور بمباران
تاسیس��ات هس��تهای ایران میشود،
در حال حاضر مضم��ون رویدادهای
سیاس��ی در ایاالت متح��د آمریکا و
اسرائیل را تشکیل میدهند».

شاخص های اقتصادی

با وجود دو برابر ش��دن قیمت نفت،
رشد اقتصادی ایران به همان نسبت
افزایش نیافته و گزارش بانک مرکزی
نش��ان می دهد که رشد اقتصادی از
 4.8درص��د در س��ال  1383به 6.9
درصد در سال گذشته رسیده است.
بر اس��اس برنامه چهارم توسعه ،باید
رشد اقتصادی ایران با نفت  20دالری
ب��ه  8درصد می رس��ید ،اما اکنون با
نفت ح��دود  120دالری نیز چش��م
اندازی برای رس��یدن ب��ه این هدف
وجود ندارد.
همزمان ب��ا افزایش درآمدهای نفتی،
درآمد های غیر نفتی نیز نس��بت به
س��ال  1383دو برابر شده و از حدود
هفت میلیارد و پانصد میلیون دالر به
 15میلی��ارد و پانصد میلیون دالر در
سال  1386افزایش یافته است.
مجموع درآمدهای نفتی و غیر نفتی
ایران در س��ال گذش��ته خورشیدی،
بی��ش از  97میلیارد دالر اس��ت که
نسبت به درآمدهای چهار سال پیش
دو برابر شده است.
با وجود این درآمد هنگفت ،نرخ بیکاری
که باید به کمتر از ده درصد می رسد
در سال گذشته 11.9بوده است .این
آمار نش��ان می دهد که تالش دولت
برای توسعه بنگاه های زود بازده برای
مقابل��ه با بیکاری نتیجه بخش نبوده
است و نرخ بیکاری همچنان دورقمی
خواهد بود.
ی
ای��ن بیانیه در واکنش ب��ه مقاله بن 
موری��س تاریخدان اس��رائیلی درباره
حمله نظامی به ایران که در تاریخ ۱۸
ژوئیه در نشریه نیویورک تایمز منتشر
شده ،صادر گردیده است.
صادرکنندگان بیانیه تاکید کردهاند که
مخالف مقاله یاد شده و پیشنهادهای
مطرح شده در آن هستند.
تنش میان اسرائیل و ایران ،پس آنکه
رسانههای آمریکایی دو ماه پیش از این
از مانور هوائی تل آویو در آسمان یونان
بهمنظور بمباران تاسیسات هستهای
ایران خبر دادند ،افزایش یافته است.
ایران در پاسخ به این مانور ،ماه گذشته
موش��کهایی آزمایش کرد که گفته
میشود برد آنها تا تلآویو میرسد.
ش��خصیتهای یه��ود در عین حال
اع�لام کردهاند که تبلی��غ حمله به
ایران «برخالف جهت سیاس��تهای

گزا
ر
ش
مرکزی ا بانک
زف
فر
ود اقتصا راز و
دا
یران
گزارش

بانک مرکزی
نشان می دهد که واردات
کاال نیز در چند سال گذشته افزایش
یافت��ه و از  38میلیارد دالر در س��ال
 1383به بیش از  56میلیارد دالر در
سال گذشته رسیده است.
بخش عمده ای از درآمدهای ارزی به
ری��ال تبدیل و به اقتصاد ایران تزریق
شده است و بنابر گزارش بانک مرکزی،
نقدینگی از ح��دود  68هزار میلیارد
تومان در س��ال  1383به  164هزار
میلیارد تومان در پایان سال گذشته
خورشیدی رسیده است.
افزایش شدید نقدینگی آتش تورم را
ش��عله ور کرده و با وجود تالش های
بانک مرک��زی برای کنترل نقدینگی
و تورم ،س��یرصعودی قیمت کاالها و
خدمات همچنان ادامه دارد.
نرخ ت��ورم که قرار بود به کمتر از 10
درصد برسد در سال  1386به 18.4
درصد رس��یده و گزارشها نشان می
دهد که رشد تورم همچنان در سال
جاری نیز ادامه دارد.
تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به
اقتصاد در سه سال اخیر ،بازار مسکن
را آش��فته کرده و قیمت مس��کن در
ایران به خصوص در شهرهای بزرگ
چندین برابر شده است.
در پی افزایش شدید قیمت مسکن،
سرمایه گذاری در بخش مسکن طی
سه س��ال اخیر دو برابر شده است اما
تغییر حرکت نقدینگی به سمت بازار
مسکن ،تاثیری در قیمت آن نداشته
است

اجنمن فرهنگی ایرانیان

آگهینامنویسی

بانک مرکزی ای��ران گزارش عملکرد
اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان
می دهد در س��ال گذشته این کشور
بیشتر از  81میلیارد دالر درآمد نفتی
داشته و در مقابل بیش از  56میلیارد
دالر کاال وارد کرده است.

س��رمایه گذاری به بن بست خورده و
این کشور نتوانسته برنامه خود را برای
تولید بیشتر از پنج میلیون بشکه در
روز عملی کند.

Août 15, 2008

•

«وست آیلند»

با کادر آموزشی
مجرب
------------در تاریخ
 6سپتامبر 2008
در مکان هر ساله

نامنویسی می کند:

0------------0
نشانی مدرسه:

Des Sources High School

)2900 Lake (DDO
تلفن و فکس)514( 626-5520 :

Email: icsow@yahoo.com

0------------0

•

آرامی اس��ت که این کش��ور از طریق
روابط متقاب��ل دائمی در قبال آژانس
بینالمللی انرژی هستهای اتخاذ کرده
است».
نگرانی از افزایش احتمال حمله نظامی
به تاسیسات هستهای ایران در حالی
افزای��ش یافته که روز  13آگوس��ت
تلآویو اعالم کرد که واشنگتن مخالف
چنین حملهای است.
در بخش دیگ��ری از این بیانیه آمده
است:
«ما با برداش��تن ندای پش��تیبانی از
محکومی��ت س�لاحهای غیرقانونی
اسرائیل و فراخوان تبدیل خاورمیانه
به منطقه عاری از س�لاحهای اتمی،
ش��هامت قهرمانانه مردخ��ای وانونو
افش��اگر برنامه جنگافزارهای اتمی
اسرائیل را میستاییم»
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اطالعات بیشتر در شماره آینده پیوند

Westmont adj,
& duplex, 3bd, in green
secure area
near university and
downtown, bus, metro

دوپلکس،مجاور وست مونت
نزدیک به مترو ،دانشگاه
لطفا با تلفن زیر متاس بگیرید:

مدرسه فردوسی مونترال
مدرسه فردوسی مونترال برای سال
تحصیلی جدید ۱۳۸٧ – ۸۸در مقاطع
تحصیلیابتدایی-راهنماییودبیرستان
ثبت نام می کند.
این مدرسه یکی از مراکز موفق فارسی
زبان در مونترال کانادا می باشد و
عالوه بر آموزش زبان فارسی ،تمام
مواد درسی از جمله علوم ،ریاضیات و
غیره در این مدرسه تدریس می شود
و در پایان به کلیه دانش آموزان مدرک
رسمی داده می شود.
لطف ًا برای آگاهی بیشتر با تلفن مدرسه
تماس حاصل نمایید:

روزهای ثبت نام

 ۲۳و ۲۴اوت 2008

آدرس مدرسه:
i
4255 Courtra

es
Cote-des-Neig
S 1B8

65

3
Montreal Qc H

5
Tel: 514-962-3

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

Tel.: 514 836 5520

FATEMEH FEIZ

La Capitale l’île inc.
Courtier immobilier
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مایکل مور به

ایران سفر میکند

«مای��کل م��ور» فیلمس��از مش��هور
آمریکای��ی در دیدار با نماینده «مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی»
در بازار فیلم جش��نواره کن  ،2008از
عدم حضور در «نخس��تین جشنواره
بینالمللی س��ینما حقیق��ت» اظهار

www.paivand.ca

تأسف کرد و افزود که عالقمند است
تا در دوره دوم این جش��نواره ،شرکت
نماید!
بهگزارش روابط عمومی مرکز گسترش
سینمایمستندوتجربی«،مایکلمور»
ضمن دیدار با مدیر بازرگانی «مرکز»
در بازار فیلم جشنواره کن ،خطاب به
وی گفت:
«زم��ان برپایی اولین دوره جش��نواره
س��ینما حقیقت ،تقریب��اً همزمان با

جش��نواره  Traverse Cityب��ود که
منهم یکی از اعضای برگزاری آن بودم
و بههمین دلیل ،نتوانستم در جشنواره
ش��ما ش��رکت کنم و از این بابت هم
خیلی متأس��فم .بخصوص وقتی که
از گس��تردگی و ابعاد آن ،اطالع پیدا
کردم .البته اینرا هم بگویم که ما در
جشنواره خودمان ( )Traverse Cityبه
یک فیلم ایرانی [به آهستگی – مازیار
میری] ،جایزه دادیم».

Août 15, 2008

مای��کل مور در ادامه ،ب��ه اکران فیلم
مس��تند بلندش «سیکو» توسط این
«مرکز» در س��ینماهای تهران اشاره
ک��رد و افزود که اخبار آن��را از طریق
اینترنت ،دنبال کرده است.
این مستندساز برجس��ته و معترض
آمریکایی در پایان ،به نماینده «مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی»
گفت« :با تنظیم برنامهکاریام ،قصد
دارم که در دومین جش��نواره سینما
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حقیقت شرکت نمایم».
دومینجشنوارهبینالمللیفیلممستند
ایران :سینما حقیقت ،طی روزهای 23
تا  28مهرماه  1387و با مش��ارکت و
همکاری سازمانها و ارگانهای مختلف،
در «تهران» برگزار خواهد شد.
-----------------------------منبع خبر :روابط عمومی مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی

____

____________

_
____________

 ارزیابی رایگان
م
نز
ل
ش
ما
با
ت
ض
مین فروش
در اسرع وقت
 خریداری خا
نه
د
خل
وا
ه
با
م
نا
س
ب ترین شرایط
اخذ وام مسک
ن
و
ب
هت
ری
ن
نر
خ
ب
هره موجود
 اخذ وام مسکن
ب
را
ی
ت
از
ه
و
ار
دی
ن به کانادا
و افراد خود ا
شت
غا
ل
d
e
y
lo
p
m
e
 Selfو کردیت بد
همچنین وام

مسکن

 بدون پیش پر
دا
خ
ت
0
%
t
n
e
m
down pay
 و دریافت بازپر
دا
خ
ت
از
ب
ان
ک
__
cashback
____________
___

____________

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

با مدیریت الکس پورقناد

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

در خدمت هموطنان گرامی
____________________

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

POUR VENDRE OU ACHETER UNE PROPRIÉTÉ

قیمت ها ی ویژه برای هموطنان گرامی

2009 3000$
کامــــری
RABAIS
et plus.

Camry 2007
neuve et4avec peu
LE SE
سلینــدر
de kilomtrage.

Sahar Karimian

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

از  23500دالرC 514.880.7171
B 450.926.1881
F 450.926.3883

sahar.karimian@century21servicesplus.com

Century21 Services Plus

Courtier immobilier agréé
5855, boul. Taschereau, bur. 207
Brossard (Québec) J4Z 1A5
Franchisé indépendant et autonome de century 21 services plus

( 1-888-780-3103

(' 0

RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC
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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

Rivage
Longueuil

Located at

Starting at

Sales Office

166 000$

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

 از مبتدی تا پیشرفته: گریم و متعادل سازی-

Taxes and rebates included

T : 450 651-5732
F : 450 651-6906
www.truenorthproperties.com
www.blurivage.ca

:آموزش دور ه های ختصصی زیبایی

Including
6 appliances

M to F : 12 pm to 7 pm
S-S : 12 pm to 5 pm

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

 میک آپ همراه با تکنیک کاموفالژ-

اجنامزیباترینمشهاو
.هایالیت هانیزپذیرفتهمیشود

N

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
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New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

www.paivand.ca

د
ر
خ
د
م
ت
ا
ر
ت
قا
ی
ب
ی
ز
ن
!س شما

Tel.:

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

www.clinique-arya.com

Guy

:سازمان دگرباشان جنسی ایران
www.irqo.net
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6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

Tel.:

482-4500

اینک بزرگتر از همیشه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

بیمه
ه شما

Leasing

رکت

رانی

و خان

ین ش

FULLY EQUIPPED
Prix: $ 13950
Mensuel : $182.00
86000 km
Occasion Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Moteur: 2.5
Transmission: Automatique
Cylindres: 4

BMW 525I - 2006
TURBO - 2005

Berline
Prix : $ 31900
Mensuel : $485.00
72000 km
Occasion Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Location/Bail avilabel
Moteur : 3
Transmission : Automatique
Cylindres : 6

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment








خنست

ـــ

ای

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

NISSAN XTERRA SE
4X4 - 2005
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Elegance

www.eleganceleasing .com

(2nd floor) 
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Leasing &
Financing
With or

Without
Credit
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: 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
! ®d¶ nj ·IÄ¼\zºHj ³Iº SLY

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
.kÄoÃ«M tIµU I¶ IM H¼À ·j¼M køIv¶ Iº Rn¼Å nj

¥¯¼¨ Â] Áj ½HoµÀ ¾M

18

سال 15شماره25  852مرداد 1387

www.paivand.ca

تبریک

آیدین زرکاری عزیز و بانوی محترم
وصلت فرخنده شما دو عزیز ،مبارک باد!
در این شادی با شما و خانواده های
محترمتانصمیمانهشریکیم.

به امید تندرستی و خوشبختی برای شما

Août 15, 2008

سالن آرایش شهرزاد

_
_____
_
_
___
رنگ
_____ کور  -فر
__ پدی
__ کور
 کوتا
ه
ک
ر
_
 مانی سیون  -هایالی د ن موپیال
_____ ت
 ا اکیاژ رو ___ ________
 م د و اب ___ بن ___Unisex
___
_________________________
Coiff. Shahrzad 1001 coup
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

-----------

همه دوستان شما در کلبه عموجمال
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6963 S
ُ herbrooke W.
(514) 489-6901

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

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

DDO

Condo: 2003
2 bedroom
$259,500

Downtown

DDO

2 Bedroom Condo
$270000

2 bedroom
$259,500

Ville Marie

Condo: 2003

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

S
H
A
H
R
Z
A
D

نادر خاکسار

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

Cell.: (514) 969-2492

Ile Bizard

4 bedrooms
New Construction
$ 5300000

D.D.O.

2 bedrooms
Townhouse
$175000

Point Claire
3 bedrooms
water front
$390000

19
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اعتراض مجلس به
رحیم مشایی

“
دوستی
ب
ا مردم
اس
رائیل”

بی��ش از  200نماینده مجلس ایران در
بیانیه ای اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی ،معلون
رئیس جمهور ایران درباره “دوستی با مردم اسرائیل” را محکوم
کردند و خواستار برخورد جدی با او شدند.
آقای مشایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
است ،روز شنبه 19 ،ژوئیه در همایشی درباره گردشگری گفته
بود“ :ایران ،امروزبا مردم آمریکا و اسرائیل دوست است و هیج
ملتی در دنیا دشمن ما نیست”.
گفته های آقای مش��ایی در هفته های گذشته ،انتقاداتی را
علیه او به همراه داشت .علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اس�لامی در یکی از س��خنرانی های خود بدون ن��ام بردن از
اس��فندیار رحیم مش��ایی گفت“ :ما با مردم اسرائیل دوست
نیستیم و ایران برای خود منطق مشخصی دارد و همان چیزی
است که مقام معظم رهبری بیان فرمودند”.
ی��ک روز پی��ش از موضع گیری رئیس مجل��س ایران ،علی
مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نیز از مواضع
آقای رحیم مشایی انتقاد کرده بود.
------------------------------------------

www.paivand.ca

Août 15, 2008
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کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

عکــاسی ،ویدئو ،دی جی،
گل ،کیک و...
شیرین افشاری
Shirin Afshari

رقص های بجنوردی

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843

گروه رقص خورشید خانوم

sofre_aghd@yahoo.ca

www.sweetwedding.ca

در فستیوال

festival du Mondial Gourmand 2008
)Parterre de l’île Notre-Dame (extérieur
Parc Jean-Drapeau à Montréal

22 août 2008

20h00 & 21h00

www.mondialgourmand.com

زرین

آموزش موسیقی

با بیش از 15
سال سابقه در
عرضه اتومبیل
لوکس

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

www.zarinauto.com
منایشگاه
اتومبیل

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

•••
•

با
مدیریت رضازرین

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

با

جواد داوری

ختفیف

%50

Tel.:514-466-1327
علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

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

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

یک فرصت استثنایی

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

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.

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

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

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

مشاوره با ما
پشتوانه خانه دار
شدن شماست!

محمدمصطفیلو

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

تلفن دفتر مخصوص:

Tel.: (514) 937-8288

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

____________________
Mohammad Mostafalou
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
Re/Max Montreal
10314 Boul Saint-Laurent
Montreal, QC H3L 2P2
Tel.: (514) 382-6789
Tel.: (514) 382-4440
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محمود درویش ،شاعر معروف فلسطینی
همین.

محمود درویش ،شاعر
معروف فلسطینی۶۷،
به سوی تو می آیم
ساله ،روز شنبه پیش ،پس
ای مادر!
از جراحی قلب در آمریکا
ای زمین!
درگذشت.
--------------پیکر محمود درویش
روز چهارشنبه  ۱۳اوت
( ۲۳مرداد) با هواپیمای
سلطنتی اردن از آمریکا
به اردن و از آنجا نیز به
بنویس
رامالله انتقال یافت و مورد
من عربم
استقبال محمود عباس و
و شماره ی شناسنامه ام
دیگر رهبران و روشنفکران  ۵۰۰۰۰است...
فلسطین قرار گرفت .مزارش من عربم.
نزدیک مزار یاسر عرفات
یک نام بدون لقب
تعیینگردید
در سرزمینی که در آن
--------------------هرچه هست
انفجار خشم است...

بنویس

به سوی تو می آیم.

نهمثلکبوتریکهبهالنهاش.
مثل آدمی که به خانه اش.
به سوی تو می آیم.
نه مثل هیچ کس دیگر.
مثل خودم.

علفزاران...

ریشه هایم
به قبل از میالد زمان باز می
گردد
و به قبل از آن که اعصار،
پدید آیند
و به قبل از سرو و زیتون
و به قبل از رویش

تاکستان های پدرانم را
از من دزدیدی
و زمینی را که در آن کشت
و کار می کردیم
من و تمام فرزندانم.
و برای من و نوادگانم
چیزی باقی نگذاشتی
به جز صخره ها.
آیا حکومت شما
این ها را هم از ما خواهد
گرفت؟

Août 15, 2008

بهداشت :جسم و جان...

پیاده روی کنید!

افزای��ش روز افزون نرخ اضافه وزن و
چاقی به عنوان مادر امراض ،بیماریهای
قلبی-عروقی ،دیابت ،سرطان ،پوکی
استخوان و ...بس��یاری از محققان را
به چاره جویی در این مورد واداش��ته
است .البته شاید بتوانیم بخش اعظم
ای��ن ایرادات را به رژی��م های غذایی
ناس��المی که در طی دهه های اخیر
در بسیاری از جوامع رایج شده و جای
غذاهای سالم و سنتی را گرفته؛ وارد
سازیم اما باید بگوییم که بخش اعظم
مشکل در جای دیگری نهفته است.
احتماال با راهنمایی ما متوجه ش��ده
اید که منظورمان همان عدم تحرک
جس��مانی است که تبدیل به مشکل
الینح��ل جوامع صنعتی عصر حاضر
شده است ولی ما در این مقاله یک راه
حل عملی را به شما معرفی خواهیم
کرد .در واقع توصیه ما قرار دادن نوعی
تحرک جس��مانی با برنام��ه ریزی از
قبل تعیین شده و صرف هزینه مداوم
نیست بلکه تنها پررنگ کردن نقش
پیاده روی به عنوان بخشی از زندگی
روزمره اس��ت که می تواند چاره کار
باشد.

10انگیـزهبـرای
پیـادهروی:

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,
AUSTRIAN,AIR CANA
ROYAL AIR MAROC,

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

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

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

AMRO TRAVEL

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

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

___________________
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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725
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 )1پی�اده روی از دیاب�ت نوع 2
پیشگیری می کند.
برنامه های پیشگیری از دیابت نشان
داده اند که  150دقیقه پیاده روی در
طول هفته و کاهش فقط  7درصد از
وزن بدنتان (حدودا  5تا  7کیلوگرم)
م��ی تواند  58درصد خط��ر ابتال به
دیابت را کاهش دهد.
 )2پی�اده روی قل�ب ش�ما را
نیرومند می سازد( .مردان)
مطالعه انجام ش��ده در این خصوص
نشان می دهد میزان مرگ و میر در
میان مردان بازنشسته ای که روزانه
کمتر از  1/5کیلومتر پیاده روی دارند
دو برابر مردان��ی بود که روزانه بیش
از  3و نی��م کیلومتر پی��اده روی می

کردند.
 )3پی�اده روی قل�ب
ش�ما را نیرومن�د می
سازد( .زنان)
مطالع��ه ای ک��ه در
این خص��وص بر روی
 72488پرستار انجام
شد نشان داد افرادی
که  3ساعت یا بیشتر
در طول هفته پیاده
روی داش��تند در
مقایسه با زنانی که
پیاده روی نداشتند
 35درصد کاهش خطر حمالت قلبی
و دیگر مشکالت قلبی را نشان دادند.
 )4پی�اده روی ب�رای مغز مفید
است.
مطالع��ه ای که ب��ر روی پیاده روی و
تأثیر آن بر عملکرد های ذهنی انجام
ش��د نش��ان داد زنانی که معادل یک
ساعت و نیم در طول هفته پیاده روی
داشتند به صورت چشمگیری عملکرد
ذهنی بهتری را در مقایسه با زنانی که
کمتر از  40دقیقه در طول هفته پیاده
روی داشتند نشان می دادند.
 )5پیاده روی برای استخوان ها
مفید است.
تحقیقات نش��ان می ده��د زنانی که
یائس��گی را پشت س��ر گذاشته اند و
تقریبا 1/5کیلومتر در روز پیاده روی
دارن��د چگال��ی اس��تخوان های کل
بدنشان نس��بت به زنانی که مسافت
های کمتری را می پیمودند باالتر بود،
همچنین پیاده روی برای پایین آوردن
سرعت از دست رفتن استخوان های پا
نیز بسیار مؤثرست.
 )6پیاده روی عالئم افسردگی را
تسکین می دهد.
 30دقیقه پی��اده روی 3 ،تا  5بار در
ه��ر هفته به م��دت  12هفته ،عالئم
افسردگی را حدود  47درصد کاهش
می دهد.
 )7پی�اده روی میزان خطر ابتال
به سرطان پستان و کولون (روده
بزرگ) را کاهش می دهد.
زنانی ک��ه معادل یک س��اعت و 15

یبوست:

هم  6تا  7لیوان آب و سایر مایعات
میل کنید.

به داروهای ضد یبوست
عادت نکنید

بیماری یا

بیتوجهی؟

یبوس��ت به معنی توقف بیش از حد
مواد دفعی در روده است.
یبوس��ت مزمن یکی از ش��ایع ترین
دشواری های گوارش��ی است و زنان
بیشتر از مردان به آن مبتال می شوند.
یبوست معموالً مسئله مهمی نیست،
اما برای این که از بسیاری از دردسرهای
آن رهایی یابیم ،بهتر است درباره آن
بیشتر بدانیم .یبوست یک بیماری به
شمار نمی آید ،بلکه نشانه ی بیماری
ها و مشکالت دیگری است.
اگر در رژی��م غذایی روزانه ،فیبرهای
غذایی کمی موجود باش��د به راحتی
دچار یبوست می شویم.
افراد مسن تر نسبت به جوانان یبوست
را بیشتر تجربه می کنند.
زمان عمل دفع در افراد مختلف بسیار
متفاوت است .برای بعضی افراد  2بار
در روز طبیعی و برای بعضی دیگر 2
بار در هفته طبیعی است .اما معموالً
هر  12ساعت و گاهی هر  72ساعت
یک بار انجام می شود.
یبوس��ت علت های متفاوتی دارد ،اما
برای آن که به آن گرفتار نشوید ،چند
راه بسیار آسان وجود دارد:

 -سبزی و میوه بخورید

فیبرها حرکات روده را تس��هیل می
کنند و یبوس��ت را از بی��ن می برند.
س��بزی ها و میوه های ت��ازه ،کاهو،

دقیقه تا  2ساعت و نیم در
هفته پیاده روی س��ریع دارند نسبت
به زنان بی تح��رک  18درصد خطر
کمتری برای ابتال به سرطان پستان
دارند .مطالعات بس��یاری نشان داده
اس��ت که ورزش می تواند از سرطان
کولون پیشگیری کرده و در افراد مبتال
به این بیماری نیز اثرات ورزش منظم
به ش��کل افزایش کیفی��ت زندگی و
کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این
بیماری خود را نشان می دهد.
 )8پیاده روی سلامت عمومی
بدن را بهبود می بخشد.
فقط  3بار در طول هفته و هر بار 30
دقیقه پیاده روی به صورت چشمگیری
می تواند سالمت سیستم قلبی ریوی
را تأمین نماید.
 )9پیاده روی به شکل مسابقات
کوتاه مدت هم سطح سالمتی را
ارتقاء می دهد.
مطالعه زنان کم تحرک نشان می دهد
که پیاده روی در طی یک رقابت کوتاه
مدت (  3مرحله پیاده روی  10دقیقه
ای روزانه) منجر به پیشرفت مشابهی
در سالمتی شده و یا حداقل منجر به
کاهش چربی بدن با افزایش زمان آن
می ش��ود (یک پیاده روی  30دقیقه
ای روزانه)
 )10پیاده روی عملکرد فیزیکی
بدن را بهبود می دهد.
تحقیقات نش��ان می دهد که عالوه
براین که پیاده روی تناس��ب اندام و
عملکرد های فیزیکی (بدنی) را بهبود
می بخشد از ناتوانی های جسمی در
افراد مسن هم جلوگیری می کند.

کلم ،حبوبات ،نخود ،هویج ،سویا ،نان
س��بوس دار ،برنج ،انجیر ،آلو و زردآلو
دارای فیبر زیادی هستند.
وقتی از این غذاها استفاده می کنیم،
مجبوریم مدت زمان بیشتری آن ها را
در دهان بجویم .همچنین وقتی وارد
معده می شوند ،معده را پر می کنند و
معده حالت کشیدگی پیدا می کند و
احساس سیری می کنیم.
همچنین این غذاها تخلیه مواد از روده
را آسان تر می کنند.
مصرف زی��اد غذاهای بس��یار چرب،
ف��رآورده های لبنی و تخ��م مرغ در
ایجاد یبوست موثرند.

آب بنوشید

اگر در طول روز ،به میزان الزم آب یا
سایر مایعات را ننوشید ،ممکن است
دچار یبوست شوید.
این مشکل در افرادی دیده می شود
که وعده های غذای��ی روزانه خود را
در زمان های مش��خصی در طول روز
میل نمی کنند .آب و س��ایر مایعات
به حرکت مواد غذایی در روده کمک
می کنند و از انبار شدن مواد در روده
پیشگیری می کنند.
صبح که از خواب بیدار می شوید ،یک
لیوان آب ولرم بنوشید و در طول روز

مصرف داروهای ضد یبوست برای
مدت کوتاهی مناسب است ،اما خود
را به مص��رف آن ها عادت ندهید،
چون روده ش��ما به این مواد عادت
می کند و به اصطالح تنبل می شود
و فعالی��ت های طبیعی خود را که
موجب حرکت و دفع مواد می شود،
فراموش خواهد کرد.

ورزش کنید

زندگی ماش��ینی امروزی علت دیگر
یبوست است .اگر شغل شما به گونه
ای است که مجبورید ساعت ها پشت
میز بنش��ینید ،ممکن اس��ت دچار
یبوست شوید.
برای رهایی از این مشکل ،باید در بین
ساعات کاری خود کمی قدم بزنید و یا
ورزش های سبکی انجام دهید.

آلو بخورید

ش��ب ،قبل از خواب ،تع��دادی آلوی
خشک را در آب خیس کنید و صبح
پس از بیدار شدن از خواب ،نوش جان
کنید .آلو اثرات سحرآمیزی در از بین
بردن یبوست دارد.

یک داروی گیاهی :پسیلیوم

پسیلیوم یک داروی گیاهی است که
به ش��کل پودر در داروخانه ها وجود
دارد.
یک قاشق غذاخوری از این دانه های
ریز را در یک لیوان آب مخلوط کنید
و اجازه دهید چند دقیقه بماند ،سپس
آن را میل کنید.
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صبح سپتامبر

خالقی��ت و ابت��کار
-------------------------کودکان دارد ،بنابراین
والدین باید نس��بت به
صرف صبحانه فرزندان ،بیش از
-------------------------دیگر وعده غذائی دقت کنند.
صبحانه بچه ها
کودکان هفت تا هش��ت ساعت بعد
از خ��وردن ش��ام ،در
فراموش نشود!
مهمترین ناشتایی بسر میبرند و
-------------------------با صرف صبحانه مغز از
وعده
قند کافی به عنوان غذا
خنوردن صبحانه
غذائی
و منبع انرژی استفاده
ضریب هوشی کودکان
میکند.
برای
برای اینک��ه کودک
را کاهش میدهد
کودکان و و دانشآموزاشتهای
خ��وردن صبحان��ه نق��ش مهم و نوجوانان کافی ب��رای خوردن
صبحان��ه داش��ته
اساسی در افزایش قدرت یادگیری ،صبحانه
باش��ند ،باید شام را
است.
در س��اعات ابتدایی
ش��ب صرف کنند
و ش��بها در ساعت
معینی بخوابند تا صبح زود
بیدار ش��وند و وق��ت کافی
برای خوردن صبحانه داشته
باشند.
در ای��ن موض��وع والدی��ن
میتوانن��د ب��ا دادن تنقالت
س��نتی مانند گ��ردو ،بادام
و حت��ی کی��ک ،صبحان��ه
مقطعی فرزند خود را تامین

بازگشت به مدرسه

نقش آپان
محققان دری دیس در هضم غذا

و برای بردن
صبحانه کامل به مدرسه ترغیبش
کنند.
اگ��ر مدت زم��ان نخ��وردن صبحانه
طوالنی تر باشد ،نگهداری قندخون در
سطحی که مغز قادر به فعالیت طبیعی
خود باشد ،دشوارتر و یادگیری ،تمرکز
حواس و تع��ادل حرکتی آنها مختل
میشود.
نخوردن صبحانه درصورتی که تداوم
یابد تبدیل به عادت میش��ود و این
امر موجب دریافت ک��م مواد مغذی
روزانه مورد نیاز فرد را میشود که در
وعدههای دیگر جایگزین نخواهد شد.
نان ،پنیر و گردو ،نان و تخم مرغ ،نان،
ک��ره ،مربا و نان ،کره و خرما همراه با
یک لیوان شیر را صبحانههایی سالم و
مغذی برای رشد و تنظیم فعالیت غدد
کودکان سنین مدرسه دانست.
یادمان باشد اغلب کودکان در نخوردن
صبحانه از والدین خ��ود الگوبرداری
می کنند ،خانوادهها باید عادت غلط
نخوردن صبحانه را ترک کنند زیرا در
درازمدت به بیماریهای س��وء تغذیه،
پوکی استخوان و کند ذهنی دچار می
شوند.
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م
ی
گر
دد

3

1

6

جدول جدول جدول
جدول جدول
9 8
4

7

6

4

8

1
2

6

4

8
9

7
8

6

8
1

)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44

5
 ::افقی

7

5

 ::عمودی
3
4
 -1کتابی از هرمان هس��ه – ش��اعر فرانسوی

4
2

7
1

3
4

7 ::
عمودی

9

 -1ش��هرکنار دریا – گره زدنی سیزده بدر -2
تشنه نیست – تخته بزرگ  -3اندکی از زمان
– قض��اوت – زی��ر پا مانده  -4ق��وت زمین –
داروی بیهوشی  -5تیره و کدر – ظرف آبکشی
– برداشت محصول  -6شکسته استخوان داند
بهای��ش را  -7بان��گ و آواز – م��ادر باران – از
کشیدنیها  -8اش��اره به نزدیک – سگ بیمار
 -9چهره و ص��ورت – اب ویرانگر – پایتخت
ایتالیا  -10اسباب خانه – عبادتگاه مسیحیان
 -11زمین مسابقه بوکس – خروس جنگی .

)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22

9
8

1

6

 -1خاموش – میوه کال  -2فقیر – حصار دور
خان��ه  3مذکر – چاه و ع�لاج – از نت ها -4
عدل و انصاف – دیدنی ارتش  -5س��ود حرام
– ح��رارت – قاع��ده و روش  -6از ورزش��های
قدیمی  -7پرنده س��بکبال – پسوند شباهت
– خوردن  -8تصدیق مودبانه – آسیب و آفت
 -9کش��یدنی -الک دولک – از روزهای هفته
– مساوی و برابر  -10وزنه بردار میزند – زبان
شیرین  -11سالک و پیرو – سوغات زمستان .

6

5

2

 ::افقی

6

7

5

3

8

9

2

2

2

3
5

7

3
5

جدول ساده تر...

3

6
7

تحقیقی آمریکایی نشان داده است
که مردم اگر ب��ه طور منظم بدوند
دیرت��ر به عوارض جس��مانی پیری
مبتال می شوند.
احتمال م��رگ زودرس دونده های
س��المند  -به خاطر ابتال به بیماری
هایی مانند سرطان  -پنجاه درصد
کمتر از سالمندان غیر دونده است.
گروه محققان مرکز پزشکی دانشگاه
استنفورد آمریکا ،کشف کرده است
کهسالمنداندوندههمچنینزندگی
س��المتر و معلولیت ه��ای کمتری
نسبت به غیر دونده ها دارند.
کارشناس��ان گفتند که یافته های
محققان استنفورد تاکیدی است بر
اهمیت ورزش منظم برای گروه های
سنی باالتر.
در ای��ن تحقی��ق  500دونده برای
بیس��ت سال تحت نظر بوده اند و با
گروهی مشابه از غیردونده ها مقایسه
ش��دند .همه این افراد در پنجمین
ده��ه زندگ��ی خود بودن��د که این
تحقیق آغاز شد.
نوزده س��ال بعد از ش��روع تحقیق،
 34درصد از غیردونده ها مردند در

4

8

9

دویدن ‘فرآیند
پیری را کند
می کند’

حالیکه فقط پان��زده درصد از گروه
دونده درگذشتند.
هر دو گروه با باال رفتن س��ن شان
دچار معلولیت هایی شدند اما شروع
این معلولیت ه��ا در گروه دونده به
طور میانگین شانزده سال دیرتر بود.
تفاوت در س�لامت دونده ها و غیر
دونده ه��ا در نهمین دهه از زندگی
آنها حتی بیشتر هم شد.
دویدن ظاهرا نه تنها میزان مرگ و
میر از امراض قلبی و عروقی را کاهش
می دهد ،بلکه با کاهش مرگ های
ناش��ی از س��رطان ،امراض دستگاه
عصبی ،عفونت و دیگر بیماری ها نیز
مرتبط است.
همچنین برخالف نگرانی محققان،
مدرکی دال بر بیشتر بودن احتمال
ابتال به آس��تئو آرترایت ی��ا نیاز به
جراحی قاپک زان��و در میان دونده
ها نسبت به غیر دونده ها مشاهده
نشده است.
در آغاز این مطالعه ،دونده ها به طور
میانگین برای حدود  4س��اعت در
هفته می دویده اند .بعد از  21سال،
زم��ان دویدن هفتگی آنه��ا به 76
ساعت در هفته کاهش یافته است
اما آنها همچنان از ورزش منظم خود
بهره می برند.
پرفسور جیمز فرایز ،که هدایت این
گروه تحقیقی را برعهده داشته است،
گف��ت" :پیام ای��ن تحقیق ترغیب
مردم به ورزش
است".

)Puzzle 33 (Easy, difficulty rating 0.44
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4

8

4
5
4

9

7

5

1

برای حل سودکو :ورق بزنید!

 -1کتابی از جک لندن – ش��اهکار والدیمیر
ناباکوف روس��ی  -2هنر هفتم – پوچ و میان
9 3
8 5
تهی  -3س��تایش کردن – سلس��له – خاک2
کوزه گری  -4اشاره به نزدیک – عوض کردن
چکیدن و
7 5
3 6
1
– فوالد و آه��ن  -5جنس6مذکر –9
ترشح کردن – آواز طرب انگیز چند تن که با
هم بخوانند  -6سوبس��ید – جفاکار  -7ظرف
1 8
9 7
8
پذیرائی – لقب قدیم شهر بلخ  -8گیاهی شبیه
نیلوفر – هنرمند س��ینما که ایفاگر نقش اول
5
است  -9حجره – با یکدیگریار و 7
دوست شدن
– کاغذ چ��اپ  -10زدنی آدم دروغگو – با هم
3 7 8
2
درخت زبان8
س��ازش کردن – دیوار بلند1 -114
گنجشک – حرکت کند – انگور سیاه خشک
ش��ده  -12عیبجوئی – وزیر فرع��ون  -13به
4
3
2 9
5
6
4 8
2
صراحت سخن گفتن – اثری از ویکتور هوگو .
!Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:39 2006 GMT. Enjoy
خال��ق اثر گل برای هم��ه  -2از رنگها – گیاه
پشتیبان – جوی 5
شناس��ی  -3بودن – 1
خون
 -4س�لاح کاشتنی – پادزهر – چاپلوسی -5
گدائی
از برونته ها – خرگوشها – دریوزگی و 7
کردن  -6همدلی از آن خوشتر است ! – جای
س��اختن  -7غم م غصه – فسخ کردن معامله
9
4
 -8انبار غله پاک کرده – تخت روان بیمار -9
نماینده – مخزن قوه برق – نت سوم موسیقی
2-10شهری در اس��تان فارس – نقره گون –
رجوع  -11ضمیر انگلیسی – یک دست ظرف
– شکاف میان کوه  -12اثری از مولیر نویسنده
فرانسوی – پارچه مشبک  -13ماده تخمیری
قابل حل – ُمفتش .

پـارسی

پاس بداریـ��م

ϩΎ̳ίΎϤϧ Ϯ̴Α ̶Ϡμϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ϪϘҨΎπϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ̵έΩΩϮΧ Ϯ̴Α
ϢϨ̯ ̶Ϥϧ ̵έΰ̳ϭήϓ
ϥΎθҨή̡ Ϯ̴Α Ώήτπϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢΘδϫ Ώήτπϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϧΎθҨή̡ Ϯ̴Α
ΎϨ̴ϨΗ Ϯ̴Α ϪϘϴπϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕΎΒϟΎτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϪΘγϮΧ Ϯ̴Α
ΕΎόϟΎτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ζϫϭ̡̬ Ϯ̴Α
ϪϧΎΧΰ̢η Ϯ̴Α ΦΒτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ωϮΒτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨά̢ϟΩ-ϦϴθϨϟΩ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ Ρήτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηά̳ ϥΎϴϣ έΩ Ϯ̴Α
Ωϭήτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪη ϩΪϧέ Ϯ̴Α
ϩΎ̳ Ϯ̴Α ϊϠτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮΨϟΩ Ϯ̴Α ΏϮϠτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ ̶Α Ϯ̴Α ˱ΎϨΌϤτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΩήΒϧΎϣήϓ Ϯ̴Α ϊϴτϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡϮϠψϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪҨΪϤΘγ Ϯ̴Α
ΎҨ ήϬψϣ ̵ΎΟ ϪΑ
(ϦϴΗϻ)ϝϮΒϤγ
ΩΎϤϧ Ϯ̴Α
ϒλϮϟ ϊϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϤϬϨҨ ΎΑ Ϯ̴Α
ϪϤϬϨҨ ΎΑ Ϯ̴Α άϫ ϊϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴΧΎΘγέ Ϯ̴Α ΩΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΑήΑ Ϯ̴Α ϝΩΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίϭέ Ϯ̴Α εΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕήηΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊϣ ϭ Ζϓέ Ϯ̴Α
ήλΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίϭήϣ -ϦҨίϭήϣ Ϯ̴Α
ΖϴϓΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΩϮθΨΑ Ϯ̴Α
ΕϼϣΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫΪΘγ ϭ ΩΩ Ϯ̴Α
̶ϨϤηΩ Ϯ̴Α ΕΪϧΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϫΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ ϥΎϤϴ̡ Ϯ̴Α
έΎϴΘγΩ Ϯ̴Α ϥϭΎόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̳έά̳ Ϯ̴Α ήΒόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫέϭΎΑ Ϯ̴Α ΕΪϘΘόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎϤη Ϯ̴Α ̵ΩϭΪόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϓήόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎγΎϨη Ϯ̴Α
ϑϭήόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
αΎϨηήγ Ϯ̴Α
ϦҨήΘϓϭήόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨήΗ ̶ϣΎϧ Ϯ̴Α
Ϟπόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϮηΩ - ̶ΘγΎ̯ Ϯ̴Α
Εϼπόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ̶ΘγΎ̯ Ϯ̴Α
ϮΒηϮΧ Ϯ̴Α ήτόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΩήΨΑ Ϯ̴Α ϝϮϘόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̳ίϮϣ Ϯ̴Α ϢϠόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕΎϣϮϠόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϪΘδϧΩ Ϯ̴Α
ϥΎΘδϴ̩ Ϯ̴Α ΎϤόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨΑέΎΘγΩ Ϯ̴Α ϢϤόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ε˴έ -Ϣ˴̩ Ϯ̴Α ̶Ϩόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫϧϭέϭ Ϯ̴Α αϮ̰όϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΠϨγ Ϯ̴Α έΎϴόϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΘΧΎΑ Ϯ̴Α Ώήϐϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭήϐϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨδ̡ΩϮΧ-ϩϮΧΩϮΧ Ϯ̴Α
είήϣ Ϯ̴Α Εήϔϐϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎΑ Ϯ̴Α ΡϮΘϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύθ̴ϟΩ Ϯ̴Α Ρήϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

(کبک)

«دودیدی»

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

تبریک و
بزرگداشت
سپاس خداوندی را که جنبده ای
آفرید ،جهان را به عدل و عدالت
تکلم کند ،و آن نیست جز حضرت
مهدی (عج) (ع)
------------------------یا مهدی (ع) عده ای امیدوارند که با
ظهورت دست فاسقانی که بندگان
را بوسیله دین و ثروت و مقام و
شهوات دنیوی از یاد پروردگار غافل
می سازند کوتاه نمایی ،تعدادی لحظه
شماری می کنند روز نجات را ،روز
پیروزی حق بر باطل را ،روز رهایی از
نجاست را ،قلب ها و چشم های عده
ای در انتظار ظهورت می باشد.
والدت باسعادت حضرت مهدی (ع) را بر
تمامی ش��یعیان ایران و جهان تبریک و
تهنیت می گوییم ،مخصوصا به شیعیان
حزب الله شهر مونتریال.
انشاءالله با ظهور و حکومت عدلش پایان
بخشد به حکومت های ظالم و سران فاسق
جهان.
خداوند در قرآن کریم فرموده اند:
«در آخر رئیسانی از فاسقان قرار دهم»
اکثریت روسای جهان از فاسقان می باشند
و این نش��اندهنده ظهور آن حضرت می
باشد.انشاءالله.

از طرف علی اصغر محمدی
و جمعی از مسلمانان و
طرفداران راه حق –مونتریال

حل سودوکوی این شماره
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)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22
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)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33
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4

6

1

7

5

9

2

3

یکی از محققان در یکی از مقاالت خود
چنین اظهار می کند ک��ه به ارتباط
متقاعدکننده ای میان مصرف ماهی و
بروز افسردگی حاد دست یافته است.

9

>>

مصرف ماهی و
افسردگی

طبق تحقیقات خود متوجه شد  ،بروز
افسردگی در کش��ورهایی که میزان
مصرف ماهی در آن ها کم اس��ت ،باال
می باش��د .در نیوزیلند با مصرف تنها
 20کیلوگرم ماهی در سال ،میزان بروز
افسردگی  5/8درصد بود ،در حالی که
این میزان در کش��ور ک��ره با مصرف
س��االنه بی��ش از  50کیلوگرم ماهی
تنه��ا  2/3درصد بود و در نهایت ژاپن
با مصرف س��االنه تقریباً  75کیلوگرم
ماهی دارای پایین ترین میزان( 0/12
درصد) بروز افسردگی می باشد.
ای��ن محق��ق خاطرنش��ان ک��رد که
ممکن است عوامل متعدد اقتصادی،
اجتماع��ی ،فرهنگی و دیگر عوامل بر
نتایج به دس��ت آم��ده از تحقیقات او
تأثیرگذار بوده باشد ،اما به این مطلب
نیز اش��اره کرد که تراکم باالی اسید
دکوزاهگزانوئیک ( یک اس��ید چرب
مه��م و اساس��ی موج��ود در ماهی)
در پالس��مای خ��ون ،موجب افزایش
س��روتونین و در نهای��ت کاهش بروز
افسردگی و خودکشی شده است.

ش��یزوفرنی یک بیماری حاد روحی
است که عالئم آن شامل هذیان گویی،
نابهنجاری ه��ای روانی و روگردانی از
اجتماع می باشد .شواهد بسیار زیادی
نشان می دهند که غیرطبیعی بودن
ترکیبات اسید چرب در غشای سلولی
با بروز این بیماری در ارتباط است.
پژوهشگران در یکی از مطالعات خود
به ارزیابی تأثی��ر مصرف روغن ماهی
بر ش��دت یا کاهش عالی��م بیماری
ش��یزوفرنی در یک گ��روه  24نفره از
بیماران ش��یزوفرنیک پرداختند .آن
ها در ی��ک دوره  6ماه��ه ،روزانه 10
گرم کنس��انتره روغن ماهی برای این
بیم��اران تجویز کردند ک��ه به میزان
زیادی از ش��دت عالی��م این بیماری
در طول این دوره کاس��ته ش��د .نکته
جالب توجه اینجاست که هیچ یک از
این بیماران در زمان قبل از این دوره
درمان ،دچار نقص در جذب اسیدهای
چرب نبودند.
محققان به این نتیجه رس��یده اند که
بیماری ش��یزوفرنی به طریقی با یک
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روغن ماهی و بیماری افسردگی حاد
افس��ردگی حاد یک بیماری شناخته
ش��ده و وخیم روحی است که مربوط
به تکرار دفعات بروز افسردگی ،جنون
(تغییرات سریع رفتاری ،تحرک بیش
از حد و ش��ادمانی ف��وق العاده) یا هر
دو می باشد .برای این بیماری معموالً
داروهایی استفاده می شود که متأسفانه
چندان مؤثر نیس��تند و احتمال بروز
مجدد بیماری بسیار زیاد است.
دانشمندان عموماً بر این باور هستند
که این مشکل ناشی از فعالیت بیش
از اندازه ،در مسیر عبور سیگنال های
(پیام های) عصبی می باشد .اسیدهای
چرب ام��گا 3-موجود در روغن ماهی
قادرن��د از ای��ن فعالیت ف��وق العاده
بکاهند و ثابت کنند که در درمان این
اختالالت سودمند هستند.

>>

روغن ماهی موجب
وی بر روی بروز سالیانه افسردگی حاد
در بین  100نفر در  9کشور و ارتباط ختفیف عالیم بیماری
آن با مص��رف ماهی مطالع��ه کرد و شیزوفرنی می شود.
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نقشماهیدرکاهشافسردگی

 ( DHAاسید دکوزاهگزانوئیک) یکی
از ارکان اساس��ی بافت مغزی انس��ان
را تش��کیل می ده��د و به وی��ژه در
قش��ر خاکستری مغز و شبکیه چشم
ب��ه میزان زیاد یافت می ش��ود .اخیراً
دانشمندان به ارتباط کمبود این اسید
چرب مهم با افسردگی ،از دست دادن
حافظه ،جنون و مشکالت بینایی پی
برده اند .این اس��ید چرب برای جنین
و نوزاد انس��ان ،از درجه اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است .محتوایDHA
در مغز نوزاد انسان در طول سه ماهه
اول زندگی سه برابر می شود .از این رو،
دریاف��ت آن به میزان کافی برای مادر
در زمان بارداری و ش��یردهی الزامی
است.
متأسفانه ،میانگین محتوای DHAدر
ش��یر مادران در کش��ور آمریکا دارای
کمترین میزان در سراس��ر جهان می
باش��د .احتماالً دلیل آن این است که
آمریکایی ها ،ماه��ی کم مصرف می
کنند.
برخی از پزش��کان معتقد هستند که
بیماری هایی نظیر افسردگی پس از
زایمان و ضریب هوش��ی پایین همه
ناش��ی از جذب ناقص  DHAاس��ت
که به وفور در کش��ورهای آمریکایی
دیده می شود .این پزشکان همچنین
اظهار می کنند که مقادیر پایینDHA
مربوط به میزان اندک س��روتونین در
مغز می باشد که باز هم موجب افزایش
گرایش به افس��ردگی ،خودکش��ی و
ستیزه جویی می شود DHA.به میزان
زیاد در فیتوپالنکتون ها و ماهی های
آب های س��رد یافت
می شود.
کارشناس��ان تغذیه
توصی��ه م��ی کنند
ک��ه جه��ت تامین
 DHAکاف��ی دو تا
سه وعده در هفته

ماهی مصرف شود و اگر هم
امکان آن نباش��د ،حداقل
روزان��ه  100میل��ی گ��رم
 DHAمصرف کنند.
بس��یار دیده شده است که
برایپایینآوردنکلسترول،
کاه��ش وزن ب��دن و نی��ز
جه��ت جلوگی��ری از انواع
حاد سرطان ،رژیم هایی با
محتوای چربی بسیار پایین
تجویز می شود ،اما اگرچه
کاهش کلسترول ،احتمال
خطر مرگ از بیماری قلبی
را کم م��ی کند ،در مقابل،
می تواند موج��ب افزایش
احتمال بروز مرگ و میرهای
غیرطبیعی ،خودکش��ی و
افسردگی شود.
همچنین دارو های کنترل
چربیوکاهندهیکلسترول
ممکن است منجر به کاهش
تراک��م اس��یدهای چرب
غیر اشباع در بافت عصبی
شوند .رژیم های مهار چربی
عموم��اً منجر ب��ه افزایش
ج��ذب اس��یدهای چرب
غیر اشباع امگا 6-و کاهش
ج��ذب اس��یدهای چرب
امگا 3-می شود .اسیدهای
چ��رب امگا 3-موج��ود در
روغن ماه��ی برای فعالیت
درس��ت سیس��تم عصبی،
مهم و حیاتی هستند و در
رژیم هایی که جهت کاهش
کلس��ترول  ،کاهش وزن و
جلوگیری از سرطان تجویز
می شوند ،باید حتماً اهمیت
جذب کافی اسیدهای چرب
امگا 3-را در نظر باید گرفت.
5

>> ب��ه محض اینکه متوجه ش��دید

>>

مغز انسان به اسید
دکــــوزاهگزانوئیک
( )DHAنیاز دارد.
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چهموقعبهپزشکمراجعهکنیم

متابولیس��م غیرطبیعی اسید چرب
در ارتباط می باش��د و همواره بر روی
آزمایش های کلینیکی برای شناسایی
فواید نهفته در تجویز اسید چرب امگا-
 3ب��ه منظور درمان ای��ن ناهنجاری،
تأکید فراوان دارند.

7

دودیدی ممکن است بعلت مشکالت
داخل جمجم��ه ای و احتماال خیلی
خطرناک باش��د بنابراین با پزش��ک
خود مالقات کنید و اگر بیمار کودک
یا نوجوانی اس��ت وقت را تلف نکرده
بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید
یا مس��تقیما به بیمارس��تان مراجعه
کنید.
>> از پوشاندن چش��م بیمار (مانند
دزدان دریائی) خودداری کنید ،چون
باعث فشار بر روی چشم شده بجای
کمک مشکل را زیادتر می کند.
>> گذاش��تن کاغذ یا مق��وا بر روی
شیش��ه عینک کمک م��ی کند اگر
عینکی نیس��تید از عینک آفتابی با
شیشه مسدود شده با کاغذ استفاده
کنید.
>> پانس��مان روی چش��م مورد نظر
نگذارید می تواند تولید عفونت کند.

4

 مصرف بیش از اندازه الکل وجود کیس��ت و یا غده در پش��تچشم .چشم براحتی حرکت نمی کند
و ممکن است به طرف خارج از صورت
فش��ار داده شود .احساس درد هنگام
حرکت چشم و قرمزی چشم و بندرت
افتادگی پلک ها (نیمه باز).
 ضربه به سر و صورت اشکال عصبی ،در افراد  55سال بهباال می تواند بر اثر فلج شدن اعصاب
مغزی بر اثر ترومبوز (بس��ته ش��دن
ع��روق) ،بیم��اری قند ،فش��ار خون،
کلس��ترول باال و معت��ادان دخانیات
بوجود بیاید.
در افراد جوان تر این فلج شدن عصب
معموال بر اثر غ��ده در مغز دیده می
ش��ود و همراه با س��رگیجه ،احساس
ضعف ،بی حسی در بازوها و ساق پا،
سیاهی چشم بزرگ شده و پللک ها
حالت نیمه باز دارند.
 ت��ورم یک عضله در چش��م همراهدرد در حرکت چشم ،قرمزی و چشم

 -مالقات با پزشک:
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 )1دودیدی هر دو چشم

چند راهنمائی

>> وجود کیست:
یا غده در عقب چشم که بیشتر موارد
به جراحی می انجامد.
>> ضربه به سر:
(شکستگی یا خونریزی) بیمار تا پایان
دودیدی تحت نظ��ر خواهد بود .اگر
دوبینی بازگشت با عینک درمان می
شود ،در صورت لزوم جراحی
>> صدمه دیدن اعصاب چشمی:
اگر بر اثر ترومبوز باشد درمان داروئی
انجام می شود (آسپیرین) .اگر عوارض
س��ریعا از بین نرفت جراحی بر روی
عضله چشم و درمان با عینک
>> تورم عضله چشم:
پزش��ک می تواند با کورتیزون درمان
کند.
>> بیماری های عضالت چشم:
درمان بر اثر علت انجام می ش��ود .در
صورت ضعف عضالت درمان طوالنی
است و بیشتر اوقات پزش��ک از دارو
استفاده می کند.
>> بدکاری غدد تیروئید:
پزش��ک با آزمایشات مختلف (خون-
اس��کن) علت ب��دکاری را پیدا کرده
داروی الزم (احتماال ید رادیواکتیو) و
شاید جراحی الزم شود.
>> آستیگماتیسم:
براحتی با عینک یا عدسی های داخل
چشمی درمان می شود.
>> آب مروارید:
تنها عمل جراحی راه درمان است.
>> لک در روی قرنیه:
بستگی به علت آن دارد .آنتی بیوتیک،
کورتی��زون ،عم��ل جراح��ی (پیوند
قسمتی از قرنیه یا کامل) و یا با لیزر
می تواند لک را از بین برد.
تا شماره آینده برقرار باشید!

برای
ترم پائیزی
نامنویسی
می کند:

3

علل:

>> آستیگماتیس��م یک نوع عارضه
بینائی است که شخص دور یا نزدیک
را بخوب��ی نمی بین��د و گاهی باعث
دودیدی می شود.
>> آب مروارید می تواند باعث ش��ود
که شخص یک چیزی را دوبار ببیند.
>> ل��ک روی عدس��ی باعث خوب
ندیدن و ترس از نور و گاهی دودیدی
می شود.

درمان

مرکز
آموزشی
بزرگساالن

1

 99درصد
دوبار دیدن در هر دو چشم وجود دارد
 binoculaireو اگر در یک چشم باشد
 monoculaireمی نامند در این حالت
اگر با یک چشم ببیند ،دودیدی از بین
میرود.
بیماری می تواند به همراه با عوارض
زیادی باشد مانند احساس درد هنگام
حرکت چش��م ها و یا قرمزی چشم-
اگر بیمار کودک باش��د ممکن است
کودک یک چشمش را بسته نگهدارد
و یا حالت لوچی داشته باشد.

چشم

« )2دودیدی» در یک

گالیله

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu

«دو دیدی» مش��کل بینائی است که
ش��خص در آن ش��یئی را دو بار می
بین��د و این دو تصویر می تواند افقی،
عمودی یا یکی روی دیگری باشد ،در

کودکتان دچ��ار دودیدی
شده است.
>> اگر خودتان بیش��تر از
 24ساعت دچار این مشکل
شده اید.
>> اگ��ر دچ��ار
بیرون آمده از حدقه Diplopie
سرگیجه و بی حالی
و ضعف شده اید.
همراه است.
>> بیماری یک عضله >> اگر ضربه ای به س��ر ش��ما وارد
چشم همراه با افتادن آمده.
پلک
>> اگر با حرکت دادن چش��م دچار
>> ب��دکاری غ��ده درد در چشم یا سردرد می شوید.
تیروئید در بین  20تا پزشکشمادنبالعلتدوبینیمیگردد
 50سالگی دیده می و چشم ها را با نور معاینه میکند بعد با
شود همراه دو دیدی دستگاه ته چشم را می بیند همچنین
عمودی و چشم بیرون آزمایشات فیزیکی بدنی انجام میدهد
زده و قرم��زی همراه مثل حرکات بازوه��ا ،پاها و عضالت
است.
صورت تا بفهمد آیا مشکالت عصبی
وجود دارد یا نه.
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

شاهنشاهی
هخامنشیان
بخشی از اقوام آریایی که به سرزمین
ایران مهاج��رت کردند در منطقه
پارس (فارس) اقامت گزیدند .قوم
پارس شامل شش قبیله بودند که
پاس��ارگاد یکی از آنها به شمار
می آمد .طایفه هخامنش��یان
که ج��زو قبیل��ه پاس��ارگاد
بودند محل اقام��ت خود را
تغییر داده و به جانب ایالم
مهاجرت کردند.
هخامن��ش یک��ی از ب��زرگان
و امرای قبیله پاس��ارگاد با تش��کیل
حکومت به مرکزیت ش��هر ش��وش
سلسله هخامنشیان را تاسیس کرد.
بع��د از هخامن��ش ،پس��رش چیش
پیش و بع��د از او کوروش اول و آنگاه
کمبوجیه اول و سپس کوروش دوم یا
کوروش کبیر به حکومت رسیدند.
ک��وروش کبیر در س��ال  550قبل از
میالد پ��س از پیروزی بر آش��تیاک
به حکوم��ت مادها پایان بخش��ید و
شاهنشاهی هخامنشیان را ایجاد کرد.

غارت در س��رزمین هایی که به
زیر سلطه درآورد در نزد ایرانیان
و س��ایر ملل دیگ��ر از احترام و
ش��خصیت باالیی برخوردار بود
و در رفت��ار و کردار خود مروت و
انسانیت را به حد کمال رعایت می
کرد .وی نابغه ای پُر شفقت و انسان
دوست و در مدیریت و سازماندهی
فردی بسیار چیره دست و مطلع بود
بطوری که پس از پیروزی بر مادها
کلی��ه اعض��ای خاندان
سلطنتی و
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کوروش کبیر

ک��وروش کبیر هم از جانب پدر و هم
از جانب مادر ش��اهزاده و اصیل بود.
وی در حدود سال  546قبل از میالد
به طور رس��می به فرمانروایی منطقه
پارس رسید و حکومتی را پایه گذاری
کرد که یکی از بزرگترین امپراطوری
های جهان به شمار می رود.
کوروش کبیر که بدون ش��ک یکی از
نوابغ تاریخ و روزگار اس��ت نه تنها به
عنوان یک فرمانروا بلکه بعنوان انسانی
واال مطرح اس��ت که در جهان اساس
تمدن و دموکراسی را برای اولین بار بنا
نهاد تا کلیه اقوام و ملل مختلف بتوانند
در کمال آزادگی و آس��ایش در کنار
یکدیگر زندگی کنند.
کوروش به علت رفتار و برخورد انسانی
با اقوام مختلف و احترام به دین و معابد
آنها و جلوگی��ری از هرگونه چپاول و

www.paivand.ca
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کشوری
و لشکری
آنهارامورد
بخشایش و
نوازش قرار
داد و اجازه نداد که کسی دست
به غارت و کش��تار بزند .او از سربازان
ماد و پارس ارتش��ی کارآمد تشکیل
داد و در س��ال های دوران حکومتش
سراس��ر فالت ایران را برای اولین بار
در تاریخ زیر یک پرچم و شاهنشاهی
پهناور درآورد.
مهمتری��ن وقای��ع دوران فرمانروایی
ک��وروش کبی��ر را می ت��وان به طور
اختصار به شرح زیر بیان کرد:
در اواخر حکومت مادها ،اوضاع داخلی
آنها بقدری آش��فته و ب��ه هم ریخته
ش��ده بود که کوروش برای آزادسازی
مردم آن س��رزمین تصمیم گرفت بر
علیه آشتیاک قیام کند .سپاهیان ماد
در جنگ پاس��ارگاد مغلوب پارسیان
شدند و متعاقب این قضیه لشکریان
آشتیاک بر او شوریدند و وی را گرفتند
و تسلیم کوروش کردند 550( .قبل از
میالد) کوروش نس��بت به آشتیاک
خوش رفتاری کرد و در همدان اعالم
عفو عمومی داد و همه را بخش��ید و
س��پاهیان ماد نیز با دیدن این رفتار
کوروش به او پیوستند.
شکست آشتیاک و پیشرفت پارسیان
پادشاه لیدی را که کروسوس نام داشت
به این فکر انداخت که با کمک سایر
حکومت های همجوار نظیر بابلی ها،
یونانی ها و مصری ها به پارس حمله
کن��د ،ولی کوروش به او مهلت نداد و
در سال  546قبل از میالد در نبردی

اجنمن فرهنگی ایرانیان –
مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته
Persian Cultural Association
- National Capital Region

فریادها را رساتر کنیم!
فرزندان شریف مردم

که در دشتی در جنوب آنکارای کنونی
درگرفت کروس��وس را شکست داد و
او به س��ارد پایتخت لیدی گریخت.
کوروش وی را دنبال کرد و سارد را به
محاصره درآورد .کروسوس که به امید
کمک متحدانش بود بیش از دو هفته
مقاوم��ت نکرد و س��پاهیان کوروش
س��ارد را تصرف نمودند و کروسوس
تسلیم شد.
ه��رودوت ،م��ورخ یونانی م��ی نگارد
هنگام��ی که کروس��وس به اس��ارت
درآمد ،کوروش از او پرسید:
ای کروسوس ،چه کسی تو را واداشت
که به کشور من تجاوز کنی؟ حال آنکه
می توانستی با من دوست شوی و از
یاری من برخوردار گردی.
کروسوس پاس��خ داد :آنچه که اتفاق
افتاد از بخت بلند تو و ناس��ازگاری و
اشتباه من بود وگرنه انسان باید دیوانه
باشد که جنگ را بر صلح ترجیح دهد.
در زمان صلح پس��ران پدران شان را
دفن می کنند ولی در جنگ ها پدران
باید فرزندان شان را دفن نمایند.
ک��وروش او را بخش��ید و یک��ی از
مش��اوران خویش قرار داد .با پیروزی
در این جنگ کش��ور لیدی ضمیمه
شاهنشاهی هخامنشیان شد و سراسر
خاک کشوری که امروز ترکیه نامیده
می ش��ود در قلمرو حکومت کوروش
درآمد و مرزهای ای��ران به دریای اژه
رسید.
در سالهای  545تا  539قبل از میالد
کوروش با اقوام��ی که در بین دریای
خزر و هند اقامت داش��تند به مبارزه
پرداخت و ش��هرهای بلخ ،مرو و سغد
را متصرف شد و تا حدود رود سیحون
پیشرفت ،سپس سپاهیان او سیستان
و مکران را به تصرف خود درآوردند و
مرزهایغربیشاهنشاهیهخامنشیان
را توسعه داد.
ادامه دارد

کتاب های درسی کودکی
در پناه واقعیات امروز ایران

حسنک
َ

ُکجایی؟!

گاو ما ما می کرد
گوسفند بع بع می کرد
سگ واق واق می کرد
و همه با هم فریاد می زدند حس��نک
کجایی ؟
شب ش��ده بود اما حس��نک به خانه
نیامده بود .حسنک مدت های زیادی
اس��ت که به خانه نمی آید .او به شهر
رفته و در آنجا شلوار جین و تی شرت
های تنگ به ت��ن می کند .او هر روز
صبح به جای غ��ذا دادن به حیوانات
جل��وی آینه به موه��ای خود ژل می
زند.
موه��ای حس��نک دیگر مثل پش��م
گوسفند نیست چون او به موهای خود
گلت می زند.
دیروز که حس��نک با کبری چت می
کرد .کبری گفت تصمیم بزرگی گرفته
است .کبری تصمیم داشت حسنک را

رها کند و دیگر با او چت نکند
چ��ون او با پت��روس چت می
ک��رد .پتروس همیش��ه پای
کامپیوترش نشسته بود و چت
می کرد .پتروس دید که سد
سوراخ ش��ده اما انگشت او درد
می کرد چون زیاد چت کرده بود .او
نمی دانست که سد تا چند لحظه ی
دیگر می شکند .پتروس در حال چت
کردن غرق شد.
برای مراس��م دف��ن او کبری تصمیم
گرف��ت با قطار به آن س��رزمین برود
ام��ا کوه روی ریل ری��زش کرده بود .
ریزعلی دید ک��ه کوه ریزش کرده اما
حوصله نداشت .ریزعلی سردش بود و
دلش نمی خواست لباسش را در آورد
 .ریزعلی چراغ قوه داشت اما حوصله
درد س��ر نداش��ت .قطار به سنگ ها
برخورد کرد و منفجر ش��د  .کبری و
مسافران قطار مردند.
اما ریزعلی بدون توجه به خانه رفت.
خانه مثل همیشه سوت و کور بود.
االن چند سالی است که کوکب خانم،
همسر ریزعلی ،مهمان ناخوانده ندارد.
او حتی مهمان خوان��ده هم ندارد .او
حوصله ی مهمان ندارد .او پول ندارد
تا شکم مهمان ها را سیر کند.
او در خانه تخم م��رغ و پنیر دارد اما
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فرزاد کمانگر ،فرهاد وکیلی ،علی حیدریان،
هیوابوتیمار ،انورحسین پازوهی و عدنان حسن پور
را از چنگال بند و اعدام ،میراث دوران بربریت ،برهانیم!

----------------------------------------------Raise voices on August 26 march in Ottawa
to free human rights activists
Farzad Kamangar, Farhad Vakili, Ali Haidarian, hiouva
Botimar, Anvar Hossain Pazohi and Adnon Hassanpour
from execution, the inheritance of barbarian era.
---------------------------------------------------

یادمان قتل عام  ،67اوج کشتارهای دهه  ،60در اتاوا
Commemoration of 1988 massacred, the climax
of 1980s massacred prisoners of conscience in Iran

انسان های آزاده توجه منائید!
“جمهوری اسالمی تنها از خانواده ی فرزاد کمانگر تا کنون  ١۷نفر را اعدام کرده است
و اگر اعتراضی گسترده شکل نگیرد این رقم می تواند افزایش پیدا کند”
(سایت خاوران دات کام)
Human Rights Activists and freedom lovers please Note:
“Islamic Republic has executed 17 members
)of Farzad Kamangar family alone. . .” (khavaran.com
---------------------------------------

اجنمن فرهنگی

امسال نیز حول محور یادمان  ،67یعنی اوج قتل عام های دهه 60
و نیز برای اعتراض به حکم اعدام فرزندان رشید مردم ایران
فرزاد کمانگر ،فرهاد وکیلی  ،علی حیدریان ،هیوا بوتیمار،
انورحسین پازوهی و عدنان حسن پور

>>>>

با کانون خاوران و طیف وسیع نهادهای فرهنگی
و سیاسی پشتیبان کانون ،همراه و همصدا در

راهپیمائی اعتراضی روز سه شنبه  ۲۶آگوست
در اتاوا شرکت و همکاری می مناید!

<<<<

زمانومحل:ساعت 12ظهر،دربرابرسفارتجمهوریاسالمیدراوتاوا
12:00 noon Place: in front of Embassy of Islamic republic.

گوشت ندارد.
او کالس باالی��ی
دارد .او فامی��ل
های پولدار دارد.
:تلفن )613( 232 - 5900:داخلی  444فکس )819( 595 - 1838 :آدرس صندوق بستی
او آخری��ن بار که
Persian Cultural Association – National Capital Region
گوشت قرمز خرید،
P.O. Box 36082, Ottawa, Ontario, K1Y 4V3
چوپان دروغگ��و به او
Email: Iranian.pca-ncr@sympatico.ca,
گوشت خر فروخته بود.
Website Address: WWW3.SYMPATICO.CA/IRANIAN.PCA-NCR/
اما او از چوپان دروغگو گله ندارد .چون
دنیای ما خیلی چوپان دروغگو دارد.
به همین دلیل است که
دیگ��ر در کتاب های
دبس��تان آن داستان
های قش��نگ وجود
وقتی من ی
ندارد.
ک
س
ال
ه
ب
ود
یعنی سنش  ۳۰برابر م پدرم ۳۰
س
ال
ش
ب
و
د
من بود
وقتی من
 ۱۶برابر  ۲ساله شد
م
پ
د
ر
م
من
 ۳۲سال
ه شد یعنی
وقتی من ۳
س
 ۱۱برابر م ��اله شد
م
پ
د
ر
م
ن
 ۳۳سال
ه شد یعنی
وقتی من
س
وقتی م  ۵اله شد
م
پ
د
ر
م
ن
 ۳۵س
پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...
اله شد یعن
 ۱۰ساله شد
وقتی من  ۱۵ساله ش م پدرم  ۴۰ساله شد ی  ۷برابر م
ن
اول هر ماه منتشر می شود:
یعن
دم
وقتی من  ۳۰ساله شد پدرم  ۴۵ساله شد یع ی  ۴برابر م
ن
ن
نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
مپ
ی
می
ترسم اگه ادامه بدم ا درم  ۶۰ساله شد یعن  ۳برابر من
ز
تکفروشی و فاندزیرینگ هم منی کند؛
ی
پ
۲
د
ر
ب
م
راب
ب
ز
ر من
514-884-2106
رگتر بشم!!
نه زیر چتر محافل است و نه در انتظار
امدادهای غیبی!
pirekhorasani@yahoo.ca
------------------------------------------------------

برای متاس با اجنمن فرهنگی

ری
ا
ض
ی
س
ن و سال!

گـ ـ ـداپرس
پیر

Pir-Gueda PRESS

--------------
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زنان...
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ای��ن مرز زمانی مخدوش می ش��ود
که افش��ای اجرای بی رحمانه حکم
سنگسار محبوبه و عباس در مشهد
جبهه تازه ای در مبارزه علیه سنگسار
باز می کن��د .موضوع��ی که زمینه
های اولیه ایجاد حساسیت جنبش
فمینیستی و مدافعان حقوق بشر را
نسبت به احیای مجدد سنگسار در
پی داشته و با کشف قربانی دیگری
در زندان اوین به نام اشرف کلهری به
اوج می رسد.
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اظهارات س��خنگوی قوه قضاییه در
مصاحبه مطبوعاتی اخی��ر در مورد
رسیدگی به پرونده  9تن از محکومین
به سنگس��ار که دو هفت��ه پیش در
کنفرانس مطبوعات��ی “گروه میدان
زن��ان” و “ش��بکه وکالی داوطلب”
مطرح ش��ده بود و خبر دادن از عفو
دو نفر ،تبدیل به حبس و ش�لاق در
مورد دو نفر دیگر و انتقال پرونده بقیه
افراد به کمیسیون عفو و بخشودگی،
تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود.
بنابراین آنچه که م��ی تواند خبری
تازه تلقی ش��ود تغیی��ر مجدد بند
مربوط به اجرای حدود سنگسار در
الیحه مجازات اسالمی است که هنوز
جزییات آن مش��خص نشده است.
خبری که لبخند معنا دار سخنگوی
قوه قضایی��ه در هن��گام ادای آن بر
رازآلودگ��ی آن اف��زوده و باعث می
شود که ذهن شنوندگان به سمت و
سویی که خود می خواهند سوق پیدا
کند .شاید همین بازی توهم باشد که
باعث شده است خبرگزاران داخلی و
خارجی در تیترهای خود خبر توقف
سنگسار را طوری القا کنند که گویا
مجازات سنگسار از قانون حذف شده
اس��ت .آنها به عمد یا با خوش بینی
آخرین جمله سخنگو را نادیده گرفته
اند وقتی که در پاس��خ به پرس��ش
موشکافانه ساناز الله بداشتی خبرنگار
روزنامه اعتماد ملی و از اعضای گروه

آیا مب��ارزه برای غیر قانونی ش��دن
سنگسار به پایان رسیده است؟ این
سئوالی است که فعالین گروه میدان
زنان پس از دو س��ال تالش و مبارزه
از خود می پرس��ند .این کنش��گران
که مبارزه بر علیه سنگس��ار را یکی
از پایگاه های متعدد اعتراض بر علیه
“نو بنیادگرایی” می دانند؛ خود را در
زمین بازی سه طرفه ای می بینند که
در یک سو مصلحت گرایان حکومتی،
در سوی دیگر نو بنیادگرایان و در این
سوفعاالنجنبشفمینیستیوحقوق
بش��ری ها قرار دارند .اما آیا اکنون با
اعالم توقف مجازات سنگس��ار ،وقت
آن رس��یده که این کنشگران بساط
کارزار خود را جمع کرده و به میدان
مبارزه دیگ��ری اردوکش��ی کنند؟
آیا مصلح��ت گرایان در ورای لبخند
معنادار سخنگوی قوه قضاییه که در
نشست مطبوعاتی  15مرداد 1387
خبر از تغییر مجدد مجازات سنگسار
در الیحه مجازات اسالمی داده است،
مناقشه برانگیزترین مجازاتی که بعد
از به قدرت رس��یدن اس�لام گرایان
سیاسی در منطقه پدید آمده است را
برای همیشه خاتمه داده و بازی را به
نفع خود تمام کرده اند؟

تابس��تان س��ال  ،1385پیش از آن
که “کمپین قانون بی سنگسار” به
کوش��ش گروه میدان زنان ،ش��بکه
وکالی داوطل��ب
و برخ��ی از فع��االن
منفرد حقوق بشری
به عنوان نخس��تین
حرکت فمینیس��تی
زمان :یکشنبه  7سپتامبر
اعتراض��ی ب��ر علیه
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----قانون سنگسار شکل
به همه شما خوشامد میگوییم.
گرفت،اینزمینبازی
تنها دو طرف داشت.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
مصلحت گرایانی که
به نمایندگی آیت الله
شاهرودی ،رییس قوه
قضاییه دست باال را
www.paivand.ca
داش��تند و به ادعای
خودش��ان توانس��ته
تیراژ گسترده گرافیک عالی
 Advertise with usبودند س��ر و صدای
سنگس��ار را با ارسال
دستورالعملی داخلی
در خدمت ارتقاء بیزنس شما
مبنی بر توقف اجرای
) 514-996-9692
مجازات سنگسار ،از
بهمن ماه س��ال 81

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

به تصور خود
ضمن اجرای حدود الهی؛ گناه
زانی و زانیه را با س��نگ های
به گوشت و خون آغشته و با
شکنجه ای تدریجی شستشو
دهند.

_______________
شرح مو به موی فاجعه...
از مرحله کفن پیچ کردن و
در چاله گذاشنت قربانی ؛
تا مرحله سنگ خوردن و
متالشی شدن مغز و سر و
صورت و حنوه جان کندنش
و گم شدن ناله هایش در
شعارهای اسالمی مجازات
کنندگانی که در پرتاب سنگ
از هم سبقت می گرفتند...
_______________

پریسا الف .محکوم به سنگسار
می گوید که در همان زمانی
که سنگسار به دستور آیت الله
ش��اهرودی متوقف شده بود
توسط زندانبان خود در زندان
عادل آباد ش��یراز مورد ارعاب
قرار م��ی گرفت .زن زندانبان
به بهانه گپ های دوس��تانه و
با آب و تاب مشاهدات خود را
از حال محکومین به سنگسار
تعریف کرده و جزییات رجم
ش��دن آنها را از مرحله رفتن
ب��ه انفرادی در ش��ب قبل از
اج��رای حکم ،انجام غس��ل
میت در حالی که قربانی زنده
بوده ،کفن پیچ کردن قربانی
و آش��کار کردن گردی صورتش در
هنگام گذاش��تن در چاله تا ش��اهد
سنگسار خود باشد؛ تا مرحله سنگ
خوردن و متالش��ی شدن مغز و سر
و ص��ورت و نحوه جان کندن قربانی
و گم شدن ناله هایش در شعارهای
مذهبی مج��ازات کنندگانی که در
پرت��اب س��نگ از هم س��بقت می
گرفتند؛ مو به مو شرح می داد.
پریس��ا می گوی��د بیان مک��رر این
جزیی��ات که به قصد توب��ه دادن او
صورت می گرفت؛ باعث ش��ده بود
تا هر ش��ب به مدت دو سال کابوس
سنگسار را ببیند.
شواهدی از این دست نشان می دهد
که چگونه زمینه های احیای مجدد
سنگسار در بدنه دستگاه های قضایی
وجود داشته اس��ت .زمینه ای که تا
وقت��ی درخفا زندگی م��ی کرد و به
خطوط قرمز مصلحت گرایان نزدیک
نشده بود می توانست زمین بازی خود
را داشته باشد .مرز قلمروی مصلحت
گرایان و خط قرمز آنها مسئله “وهن
اسالم” است.
موضوعی که بر اساس اظهارات عباس
عبدی از همان ابتدای انقالب موضوع
مناقشه مسئولین قوه قضاییه بوده و
بتدریج گفتمانی را حول “جلوگیری

تابستان س��ال  85همزمان با به اوج
رسیدنافشایقربانیانسنگسارطرف
تازه ای وارد بازی می ش��ود .فعاالن
جنبش فمینیستی که اولین کمپین
خود را برای نجات جان اشرف کلهری
با موفقیت انجام داده اند و زمینه های
ایج��اد ائتالفی فراگیرت��ری را تحت
عنوان “کمپین قانون بی سنگسار” با
یاری فعاالن گروه میدان زنان ،شبکه
وکالی داوطلب و برخی فعاالن حقوق
بشری منفرد و روزنامه نگاران فراهم
می شود .اگر که چنین جبهه ای به
عنوان طرف س��وم بازی ایجاد نمی
شد ،هیچگاه خطوط قرمز مصلحت
گرایان توس��ط نوبنیادگرایان آسیب
نمی دید .اص��رار نوبنیادگرایان برای
اجرای مجازات سنگس��ار از یک سو
و فشار افکار عمومی از طریق بسیج
عمومی فعاالن جنبش فمینیستی از
دیگر سو ،باعث شد که پدیده مجازات
سنگسار و مش��روعیت آن در قانون
موجود“ ،رویت پذیر” ش��ود .همین
رویت پذیری که با افش��ای سنگسار
جعفر کیانی در تابستان سال  86به
اوج خود می رسد و انتشار تصاویر و
مستندات محل سنگسار باعث می

فراخوانائتالفگروههاوفعاالنجنبشزنان

علیهالیحه«حمایتازخانواده»خطاببههمهایرانیانآزاده
با پیوستن به ائتالف مانع تصویب الیحه ضد خانواده شوید
--------------------------گ�روه های مدافع حق�وق زنان در ایران ،مت�ن فراخوانی را
منتشر کرده اند که زنان ایران را به مبارزه ی مشترک علیه
الیحه ی «حمایت از خانواده» فرا می خواند:
متن کامل فراخوان به این شرح است:
امروز سرنوش��ت خانواده های ایرانی ،وارد مرحله حساس و تعیین
کننده ای شده است .مجلس هش��تم ،تصمیم دارد تا الیحه ای را
به نام «الیحه حمایت از خانواده» (که در میان فعاالن جنبش زنان
به «الیحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسالمی به
تصویب برساند .این الیحه که در شهریورماه سال گذشته ( )1386از
سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد ،در  18تیرماه امسال ( )1387به
تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن
می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.
در الیحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود
صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و
تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته ،بلکه ازدواج مجدد مردان را
تمکـن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق
صرفا به شرط ّ
می کند.
در الیحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طالق»
تاکید کرده بلکه با طوالنی کردن روند طالق آنان را با دشواری های بیشتری
مواجه ساخته است.
در الیحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع
نکرده ،بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.
در الیحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و ش��رط زنان برای اش��تغال را
به رس��میت نشناخته ،بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی
«مهریه» نیز پیش از دریافت آن ،مالیات تعیین کرده است.
در الیحه «ضدخانواده» ،نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی
شود ،بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی ،کانون خانواده های امروز را به
سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.
با توجه به موارد باال ،به روشنی می بینیم که در این الیحه ،به جای «حمایت»
از کیان خانواده ،متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده
ها موج می زند.
مفاد غیرانس��انی «الیحه ضدخانواده» مذکور ،درحالی از سوی دولت به طرزی
«غیرمسئوالنه» به مجلس ارائه شده ،که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از
حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی ،افزایش حیرت
انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان ،و روند تصاعدی افزایش انواع
آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طالق)
در این کشور پهناور هستیم .دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به
بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود ،تغییر می یافت ،به یقین ،رو
به کاهش می گذاشت.
از این روس��ت که ما امضاء کنندگان این فراخوان که س��ال هاس��ت با تعهد و
دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تالش کرده
ایم ،اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی ،با
شکل دهی به یک ائتالف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با
اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان ،از
تصویب این الیحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
به این سبب ،دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم ،به سوی
ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادالنه بین زن
و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند ،از همه هم وطنان
از هر گروه و دسته ،و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی،
در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتالف و به
کارگیری تجربه و توان شان ،برای جلوگیری از تصویب این الیحه ،زنان هموطن
خود را یاری دهند.
ایران(ادوار تحکیم)
-------------------------------گروه های اولیه ای که به این فراخوان برای پیوس��تن به این ائتالف اسامی
خود را به این آدرس ایمیل بفرستید:
پیوسته اند :
@layehe.zedekhanevadeh
تغیی��ر ب��رای براب��ری /مدرس��ه
gmail.com
فمینیستی  /میدان زنان  /کانون زنان
ایرانی  /کمیسیون بانوان دفتر تحکیم اطالعات بیش��تر را در وبالگ ائتالف
وحدت  /م��ادران صلح  /مجمع زنان گروهها و فع��االن جنبش زنان علیه
اصالح طلب  /انجمن روزنامه نگاران الیحه ضد خانواده ببینید:
www.layehe.blogfa.com
زن ایران – رزا  /کانون هستیا اندیش
-------------- /کانون مدافعان حقوق بشر  /کمیته
حقوق بشر سازمان دانش آموختگان

الیحه ضد خانواده

می��د ا ن
ز ن��ا ن
صر یح��ا
گفت��ه
ا س��ت :
“فراموش
نکنی��د ،
نمی توان
مجا ز ا ت
سنگسا ر
را حذف
کرد!”

بد ی��ن
ط��ر ف
بخوابانند ()1
د ا شتند
در ی��ک ط��رف قرار
و نوبنیادگرایانی که بعد از به قدرت
رس��یدن اصول گرایان ،جان دوباره
گرفته بودند ،در طرف دیگر.
نوبنیادگرایان ام��ا بازی مرگبار خود
را ب��ا زن��ده کردن احکام سنگس��ار
محکومینی که س��ال ه��ا در انتظار
اجرای حکم سنگسار در زندان هایی
ناش��ناخته کابوس مرگ می دیدند،
آغ��از کردند تا

از وهن اسالم از طریق تبدیل مجازات
سنگسار” شکل داده است.
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ادامه در صفحه بعد27:

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.

389000$

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...

www.paivand.ca

koolock@videotron.ca

____________
(دی جی کوالک)
514-594-4214

بهزاد قیامی

‘یاهو’

آلبوم صلح فرهاد دریا برای
افغانها

فرهاد دریا ،آوازخوان پرطرفدار افغان برنامه جدیدی
را به نام “صلح و تفاهم از طریق
موسیقی” در افغانس��تان روی
دست گرفته اس��ت .وی که در
حال حاضر سفیر “حسن نیت”
سازمان ملل در افغانستان است،
در این برنامه آلبوم جدیدی را به
نام “یاهو” تهیه کرده و آهنگهای
آن را در لوح فش��رده (سی دی)
رای��گان توزیع می کند .فره��اد دریا می گوید این
آلبوم که دوازده آهنگ با پیام “صلح و آش��تی” به
زبانهای فارس��ی و
پشتو دارد.
تولید این سی دی
با حمای��ت مالی
موسس��ه خدمات
توس��عه ای آلمان
انجام ش��ده است.
این نخس��تین بار
اس��ت ک��ه ی��ک
از خوانن��دگان
افغان می کوش��د
تا با انتش��ار رایگان
آلبومی ،پیام صلح را به مردم ارائه کند.
فرهاد دری��ا در یکی از آهنگهای این آلبوم خوانده
است:
ادامه در صفحه بعد26:

com
www.koolock.

کنسرت کریس
دیبرگ؛
آذرماه در تهران

کریس دیب��رگ ،خواننده  ۵۹س��اله
ایرلندی ،آذرماه امسال در ایران کنسرت
برگزار خواهد کرد .مدیر برنامههای گروه
آریان گفت که گروه آریان قرار اس��ت
در این کنسرت ،همراه کریس دیبرگ
برنامهای مشترک اجرا کند.
در ص��ورت اج��رای چنی��ن برنامهای،
کریس دی برگ مشهورترین خواننده
غرب��ی خواهد بود
که پ��س از انقالب
اس�لامی در ایران
برنامه اجرا خواهد
ک��رد .همانطور که
در ش��ماره ه��ای
پیش��ین نش��ریه
پیون��د درج ش��د،
کریس دیب��رگ در جدیدترین آلبوم
گروه آریان ب��ا نام «بی تو با تو» با این
گروه همکاری کرده اس��ت.
دیبرگ که یکی از خوانندگان
محبوب پرنسس دایانای فقید
بود ،خردادماه امس��ال برای
هماهنگی بیشتر به ایران رفته
بود و با شرکت در کنفرانسی
مطبوعاتی اعالم ک��رده بود:
«میخواهم ب��رای مردم ایران
برنامه اجرا کنم».
از س��ال  ۱۳۵۷تاکنون هیچ
خوانن��ده پاپ ی��ا راک غربی
اج��ازه اجرای برنام��ه در ایران
نداش��ته اس��ت .دولت محمدخاتمی
رییسجمهور س��ابق ای��ران راه را برای
انتش��ار و فروش آلبوم تران�� ه برخی از
خوانندگان غربی مانند کریس دیبرگ
و «جیپسی کینگز» را هموار کرده بود.

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
----------------------------------------3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937
--------------------------------------------

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه

تاریخنامنویسی:
زمان نامنویسی:

آگوست 2008 ،20 ،19 ،18
 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

آگوست 2008 ،20 ،19 ،18
تاریخنامنویسی:
 5تا  8بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________
توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
_________________________________________

مدارک مورد نیاز:

متولدینکبک:
متولدینکانادا:
متولدین خارج از کانادا:

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
 )1شناسنامه

 )1مدارک مهاجرت کانادا و کب
		
 )2کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا
		
 )3شناسنامه کانادا (اگر دارید)
		
_________________________________________

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

		
شبانه:

		

 28آگوست تا  19دسامبر 2008
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
 28آگوست تا  18دسامبر 2008
دوشنبه تا پنجشنبه  5:30تا  9:30بعدازظهر

شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود
 شهریه شامل کتاب می شود. برای کالس های روزانه و شبانه.__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55غربی

Website: www.hsmontreal.com

.1
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
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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

عروسی

برنامه ریزیکـــار
ساده ای نیست!!

امسال نیز همچون سالهای گذشته این افتخار
به من داده ش��د تا مجری برنامه موسیقی در
جشن عروسی بسیاری از جوانان ایرانی و دیگر
جوامع مقیم مونترال باشم.
متاسفانه ،بدلیل همزمان بودن جشن عروسی
برخی دیگر از دوستان ،مجبور شدم دی جی
های دیگری را معرفی کنم گرچه این عزیزان
نیز تمایل بسیار زیادی برای همکاری من در
برنامه خود داشتند ولی بدلیل قرارداد قبلی من
ب��ا زوج های دیگر و بدلیل اینکه هنوز قادر به
تقسیم شدن و بوجود آوردن یک «کلون»(!!)
از خودم نیستم ،مجبور به رد کردن این برنامه
ها شدم.
تابستان پر باران امسال تاکنون برای عروسی
در مونترال زیاد مناسب نبوده است.
بیش��تر عروس و داماده��ا در بین رگبارهایی
سیل آسا ،عکسهای خود را با سرعت در هوای
آزاد میگرفتند و با عجله به س��الن عروسی باز
میگشتند .گرما و رطوبت روزهای آفتابی نیز با
بر تن داشتن لباسهای رسمی ،غیر قابل تحمل
بود و همه سعی به وارد شدن هر چه سریعتر
به سالن عروسی داشتند تا از هوای مطبوع و
خنک سالن استفاده کنند.
گرچه داش��تن هوای خوب در روز عروس��ی،
آرزوی همه نو عروس��ان اس��ت ول��ی هوای
مناس��ب تنها نکته مهم روز عروسی نیست،
چون بیشتر مدت این روز در داخل سالن بسر
برده میشود.
مهمترین نکاتی که شب عروسی را نه تنها برای
عروس و داماد بلکه برای میهمانان خاطره ساز
میکنند ،مرتب بودن برنامه عروسی ،غذای باب
طبع میهمانان و مهمتر از همه ،موسیقی خوب
و مناسب برای جشن عروسی ست.
ب��ا تجربه من ،متاس��فانه در جامعه ایرانی ما،
برخ�لاف دیگر جوام��ع ،اهمیت زی��ادی به
موس��یقی داده نمی ش��ود و انتخاب دی جی
و گروه موزیک همیش��ه «آخری��ن» انتخاب
نوعروسان ایرانی ست.
ب��ه همین دلیل برخی از این عزیزان چاره ای
جز رجوع به «آخرین» منابع ندارند.
البته تمامی ریش��ه این مش��کل ،ب��ه گردن
نوعروس و تازه داماد نیست!
دلیل اصلی آن ،کوچک ب��ودن جامعه ایرانی
مونترال ،کمب��ود دی جی ه��ای باتجربه در
مونترال و نداش��تن تجربه کلی در برگزاری و
تنظیم برنامه عروسی ست.
در اینج��ا نکاتی را برای ش��ما دوس��تان درج
میکن��م که امیدوارم کمک ب��ه برنامه گزاری
برنامه عروسی در آینده باشد.

جملهسازیخامتیکه
«شاملو»همدرآنباشد!
ب�ه پرزیدن�ت خاتم�ی س�ابق گفتن�د
هش�ت س�ال پیش ش�املو رفت و شما
رئیسجمهور بودی .کمترین اشارهای به
درگذشت مطرحترین ،سرشناسترین ،و
پرطرفدارترینشاعرمعاصرایراننکردی.
شما که در مرگ اسدالله الجوردی جالد
سوگواری نشان دادی و رفتی زیر تابوت

Août 15, 2008
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طنـــــز
خرسندی

 اولی��ننکت��ه ای که بای��د به آن
توجه کنید ،ش��روع برنامه
ریزی هر چه سریعتر است.
حداقل وقتی که شما برای پیداکردن بهترین
مکان و بهترین دی جی یا گروه موسیقی زنده
دارید ،ش��ش ماه قبل از شروع فصل عروسی،
یعنی شش ماه قبل از ماه مه یا آوریل،
میباشد.
البته اگر بودجه شما به اندازه ایست
ک��ه بتوانی��د بهتری��ن و گرانترین
مکانهای عروس��ی در شهر مونترال
را انتخاب کنی��د ،باید بیش از یک
سال قبل از فصل عروسی شروع به
جستجو کنید چون این محل ها از
محبوبیتخاصیبرخوردارندوخیلی
سریع رزرو میشوند .البته ،این مسئله
فقط ب��رای روزهای ش��نبه صدق
میکند و یافتن مکان عروسی برای
روزهای دیگر هفته آسانتر ست.
به ش��ما پیش��نهاد میکنم که قبل
از بس��تن قرارداد با محل منتخب خود ،چند
تاریخ مختل��ف را در نظر بگیرید و با دی جی
نیز تماس بگیرید و محل عروسی و دی جی را
همزمان رزرو کرده و همزمان قرارداد ببندید.
 در سالنهای مخصوص عروسی ،محدودیتیبرای پخش موسیقی وجود ندارد ولی در بعضی
از هتلهای ش��هر و همچنین در رس��تورانها و
محلهای ییالقی واقع در حومه مونترال ،فقط
در ساعات مش��خصی اجازه پخش موسیقی
داده می شود .حتما از مسئولین سالن عروسی
جویای امکانات و س��اعات پخش موس��یقی
باشید.
 س��عی کنید اطالعات الزمه را درباره برنامههای قبلی دی جی منتخب خود کسب کنید.
از دوستان و آشنایان خود
بپرسید .یکی از بهترین راههای کسب اطالعات،
تماس گرفتن با فیلمبرداران مجالس عروسی
میباشد .چه بسا که دی جی مورد عالقه شما
و فیلمبرداران برنامه هایی مشترک اجرا کرده
اند .اگر برای مهمانی خود در حال
انتخاب فیلمبردار هس��تید،از فرصت استفاده
کرده و درباره دی جی خود هم سوال کنید.
 البته حضور شما در برنامه های عمومی دیجی منتخب تان بهترین روش آشنائی با کار
او میباشد.
سعی کنید قبل از امضای قرارداد با چند دی
جی مختلف مالقاتی داشته باشید .هر دی جی
شخصیتی یگانه و ش��یوه کاری مخصوص به
خود دارد.
 بخاطر داشته باشید که بسیار از دی جی هاق��ادر به صحبت کردن ب��ا مهمان ها و جذب
توجهمیهماناننیستند.
در اینصورت در فکر پیدا کردن یک ش��ومن
برای مجلس خود باشید .البته بهترین انتخاب
شما دی جی میباشد که قادر به انجام شو منی
هم باشد.
به دوستانی که قصد ازدواج در سالهای آینده
دارند پیشنهاد میکنم که برای کسب اطالعات
بیشتر درباره سالنهای مونترال و حومه و برنامه
ریزی مجالس خود با من تماس بگیرند.
امس��ال نیز همچون س��الهای پیش مجالس
عروس��ی که در آنها شرکت داشتم به طرز بی
نظیری انجام شدند.
برای تمام نوعروس��ان و ت��ازه دامادها آرزوی
خوشبختی و سالمتی در کنار یکدیگر دارم.

حافظ اسد را هم گرفتی ....
گفت :شاملو مرا انکار کرده ،من هم متقاب ً
ال
...
گفتند :نهخیر .لطف ًا س�عی نکن اش�تباه
کنی! ش�املو ت�را ،ان�کار ه�م نمیکرد!
منظورش ت�و نبودی .بیخ�ود به خودت
نگیر.
پرسید :حاال میگوئید چکار کنم؟
گفتند :حاال که رئیسجمهور نیس�تی و
نیروهای انتظامی هم با عالقمندان شاملو
خشونت کردهاند ،شما یک خودی نشان

یاد شاپور
بختیار و انقالب
مشروطه
گرامی باد!
آنکه «الئیسیته» را فریاد زد و جدائی
دین و دولت را خواس��تار شد .آنکه
به شاه اعتراض کرد که نباید تقویم
ایران��ی را تغییر می��دادی .آنکه به
آیتالله خمینی گفت که برایت در
ق��م واتیکان درس��ت میکنیم .آنکه
فکرش ب��ه این چیزها میرس��ید و
حرفش را می��زد« ،نوکر بیاختیار»
لقب گرفت .آنهم از سوی کسانی که

خود نوکران بیاختیار و بلکن بیخبر
«ایدئولوژی» و مذهب بودند.
روزی که س��ر بریدن��دش (پانزدهم
مرداد) فردای مشروطیت بود!
یاد کشتهشدگان انقالب مشروطه و
یاد شاپور بختیار را گرامی میدادیم.

روزگاری
روزگاری داشتیم
(این سروده را به مهندس حمید ذوالنور،
یاروفادار بختیار تقدیم کردهام).

روزگاری روزگاری داشتیم
بهر خود شهر و دیاری داشتیم
در خیابان راه میرفتیم ما !
ترس کی از پاسداری داشتیم
هیچکس کاری به کار ما نداشت
دست اگر در دست یاری داشتیم
غم به دلها بود اما در عوض
همرهان غمگساری داشتیم
کنج دلهامان به باغ آرزو
بهر آزادی بهاری داشتیم
حرف قانون اساسی میزدیم
هم شعوری هم شعاری داشتیم
نهضت مشروطه مان گر مرده بود
الاقل بهرش مزاری داشتیم
در پی احیای آنچه رفته بود
وه چه عزم استواری داشتیم
حیف شد که عاقبت برعکس شد
هرچه بهرش انتظاری داشتیم
چاه را ناکنده بر سر میزدیم
ما که مسروقه مناری داشتیم
وارث صدجور بیماری شدیم
گرچه دکتر بختیاری داشتیم
او برای ما الفبا مینوشت
ما نظر بر نقش ماری داشتیم
او ز الئیسیتهاش میگفت و ما
با امام خود قراری داشتیم!
عاقلی حرفی زد و در معنیش
حیرت دیوانه واری داشتیم
هادیا از خاطرات تلخ خویش
کاش امکان فراری داشتیم
-----------------------بده .یک غیرتی ،همتی ،صفتی ،جنمی.
حداق�ل از خامنهای فاصل�ه بگیر و یک
جمله بگو که شاملو در آن باشد.
گف�ت :دیش�ب در خدمت مق�ام معظم
رهبری ،شام لوبیا پلو خوردیم!
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-----------------------------------

کشتار زندانیان
سیاسی دهه شصت
مسئله همه مردم
ایران و جهان است.
خانم سودابه پایدار و آقای حسن زاده
از شما متشکریم که سواالت و ابهامات خود
را با ما در میان گذاشته و دست به قلم برده
و نظ��رات خود و میزبانتان را عنوان کرده
اید ،از آنجا که پاسخ ما برای شما و عموم
ایرانی��ان مونتریال می باش��د توضیحاتی
بیشتر از مطالب مطروحه را می طلبد که
سعی می کنیم بدان پاسخ بدهیم.
کمیت��ه یادم��ان کش��تار دهه ش��صت
مونتریال از داوطلبینی تش��کیل می شد
که در جلسات متعددی راجع به محتوا و
نحوه برگزاری با تعداد بسیاری از فعالین
اجتماعی و سیاس��ی و فرهنگی شرکت
داشته و خود را آماده کار می دیدند.
سه تن از اعضای کمیته از هنرمندان شهر
می باش��ند .خانم ها آرام بیات ،ش��هرزاد
ارشدی و شیرین مهربد ،به همراه بقیه که
از فعالین اجتماعی و سیاسی شهر هستند.
ضمناً دو تن ار اعضا از زندانیان سیاس��ی
دهه شصت می باشند .کار کمیته به لحاظ
محتوا افشا و نشان دادن ابعاد این جنایت
به جهانیان و به خصوص به غیرایرانی ها و
تأکید بر هنر و ادبیات و مقاومت در زندان
های جمهوری اسالمی بوده است.
این قضیه بس��یار سیاه و س��فید است و
از همان آغاز بخوبی می دانس��تیم که با
جنایتی با ابعاد وسیع و وحشتناک رو به
رو هستیم که بدرستی آن را نسل کشی
نامیده اند .اگر تا به حال جهان حساسیتی
شایسته نسبت به این کشتار و ادامه آن در
حال حاضر نشان نداده و نمی دهد اما این
مسئله همه مردم ایران و جهان است.
این کمیته وظیفه خ��ود می داند در این
راه گام بردارد و بکوشد و از تجربیات دیگر
نقاط جهان بهره ببرد.
 موضوع رفتن دوستانی از این کمیته بهای��ران در کار کمیته اخالل ایجاد نکرده و
ما آنها را انس��ان های واقع��ی و پرکار و با
وجدان اجتماعی و حساس به این فاجعه
دیده ایم.
م��ا در جایگاه تعیین تکلیف برای رفتن و

n...
w
o
T
حرف و ح f the
o
k
l
دیث شه Ta
ر...

Allo

چی؟
موسیقی برای حیوانات و
دیوونه ها خوب؟!

یا نرفتن افراد نیستیم ولی به یک مسئله
واقف هستیم که تردد ایرانیان بسیار بیشتر
از قبل است و این دسته با توجه به حضور
وس��یع نس��ل جوان که در ایران پرورش
یافته نگاه و توجه خاصی را می طلبد.
ما باید آغوش��مان را گش��وده و این عده
کثیر را در فعالیت هایمان شرکت دهیم،
مش��ارکت این جوان��ان در فعالیت های
سیاس��ی و اجتماعی بسیار مهم و حیاتی
اس��ت و در ای��ن بین ما فک��ر می کنیم
هرگونه تقسیم بندی افراد که آیا به ایران
رفت و آمد دارن��د را به وجدان اجتماعی
آنان واگذار کنیم و مشتاقان فعالیت را یار
و همراه باشیم ،تجربه ما بسیار مثبت بوده
و از کارکرد دوس��تانمان در کمیته راضی
هستیم.
 تأمی��ن هزینه برگزاری این س��مینار باتوجه به تعداد میهمانان و س��خنرانان و
هنرمندان که از اروپا و آمریکا و شهرهای
ونکوور ،ادمونت��ون ،تورنتو و اتاوا می آیند
یک��ی از فعالیت های اصلی این کمیته را
تشکیل می دهد.
عمدتأ ف��روش بلیط و کم��ک ای فردی
کسانی که تمایل خود را نشان می دهند
برای پرداخت بلیط هواپیما ،قطار ،سالن
س��خنرانی ،غذا ،هتل در نظر گرفته شده
و با توجه به تعداد میهمانان بس��یاری از
دوس��تان داوطلبانه به اسکان این عزیزان
می پردازند.
از آنجا که همواره احساس کمبود وجه در
کارهایمان بوده است و بنا بر سنت بسیاری
از سمینارها ،ما تقاضای کمک از جریاناتی
مترقی که در ارتفاء حقوق بش��ر و دفاع از
زندانیان سیاسی می کوشند را بدون مانع
دی��ده ایم و در تماس ب��ا عفو بین الملل
خواهان کمک مالی شدیم -که پاسخ منفی
بود .آنها اظهار داش��تند خودشان مشکل
مالی دارند و این کمک امکان ندارد.
کارنامه س��ازمان عفو بی��ن الملل نیاز به
معرفی ندارد و عملک��رد آن در دنیا قابل
برخورد و بررسی است.
در رابطه ب��ا ایران و زندانیان سیاس��ی و
آزادی ها موضع گرفته و ضمناً آقای الکس
نیوز رئیس عفو بین المل��ل کانادا در روز
دوم سمینار سخنرانی دارند و راجع به این
کشتار حرف خواهند زد.
دوباره از شما به خاطر نوشتن نامه تشکر
کرده و آرزومندیم که در س��مینار شاهد
حضورتان باشیم .با احترام

کمیته یادمان کشتار دهه 60
[مونترال]
------------------------------------

نماین��ده ولی فقیه در اس��تان
کهگیلویه وبویر احمد چند روز
ت:
پیش گف 
“در اسالم چیزی به نام موسیقی
وجود ندارد و حرف از موس��یقی
اصیل نادرست است”.
آیت الله ملک حسینی درمراسم
تجلیل از برگزیدگان صداوسیمای
مرکز کهگیلویه وبویراحمد گفت:
کسانی که دنبال موسیقی هستند
تربیت دینی نیافته اند اما ما علیرغم
میل خود مجبوریم بخاطر آنها که کم
هم نیس��تند برنامه موسیقی داشته

فرهاد دریا
ادامه از صفحه25 :

گرجهنم ساختم فردوس هم می سازمت
ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت
غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من
با نفسهای امیدم دم به دم می سازمت
تا تو زیباتر شوی گِ ل می شوم ُگل می شوم
باورم کن یک رقم نی یک رقم میسازمت
پیش از این در افغانستان از آهنگهای میهنی برای تقویت حس آزادیخواهی
در میان مردم و تقویت روحیه س��ربازان در جنگ بهره گرفته می ش��د.
بسیاری از کارشناسان افغان این کار سفیر حسن نیت سازمان ملل برای
افغانستان را گامی با ارزشی می دانند.
به نظر بس��یاری از این کارشناسان ارائه پیام صلح از طریق موسیقی در
میان مردم افغانس��تان ،که اکثر آنان توانایی خواندن و نوشتن را ندارند،
تاثیر قابل توجهی دارد.
فرهاد دریا پیش از این هم در برخی از آهنگهایش مردم را به صلح ،وطن
دوستی و بازسازی تشویق کرده بود .این آوازخوان خوش صدای افغان با
کودکان کارگر خیابانی نیز کنسرتهای تلویزیونی اجرا کرده بود که این کار
او از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تقدیر شده بود.

www.paivand.ca
توضیح :برخالف
رسم پیوند ،به دلیل
اجتن��اب از هرگونه
سوءتفاهمی ،نامه ی
زیر ویراس��ته نشده
و همانگونه که بدست ما رسیده است ،به
نظرتانمیرسد):

در جـواب آقاى
“م ر” سـردبیر

قبل از هر چیز بهتر است توجه كنید نام
كمیته مان “ كمیته یادمان كش��تار دهه
 “ ٦٠اس��ت .نه “كمیته كشتار شهریور
”٦٧
برخورد” پیوند” نه تنها مرا و بسیارى دیگر
را متعجب نكرد بلك��ه اگر غیر از این بود
چهار شاخ بر سرمان سبز مى شد!
فق��ط جاى تعجب و تاس��ف كه تعدادى
دوس��ت و آش��نا با توجه به شناخت “م
ر” با طناب ایش��ان به چاه افتادند و وقت
خودش��ان و مرا گرفتند كه توضیح بدهم
آنچه روزنامه كامیونیتى در باره من نوشته
حقیقت ندارد.
اصال قصد جواب به دروغ و كذب كس��ى
را نداشتم این چند خط را تنها به حرمت
كسانى مى نویسم كه هنوز قلبشان برای
ایران می تپد و براى انسانیت حرمتى قائل
هستند.
تلفن من به آقاى “م ر” بعد از نامه خانم
س��ودابه پایدار و آقاى  ( ...اسمش��ان یادم
نمى آید) نه براى تقاضاى جلس��ه با این
دوس��تان بوده نه پ��رس و جو و نه اینكه
ش��بكه تحقیق مان بدنبال نویسنده گان
این نامه بوده اس��ت! برایم جاى سوال بود
و هست كه چگونه انسانهاى با حساسیتى
چنین باال به مس��ائل ای��ران و جمهورى
اس�لامى تاكنون چهره ش��ان براى افراد
جامعه تبعیدى و مهاجر ایرانى مونترال در
پشت پرده بوده و هستند؟
نظرم را به ایش��ان گفت��م كه به عنوان
انس��انهاى متعهد باید نسبت به افراد این
جامعه احساس مسئولیت كنیم .تنى از
ما تا ان موقع هنوز ایران بود و به ایش��ان
توضیح دادم كه ما قصد تبعیدى درست
ك��ردن نداری��م (نه تنها تذك��ر من براى
آقاى سردبیر اهمیت نداشت بلكه این بار
خودشان دست بقلم بردن!!) واضافه كردم،
اگر كس��ى جرئت ك��رده در كارى چنین
روشن قدم پیش بگذارد من دستش را به
گرمى مى فشارم .هفتاد میلیون ایرانى كه
در ایران زندگى مى كنند همگى عاملین
رژیم نیس��تند .بنابر این سركوب كسانى
كه خطر را به جان مى خرند و براى بیان
حقیقت با ما هم صدا مى ش��وند ،درست
نیست.
در ضمن برایم جاى تعجب اس��ت اگر به

باشیم”.
وی با اشاره به مخالفت روحانیت با بحث
ت“ :موسیقی
موسیقی و لهو و لعب گف 
فقط برای آرام کردن حیوانات و دیوانه
ها خوب است و نه برای مردم عادی”.
ملک حس��ینی افزود“ :بچه هایی که
با موسیقی بزرگ می شوند در آینده
مردان قدرتمندی نمی ش��وند و نمی
توانند با دشمن بجنگند”.
البد به همین دلیل والیت فقیه هرگز
در هیچ جنگی شخصا شرکت نداشته و
بچه های بیگناه را جلوی توپ و تفنگ
فرس��تاده .اگر به سبک این ولی فقیه
و با در نظر گرفتن نکته عدم ش��رکت
والیت فقیه در جنگ ،گفته های آیت
الله ملک حس��ینی را تفسیر کنیم و
جمالت ایشان را از پائین به باال دنبال
کنیم ،به این نتیجه میرسیم که :
والیت فقیه در جنگ شرکت نمیکند
برای اینکه مردان قدرتمندی در بین
آنها وجود ندارد .در نتیجه حتما والیت
فقیه به موس��یقی عالق��ه دارد .پس
نتیجه میگیریم که والیت فقیه شامل
یک مشت حیوان و دیوانه است .زنده
باد مردمی که دنبال گر این فیلسوفان
نادان هستند .دوستدار روزنامه پیوند

بیژی خان (مونتریال)

گاراژسیل و من

آقایرحیمیان
در دو شماره قبل خانمی از همسرش
گالیه کرده بود که اش��تهای س��یری
ناپذیری در خرید از گاراژ س��یل دارد.
لطفا از ایشان بپرسید اگر داروئی برای
همسرش��ان پیدا کردند م��را هم در
جری��ان بگذارید که از همین بیماری
رنج میب��رم و چندین کلکس��یون از
قبیل :شمعدان ،تمبر ،پول ،مجسمه
های مختلف (برن��ز -روی -چدن) به
غیر از مجس��مه های ساخت خودم،
کارت پس��تال و کتاب دارم و این قدر
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حضور كسی یا كسانی در كمیته اعتراضى
اس��ت ،چگونه خ��ود ب��راى كار پا پیش
نگذاش��ته اید؟ چگونه با وج��ود فراخوان
عمومى و دع��وت از تمامى نهادها و افراد
حساس براى تشكیل كمیته ،حضور فعال
شما را شاهد نبودیم و....
از او چ��ه گفت و من چه كفتم مى گذرم،
اشارة مى كنم كه در آخر قرار شد اطالعیه
مان را بعالوه لیست سخنرانان و هنرمندان
برایشان بفرس��تم .در ضمن براى اشنائى
بیشتر هموطنان با ما و كارهاى مان قرار
شد متن كفتگوى بسیار جالب و بلند دو
تن از اعضاى “كمیته یادمان كشتار دهه
 ”٦٠با مجید خوشدل خبرنگار مقیم لندن
را براى چاپ در پیوند قبلى نیز برایش��ان
بفرستم .كه بالفاصله بعد از قطع تلفن این
كار را كردم( .كوپى ای میل موجود است)
ولى كفتكویمان در پیوند چاپ نشد!
باره��ا گفته و مى گویم كش��تار فرزندان
ای��ران در دوران رژیم جمهورى اس�لامى
مخصوصا كش��تار زندانیان سیاسى دهه
شصت فاجعه اى ست انسانى و متعلق به
هیچ سازمان دسته و گروهى نیست بلكه
متعلق به مردم ایران است و باید از ضوایا و
دایرة جامعه ایرانی بیرون برود و با جامعه
بین للمللى و مردم كانادا حرف زده شود.
آیا هیچ از خود پرس��یده ایم كه چگونه
همه از قتل عام رواندا حرف مى زنند و مى
دانند ،همه از كشتار ارامنه حرف میزنند
و بسیار بىعدالتى كه در چهار گوشه دنیا
ص��ورت كرفته ،اما هنوز بعد از بیس��ت و
اندى سال كس��ى از آنچه بر ما گذشته و
نسل كشى دهه شصت و تابستان شصت و
هفت حرفى نمى زند و بسیارى حتى نمى
دانند .آیا فكر نمى كنید از سر و كله زدن و
سركوب همدیگر باید دست برداریم؟
در هفت ماه گذش��ته براى پیش برد این
برنامه بدون وقفه كار كرده ام و كار كرده
ایم و عمیقا اعتقاد دارم كه وظیفه جواب
گوئى به هیچ ك��س را ندارم چون از روح
 ،ج��ان و مالم مایه گذاش��ته ام و از هیچ
دولتى و سازمانى مواجب دریافت نكرده و
نمى كنم.
از زی��اده گوئى بگذریم ،س��ردبیر پیوند با
ژس��تى روزنامه نكارانه در مطلب ش��ان
نوش��تندكه“ :جواب را به خانم ارش��دى
(همراه با رس��ید دریافت اطالعات برنامة
سمینار) ایمیل كردیم”.
درآخرین گفتكوى تلفنی از ایشان پرسیدم
چه وقت بمن ایمیل فرستادید؟ فرمودند:
كه فرس��تاده اند! به ایشان توضیح دادم
از آنج��اى كه در دنیاى تكنولوژى زندگى
مى كنیم و دس��ت بر قض��ا من هم ازكار
ب��ا كامپیوتر آكاهى دارم ،لطف كنید و در
جعبه ایمیل هاى كه مى فرستید كوپى
موجود اس��ت  ،آن را براى من “فوروارد”
كنید .با اینكار روز و حتى ساعت فرستادن
نامه تان در آن درج خواهد شد.

آش��غال جمع کرده ام که دیگر جائی
برای خودم نیست.
ضمنا اگر همسر ایشان مایل به خرید
کلکسیون های بنده هستند قدمشان
روی چشم .روز خوبی داشته باشید.
-------------------------

حضرت سردبیر ،روز بخیر

پیوند همین االن رسید
به به ،دست شما درد نکند!
(اشاره به عکس دختر شایسته جهان،
روی جلد پیوند شماره  15جوالی)
حاال می فهمم چرا احمد نژاد این قدر
به ونزوئال عالقمند است.
ایشان که هیچ ،هر فرد دیگر هم این
لعبتک ه��ا را به بادمج��ان صفحه 3
پیوند ترجیح میدهد( .اشاره به عکس
فرست لیدی ایران ،در همینم شماره)
واقعا ک��ه یک میلی��ارد دالری را که
کیسه خلق اله به ونزوئال دادند ،حالل
شان باد.
این ملکه زیبایی هم که اس��م ش��ان
با مسماس��ت( ،مندوزا« :م��رددزد!!»)
امیدواریم موفق شود «محمود نورانی»
را بدزدد و بزودی پس از س��ارکوزی و
پوتین ،عکس محمود را با این لعبت
طناز ببینیم ...به هرحال موفق باشید
(در چاپ عکس های روحنواز!!)
عطا
--------------- الو .... ،آقا زمانی مردم فکر می کردندراندن ماشین بزرگ  SUVنشانه ثروت
اس��ت ،با گرانی بنزین ،اما ،این روزها
ظاهرا نشانه چیز دیگری است!!
---------------- ....هی��چ فکر کرده اید ،اگر در نس��ل
گذش��ته تلویزی��ون ب��ا نش��ان دادن
هنرپیش��ه های ش��یک و با کالس و
سکسی سیگاری همه را سیگاری کرد،
امروز تصور زندگی بدون سلولر محال
است ،امیدوارم زمانی نرسد بفهمیم چه
ضرب��ه ای از این ُمد بزرگ جدیــــد
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از ش��ما چه پنه��ان تا همی��ن االن كه
س��اعت ٣بعد از ظهر روز چهارشنبه ١٣
اوت است هنوز ایمیلى را كه در مطلبشان
به آن اشاره كرده اند بدستم نرسیده! شاید
االغ بیچاره در بین راه براى آوردن نامه راه
را گم كرده!
روش��ى كه در پیوند توس��ط سر دبیرش
پیش گرفته ش��ده با هیچ اصول و قانون
روزنام��ه نگارى در كانادا مطابقت ندارد و
در تمامى این سالها پیوند بر عكس نامش
هرگز براى پیوند این جامعه كارى نكرده.
بقول ش��اعر عزیز و نام��دار ایران حمید
مصدق:

چگونهبازبهماتمنشستخانهما
هزارنفرینباد
بهدستهاىپلیدى
كهسنگتفرقهافكنددرمیانهما

شهرزاد ارشدى

 ١٣اوت  ٢٠٠٨مونترال

http://www.shahrzadarshadi.com/
“If I can’t dance I don’t want to be
”in your revolution.
Emma Goldman
----------------

بازتابی دیگر با نامه
«گفتم گفت»..
سردبیر محترم پیوند:
با درود و احترام

ب��ا خواندن نامه ش��ما تحت عن��وان” ما
پیش نرفته ایم ،م��ا فرورفته ایم!” ،که در
صفحه  18پیوند اول آگوست  2008و در
ارتباط با نامه “گفتم ،گفت و چند نکته”،
منعکس ش��ده درصفح��ه  25پیوند 15
جوالی ،چاپ ش��ده بود متاسف شدم ،از
اینکه بعضی از هموطنان محترم نه فقط
با بی مهری به نامه خانم پایدار و مهماندار
ایشان نگریسته بلکه نشریه پیوند را نیز
بدلیل چاپ این نامه مورد س��رزنش قرار
داده اند .در این نامه خانم پایدار از کمیته
برگزارکننده یادمان دهه  60در مونترآل
(کمیته یادمان) دو پرسش محترمانه کرده
اند .من بعنوان یکی از خوانندگان نشریه
پیوند و یکی از پش��تیبانان برگزاری این
یادمان س��ه روزه 19(،تا  21سپتامبر -در
مونترآل) که در ضمن افتخار دوس��تی و
آشنائی با تعدادی از اعضاء کمیته یادمان را
نیز دارم  ،در این رابطه معتقدم:
 .1وقتی م��ن در یک جامعه دموکراتیک
فعالیت اجتماعی ،سیاس��ی و یا فرهنگی
میکنم موظف هس��تم قبال خود را برای
پاسخگوئی به جامعه در برابر گفتار ،کردار
و مس��ئولیتی که پذیرفته ام آماده کرده
باشم .شاید این توضیح ضروری باشد که

خورده ایم مثل سیگار! نازی
----------------

شهر شهدا ،شهر شادی!

من هیچ آشنائی با خانم پایدار و مهماندار
محترم ایش��ان ندارم و معتقد هستم که
مهم نیز نیس��ت که این نام حقیقی باشد
یا مستعار.
 .2ب��ا توجه به تجربه کامیونیتی نس��بت
به فعالیتها و تالشهای گسترده حکومت
اس�لامی برای توس��عه س��لطه خود بر
کامیونیتی ایرانیان تا اقصی نقاط جهان،
این نامه برای اطمینان یافتن از درس��تی
کار کمیته یادمان دو پرس��ش محترمانه
مطرح مینمای��د که به ب��اور من کمیته
یادمان موظف است در چهارچوب کار در
یک جامعه آزاد و دموکراتیک باین پرسش
ها پاسخ بدهد.
به اعتقاد من این گونه پرسشهای محترمانه
یعنی به چالش کشیدن محترمانه نهادهای
کامیونیتی برای عملکرد شفاف جزو حقوق
مدنی و حق مسلم هر فرد در یک جامعه
آزاد و دموکراتیک است .اینگونه پرسشها
ش��فافیت و پاس��خگوئی متواضعانه و بی
من��ت فعالین و نهاده��ای کامیونیتی را،
حتی ،بدون توجه به هوی��ت فرد یا افراد
پرسش کننده میطلبد .پاسخگوئی شفاف
و بی منت ،تفاه��م و اعتماد بین مردم و
نهادهای مس��تقل کامیونیتی را افزایش
داده به دموکراتیزه تر شدن فضای سیاسی
کامیونیتیکمکمینماید.
 .3درمورد چاپ نامه فوق در نشریه پیوند،
به اعتقاد من میبایس��ت از پیوند به دلیل
انجام وظیفه درست روزنامه نگاری که از
آن جمله انعکاس دادن نظریات مخالف و
موافق دیدگاهها و فعالیت های گوناگون
درون کامیونیتی است سپاسگزار بود.
زمان��ی میتوان در این م��ورد به پیوند ،به
یک نش��ریه کامیونیتی ،انتقاد داشت که
این نشریه همچون یک آکتیویست ،تحت
تاثیر یک دیدگاه یا گروه سیاسی خاص و
یک جانبه ،عمل کرده باشد.
در ضم��ن ،ش��ما از “چاه وی��ل مرافعات
کامیونیتی” صحبت به میان آورده بودید.
گاهی کسانی ناآگاهانه و گاهی نیز آگاهانه
وبا انگیزه های مشخص ،سازندگان انگشت
ش��مار“ ،چاه ویل مرافع��ات کامیونیتی”
هستند .چاهی که هر دم می تواند بسیاری
از انرژی های مثبت کامیونیتی را در خود
ببلعد.
بنظر من هش��یاری ما در بدام نیافتادن،
ک��ه با رعای��ت قواعد ب��ازی دموکراتیک
بدس��ت می آید ،به مرور باعث میشود تا
این افراد انگشت شمار ایزوله و خسته شده
و یا متقاعد به رعایت درس��ت قواعد بازی
گردند .به باور من این “چاه ویل مرافعات
کامیونیتی” را تنها میتوان با رعایت نمودن
مداوم قواعد کار دموکراتیک پرکرد.
با احترام

رضا صفاری – اتاوا
 11آگوست 2008

می دانی؟!! گفتم :نپرس!

عضوگروه ج.م.ش.ی.د.

سالم جناب رحیمیان
این تابستان تمام شهر مونتریال غرق
شادی و رقص و جاز و خنده و شادی
بود ،درست برعکس ایران که همه چیز
غرق مرگ و س��یاهی و رنج و  ...است.
اینجا دولت پول خرج شادی و «فان»
مردم می کند ،راستی تفاوت ره ببین
از کجا تا به کجا...
--------------------------- الو ،ش��ما اینقدر احساس ِ«ناست»
روشنفکری می کنید ،روی جلد پیوند
عکس های سکس��ی و برهنه زنان را
چ��اپ می کنید ،یک ب��ار هم عکس
سکسی یک مرد خوش تیپ را چاپ
کنید ،قرآن خدا که خط نمی افتد! می
افتد؟!
---------------------- الو ،آقا در شهر خیلی ها از علی اصغر(محمدی) ایراد میگیرند که خبر مرگ
هموطنی را به اشتباه پخش کرده .این
درس��ت ،اما مهمتر این
اس��ت که این مردم در
سالگــردپیشرس!
زمان رنج بردن و کمک
و هیجان خسرو...
رس��انی به آن هموطن
مسبوقیم خسروجان شمیرانی ،عالقه ویژه ای به
کجا بودند؟!
رضا .الف سوردادن در حاشیه و متن پروژه هایش دارد.
----------(جش��ن تولد ه��ای پیاپ��ی ،فاندریزینگ های
 ...دوس��تی تعریف می ریزودرش��ت و )...ام��ا این که در س��الگرد دو ماهکرد ،برای انجام کارهای و نیمی «چ��کاوک هفته» در قالب «س��ونداژ»،
مهاجرت به کان��ادا ،در پی��ام تبریک چاپ کند ،حتی با اس��تانداردهای
تهران«وکیل»مونتریالی خسروجان هم تازگی دارد!
را مالقات کرده که بسیار  !!Psstخس��رو عزیز ،گوش��ت را جلو بیاور ،نمی
حرف های شیک و پیک خواهم کس دیگری بش��نوند ...ببین مشک آن
م��ی زده و خیل��ی نرخ است که خود ببوید! نه آن که!!...
خوبی داشته و هزار قول باری ،برای خس��رو و تی��م او (در این س��الگرد
های طالیی م��ی داده« ،پیـــــــ��ش رس») –بازهم -آرزوی موفقیت
دوستان شما
پرس��یدم اسمش ترابی می کنیم.
نبود؟ گفت ت��و از کجا

------------------ م��ن از تورونتو برمی گردم ،چندینهفته نامه جدید باز به سیرک نشریات
فارسی زبان کانادا اضافه شده اند ،همه
یک فرمول ،یک شکل ،یک قطر،80 ،
 90درصد آگهی ..و همه در یک چیز
مش��ترک و آن این که به جز یکی دو
نمونه همه کامال به مسائل اساسی و
مه��م ایران و جمهوری اس�لامی بی
اعتناین��د ،اس��م جمهوری اس�لامی
کام�لا از صفح��ات آنها حذف ش��ده
است ...این وحشتناک است ،مردم به
بی تفاوتی عادت ندهی��د! این آرزوی
دیکتاتورهاستکهتنهایشانبگذارندتا
بدون موی دماغ ،هر غلطی خواستند
بکنند ،احساس میکنم ایرانیان غیور
در خدمت به رژیم والیت فقیه با هم
مسابقه گذاشته اند
-------------------
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ایران:املپیک

باخت ،حذف ،انصراف
نتایج بدست آمده ایران
در ادامه بازی های املپیک
 -1کاوه محرابی ،در رشته بدمینتون
در اولین مسابقه خود شکست خورد و
از دور رقابت ها حذف شد.
 -2هما حس��ینی ،پاروزن  19ساله
ایرانی و یکی از سه ورزشکار زن ایرانی
حاضر در المپی��ک ،در گروه خود جا
مان��د و حذف ش��د .او در گروه پنجم

املپیک مردانه

انتخاب گزینشی تصاویر و حذف پی
در پی و تکرار یک تصویر اعصاب خرد
کرد! قطع ناگهانی تصاویر و تالش برای
رفع و رجوع آن و توضیحاتی در جهت
ماس��ت مالی کردن سانس��ور صحنه
ها جز عصبانیت چیزی برای بیننده
ای که از س��یما می خواس��ت افتتاح
المپیک را ببیند به همراه نداشت .آن
همه زن در مراسم حضور داشت ،اما
سیمای جمهوری اسالمی چنان همه
را سانسور کرده بود که گوئی المپیک
فق��ط مردانه اس��ت! البته یکب��ار از
دستشان در رفت و زنی را که با شورت
ورزش��ی مشعل المپیک را حمل می
کرد نشان دادند .این اشتباه هم از آنجا
بود که آن زن خیلی شبیه مردها بود
و فیلمبردار سیما با همین تصور آن را
سانسور نکرده بود .یادم رفت بنویسم
که یکبار هم زنی چینی را نشان دادند
که ساز می زد .همسرم در فاصله ای
که من رفتم یک لیوان آب سرد بخورم
تا عصبانیتم فروکش کند یک زن دیگر
را هم در برنامه المپیک مردانه سیمای
جمهوری اسالمی کشف کرد .این زن
چند حرکت ژیمناستیک زنان راا نشان
داده بود و همسرم می گفت که بدنش

مقدمات��ی روئین��گ
(پاروزن��ی) ت��ک نفره
در مسافت  200متر
در رقاب��ت ب��ا گابریل
باسکلی (یازدهم جهان
از ایتالیا) ،پیپا س��وج
(اس��ترالیا) و کامی�لا
وارگاس (استرالیا) توان برابری نداشت
و از ابتدای مسابقه از رقیبان خود عقب
افتاد .او بطور متوسط در هر  500متر
 20ثانیه از رقبای خ��ود عقب افتاد.
(شاید اگر لباس معمول این ورزش را
به تن داشت توفیقی پیدا می کرد)

کامال پوشیده بود .همصدایی خواننده
زن و مرد در بخش��هایی از مراسم هم
پخش شد .ماشاء الله به این جسارت!
خالصه حال��ی از مردم گرفتند با این
المپیک پخش کردنشان!
تصاویر تکراری برای پر کردن پریدگی
ها و سانسورها هم آنقدر واضح بود که
دختر  6س��اله من هم متوجه شده و
باالخره از من پرس��ید :بابا چقدر هوا
(آسمان) را نشان می دهند؟
باالخره رفتم باال ،خانه همس��ایه و از
ماهواره بقیه مراسم را دیدم .آن پخش
مستقیم کجا و پخش مستقیم شبکه
 3سیما کجا!
من ب��ا آوردن ماهواره به خانه تا حاال
موافق نب��ودم ،ام��ا در ماجرای مثال
پخش مستقیم افتتاح المپیک به این
نتیجه رس��یدم ک��ه مقاومتم بیهوده
است .یک پخش کامال سر و ته بریده
و بی مفهوم که حتی رژه تیم ایران را
هم در آن سانسور کردند ،دراین تغییر
تصمیم خیلی نقش داشت .مخصوصا
حذف بخش عم��ده رژه کاروان های
ورزش��ی .آن هم ب��ا این بهانه مجری
ایرانی مراس��م :رژه تیمهای ورزش��ی
جذابیت چندانی ندارد!
آنوق��ت می گویند چرا مردم تش��نه

در نهایت تاسف و تالم درگذشت

شادروان جناب آقای سید محسن تقوی

را در مونتریال به آگاهی دوستان می رسانیم.
بدینوسیله از کلیه یاران ،دوستان و بستگانی که در
در این ایام دشوار
– بویژه در مراسم خاکسپاری-
با ما و خانواده های ما همراهی و همدردی کردند،
صمیمانهسپاسگزاریم
و برای همگی آرزوی تندرستی و بقای عمر داریم.

مجلس ترحیم

همچنین به اطالع میرسانیم مجلس ترحیم آن مرحوم نیکوکار
در روز شنبه  16ماه آگوست 2008

 -از ساعت  6تا  8بعدازظهر--در محل :سالن تدفین «ریدو» به نشانی:
Rideau, Memorial Gardens
4239 Boul. Des Sources

W

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده های تقوی ،حیدری ،و غیور
------------------------------------------تلفن اطالعات514-830-8676 :

ایران:پیامک دیروز

رئیس جمهور احمدی نژاد اعالم
کرد :از این به بعد برق نمی رود،
بلکه بعضی وقت ها میآید!

ایران من

جدیداً در فیشهای برق و گاز این
مطلب اضافه شده:
مصرف شما ...ریال.
سهم شما ...ریال.
سهم دولت ...ریال.
یارانه پرداختى توسط دولت 24500
تومان،
مبلغ قابل پرداخت توسط من 3500
تومان.

Parviz Ghadirian, Ph.D.

کتاب سرطان اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
دكتر پرویز قدیریان استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه و استاد دانشگاه
مک گیل در سرطان شناسی و كارشناس سازمان بهداشت جهانی است.
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com

غیرقانونیشدنسنگسار

اگر جبهه س��ومی نبود که با افش��ای
قربانیان سنگس��ار ،اف��کار عمومی و
رس��انه ها را متوجه این موضوع نکند
بازهم آقای جمشیدی و یاران وی که
تالش بس��یاری برای تعدیل مجازات
سنگس��ار کرده اند ،جهت جلوگیری
از وهن اسالم در عرض مدت کوتاهی
محکومی��ت  9تن از قربانی��ان اخیر

ماهواره اند .تع��داد دیش های ماهوار
روی ب��ام من��ازل را اگ��ر توانس��تید
بشمارید .از شمار افزون است.
چه��ره عبوس ،ناراح��ت و بی تفاوت
کاروان ورزشی جمهوری اسالمی هم
در مراسم افتتاح المپیک دیدنی بود.
انگار برای کتک کاری فرستاده شده
اند المپیک .پیشنهاد می کنم در این
روزها که مسابقه جریان دارد ،هر روز
چند پیامک خنده دار و طنز روز برای
آنها هم بفرس��تید تا گل از گلش��ان
بشکفد .مردم چین و شرکت کنندگان
در المپیک چه گناهی کرده اند که آن
قیافه های عبوس را ببینند؟
آن س��کوت و ب��ی اعتنائی پر معنای
حاض��ران در مراس��م را هم به هنگام
اعالم نام ایران ،در جریان رژه المپیک
فراموشنکنید.
سیامک زند (پیک نت)

سپاسگزاری

فیش دولت  /فیش ملت

Causes and Prevention

شود که مصلحت گرایان مسئله وهن
اس�لام را بیش از پیش در خطر دیده
و س��رانجام چگونگی اجرای مجازات
سنگس��ار و ش��رایط جدید آن را در
الیحه مجازات اسالمی که تا پیش از
این تاریخ در مورد مجازات سنگس��ار
مسکوت مانده بود ،رسما قید کنند.

 -3جمیله آبتین ،یکی از سه ورزشکار
زن ایران در المپیک که در رشته تیر و
کمان شرکت دارد ،در مرحله مقدماتی
شصتم شد.
 -4مس��عود حاجی آخون��دزاده ،در
رشته جودو در مسابقات گروه بازنده
ها در وزن زیر  60کیلو اوت شد!
 -5محمد علیرضایی دردور اول شنای
 100متر قورباغ ه مردان در دستهخود
شرکت نکرد ،زیرا یک شناگر اسرائیلی
هم در همان استخر ،همان موقع ،البته
در یک باند دیگر می خواست قورباغه
شنا کند.

صدا و سیما

Cancer

ادامه از صفحه24 :

www.paivand.ca
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سنگسار را حل و فصل می کردند؟!
آنچه که به درستی ساناز الله بداشتی
نیز در سئواالت خود از آقای جمشیدی
داشته است مبهم بودن شاخص های
وهن اسالم در قانون مجازات اسالمی
اس��ت .موضوع مبهم دیگر این است
که آیا اگر شخصی محکوم به مجازات
سنگسار ش��د و از قضا در شهرستانی
دور افتاده بوده و دسترسی به وکیلی
حس��اس به موضوعات حقوق بش��ر
را نیاف��ت و خ��ارج از اهالی محل هم
دوست و آش��نایی نداشت؛ سنگسار
کردن او موجب وهن اسالم نیست؟
به تعبیر دیگ��ر اگ��ر روزی روزگاری
مامورانی توس��ط قاضی اجرای حکم
مثال مانند آقای باقری ،سوار اتوبوسی
شده و مثال در اطراف دهی دور افتاده

فیش من براى دولت:

حقوق هر ساعت  6دالر،
روزانه  45600تومان،
حقوق ماهیانه من:
یک میلیون و چهارصد هزار تومان،
دریافتى من از دولت:
دویست هزار تومان.
یارانه پرداختى من به دولت:
یک میلیون و دویست هزار تومان،

ال کی باید سر کی منت
حا 
بذاره؟!!

مانند آغچ��ه کند ،محکوم از همه بی
خبری مثل جعفر کیانی را سنگس��ار
کنند و هیچ کسی هم از موضوع خبر
دار نشود و به مدد پنهان کاری ماموران
حکومت��ی آب از آب هم تکان نخورد،
وهن اسالم اتفاق نیفتاده است؟
آیا امضای آیت الله ش��اهرودی مانند
حکم جعفر کیانی که دو هفته پیش
اش به دلیل افش��ای خبر سنگس��ار،
اج��رای آن به طرز مصلحتی و جهت
جلوگیری از وهن اسالم متوقف شده
و ناگهان بعد از پراکنده شدن جمعیت
معترض و راحتی خیال افکار عمومی،
مجددا فعال گردید می تواند پای حکم
های سنگسار دیگری نیز باشد؟!
اگر اجرای حکم رجم جعفر کیانی که
به فاصله کوتاهی به یکی از بزرگترین
رس��وایی های ض��د حقوق بش��ری
حکومت تبدیل شد ،به دستور آیت الله
شاهرودی نبوده است می توان آن را به
حساب قاضی باقری گذاشته و وی را

Iran: SMS

آنچ��ه را م��ردم در مطبوعات نمی
یابند و در س��یما نمی بینند ،خود
می گویند .در سال  57روی دیوار
می نوش��تند و حاال پیامک شده و
روی موبایل ها و یا تلفن های همراه
پخش می شود.

به یاد ادیسیون

به متهم به وهن اسالم کرد؟ مجازات
وهن اس�لام چقدر است؟ آیا به اندازه
ای هست که فقط شمه ای از تحقیر
و عذاب کش��یدن فرد سنگسار شده
را جبران کند؟! آیا چنین مواردی در
الیحه مجازات پیش بینی شده است
یا صرف اعالم توقف حکم سنگسار در
مصاحبه مطبوعاتی برای جلوگیری از
وهن اسالم کافی است؟!
در اینجاس��ت که بازی نو بنیادگرایان
و مصلحت گرای��ان بازی برنده -برنده
است ،و مرز این برنده بودن دو جانبه
جایی اس��ت که ضمن حفظ س��بک
نشدن اسالم ،حدود الهی هم می تواند
دور از وجدان عموم��ی مردم به اجرا
در بیاید .در اینجا تنها این طرف سوم
بازی است که می تواند تعادل دو طرف
را به نفع “کرامت انسان” حفظ کرده
و با افش��ای پی در پی اخبار قربانیان،
ادع��ای مصلحت گرای��ان را مبنی بر

ای��ن روزها که برق زی��اد می رود.
مردم خیلی یاد پدر و مادر ادیسون
و خواه��ر و م��ادر احمدی نژاد می
کنند.

مدل جدید مو

قیمت های جدید آرایشگاه مردانه
طبق حکم جدید ستاد طرح امنیت
اجتماعی:

توقف مجازات قربانیان سنگسار بر مال
کند.
ب��ه تعبیر دیگر در طول این دوس��ال
می توان به درس��تی استناد کرد که
قوه قضایی��ه محکومینی را عفو کرده
است که توسط شبکه وکالی داوطلب
شناخته شده و پرونده شان رسانه ای
شده است .الزم نیست برای اثبات این
مدعا به دورتر نگاه کنیم زیرا نه نفری را
که جمشیدی خبر توقف سنگسار آنها
را داده است همان تعداد محکومینی
هستند که در کنفرانس مطبوعاتی یاد
شده توس��ط وکالی پرونده ها اعالم
شده است .آنچه محل تامل است این
واقعیت است که مصلحت گرایان فقط
به توقف احکام سنگسارهایی مبادرت
می کنن��د که مورد شناس��ایی افکار
عمومی واقع ش��ده است .در طول دو
سال مبارزه مستمر فعاالن ،نمونه ای را
نمی توان یافت که به ابتکار مسئوالن
قوه قضاییه و بدون علنی شدن پرونده

مدل رادانی  800تومان
مدل الهامی  650تومان
حداد عادل��ی  425تومان همراه با
یک لپ لپ
آیت الله جنتی  312تومان با صرف
چای
احمدی نژاد با صرف قهوه مجانی

آن ،م��ورد عفو واقع ش��ده باش��د .در
همین جاس��ت که این پرسش بدون
هیچ پاسخ روشنی مطرح می شود که:
تعداد واقعی محکومین سنگسار چند
نفر اس��ت و آیا در این بازی می توان
از ادعای اخیر س��خنگو مبنی بر عفو
محکومین به سنگس��ار این اطمینان
را حاص��ل کرد که به درس��تی تمام
محکومین مورد شناسایی قرار گرفته
و مجازات هایی جایگزین به آنان تعلق
گرفته است؟
تا زمانی که قانون به هر ش��کلی زنای
محصنه را نه به عنوان امری “بینی و
بین الله” و بلک��ه به عنوان موضوعی
جزایی در دستور کار خود داده و برای
آن مجازاتهایی اعم از سنگسار با اشکال
جایگزین را تعریف می کند ،نمی توان
امید داش��ت که این بازی س��ه طرفه
خاتمه یابد.

خانه برای اجاره

 طبقه،NDG  درناحیه،دوپلکس
 دو،) (دوخوابه بزرگ، ونیم4 ،دوم
 بازسازی، آشپزخانه بزرگ،بالکن
 دالر در795 ، بسیار تمیز،کامل
 برای اطالعات بیشتر با.ماه
:تلفن زیر تماس بگیرید
(514) 862-8427
sadeghi:PAkvJuly01,15

استخدام





micyekt@bellnet.ca/PAkJune15

PIZZA 2 FOR1

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

استخدام

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

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

به یک پیتزامیکر برای کار در
ناحیه شربروک شرقی
.فورانیازمندیم
(514) 909-0444
homayounjuly0115UPmostafa

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326
paid til nov1:60

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

678-6451
Nikpour:Pmai

جویای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
)آشپزی در منازل شما (مهری

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
!پیدا کنی

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف) فروش دف
(514)
(514)

همچنین سرویس نگهداری از
کودکان و ساملندان در خانه شما

سوپراخــوان

514-485-4744
514-620-5551
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تدریس

 















ش
ک ور

(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

بیزنس برای فروش

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

tutoring 






(High-School,

paid to end of July
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های
کالس

















 































Algebre
آمادگی
جهت






























 
Sec3,
Sec4
مقاطع
برای


























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

Spiritual Advisor

UpJuly15checkBox1122

تدریسفیزیکوشیمی

!امتحان کنید

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

تدریس دروس فیزیک و
4010,4011,4012 ( شیمی
 ) به همراه5041,5042,5043 جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com




514-827-6329
514-488-3653

ما رازدار
!شما هستیم

514-690-6343








تدریس خصوصی
زبان فرانسه

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
:تماسبگیرید





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

(514) 620-4334

























 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه

(514) 984-8944

رستوران
گیـــــالن

514-845-2752
depoldmtljuly15AugPAK

استخدام

SalimiPjul15

پرستارساملندان

،باغذاهای شمالی
خوشمزه

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

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

متـرجم

رضانوشادجمــــال

مترجم رمسی

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

- -  ترجمه کلیه مدارک- دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

آرزو تحویلداری یکتا

شهریاربخشی




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














514-560-4534

Tel.: (514) 757-7934

و فیزیک

ی



















 Tel.
College,
University)









الکترونیک
مهندس
توسط

PIZZA 2FOR1

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

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



















BabaiP/akmai08

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

استخـدام

استخدام

485-0739
993-0739








































































استخدام

UPdjuly-sep08

قابل توجه خامن ها

free

www.nationaldrivingschool.ca

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

davod:june 15,July01UP

(514) 284-6607

FarkhondeJune15

آموزش موسیقی
جواد داوری

farkhondehPmay/july

(514) 242-6741

فال قهوه و ورق

House keeping
company R&F

(514) 677-4726

استخدام

autodaytodayjune0115Up

خدمات

House keeping

514-983-0952
514-515-1888

(514) 994-3078

فروشپیتزایی

House Keeping

:(ناحیه وست آیلند) نیازمندیم

Tel.:514-466-1327

 در امورHandyman به یک نفر
.ساختمانفورانیازمندیم

996-9692

 کمک بهیار و،به تعدادی بهیار
کودک یار و همچنین
به چند نفر کارگر جدی برای

به یک نفر برای کمک در نمایشگاه
.اتومبیلنیازمندیم









استخدام
514

استخدام
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،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

مترجم رسمی دادگستری

مــادری مهربان






























 






استخدام







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

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی
514-624-5609
514-889-3243

استخدام








 514-730-7462
514-624-7581

























(اولد
پلزیر
مون
بیسترو
کافه









































































یک
و
آشپز
یک
به
)مونتریال





















 ترجمه رمسی










 



















آشپز
کمک
و
آشپز
یک
به
زبان
به
آشنا
،cashier
نفر





















































 فرانسهوانگلیسینیازمند






-ویتر
و
ویترس
چند
همچنین




















مدارک
NDGاسناد و





رسمی
ترجمه
ایرانی













رستوران
در
برای کار








514-583-9619
.است
1625 Maisonneuve W.




















4
8


davood














.نیازمندیم
فورا














 514-683-0707
Guy

















 514-578-5222














(514) 942-6367
Tel.: (514) 937-2888
Suite: 308

moUpmai15

mahincartierperse



















































نغمه سروران




















انجمن
عضو
و
رسمی
مترجم

















کبک
مترجمان




























514-889-8765
کامپیوتر
آموزش















































TATOO
از مبتدی تا پیشرفته
رمسی
مترجم





















یابی
عیب
 تعمیر و-














Zarif
Catering

Pd:jun08












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

















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

AKHAVAN

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین















5301
QUEEN
MARY (Decarie


)














SNOWDON










































































































pc card 





















































 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال



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

















VHS

DVD 



�
































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









Tel.: 514-745-0318





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





























Cell.: 514-246-8486




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

















Fax: 514-745-1136

سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille
ه
ف



















 ته
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

محمودایزدی





















(514) 333-7309
514-294-8242

514-768-9485

1731 Oxford (X: Grenet)





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

















..........
































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


























































سیروس













درمان بیماری ها با هیپنوتیـزم



















فروش
برای
بیزنس



































علی سلیمی







514-333-7309





























Running Business for SALE 
1731
Oxford
(X:Grenet)





















































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

























Items
+...
(
LACHINE
Area
)



















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

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






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000
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PARTICIPATE
inCOMMU

استخـدام

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.

آژانس آشنایی و دوست یابی

تصمیمباشما
پیوندباما!

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

www.matchmakeragent.com
(514) 683-2936

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

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

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

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

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

کوتاه زیباتر است

مرکز شهر مونتریال:

اولین آژانس آشنایی
ایرانیانمونتریال

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

Mailing Address:

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

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

تورونتو:

کتابفروشپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

farkhondehPmay/july

توجه توجه
کلینیک دکتر معینی

کلینیکپزشکی
خانوادگی ،زیبایی ،جراحی minor

 -دکتر جان معینی -

به آدرس زیر تغییر مکان داده است:

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

نزدیک مترو :بری



مراکز پخش پیوند

دوست یابی

 -امید و آرزو -

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

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

514-996-9692

-Match
making

PAYVAND

پائین تر از بیمارستان St-Luc

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

مشاور امالک

سحر کریمیان

514-880-7171

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

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

میناتوربرایفروش

2مینیاتور شاهزاده قاجار
بسیار نفیس،با قاب آنتیک
بسیار زیبا بفروش میرسد:
514 582 2195

Août 15, 2008

تهران:
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سفارت کانادا

لبخندبزنید!

اعتراض به رفتار حتقیر
آمیز و غیر منطقی با
متقاضیانویزا

مردم ملل مختلف اوقات خود را
چگونه می گذرانند؟

پس از ساعتها تحقیق ،برنامه روزانه ملتهای مختلف به
شرح زیر اعالم می شود:

می دانیم که مدتهاس��ت س��فارت کانادا در
ته��ران رفتار تحقیر آمیز و خارج از انتظاری
را با ایرانیان در پیش گرفته است .این رفتار
غیر اصولی از بی نظمی در پذیرش مراجعین
و نگاه داشتن مراجعین در مقابل سفارت 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 سفر
کرده خود به سفارت کانادا مراجعه می کنند،
ساعتها در آفتاب ،منتظر لطف و نظر کارمند
محترم سفارت از دریچه ای کوچک می مانند
و اگر آن روز بخت بلندی داشته باشند شاید
بتوانند تقاضای خود را مطرح کنند .از آنان
مدارک بس��یاری طلب می شود و در نهایت
در اکثر موارد پس از رفت و آمد های متعدد
با پاسخ منفی سفارت روبرو می شوند.
این پاس��خ گاه چنان غیر منطقی است که
گویی کارمندان محترم سفارت حتی زحمت
نگاه��ی هر چند گذرا به مدارک ارائه ش��ده
را به خود ن��داده اند .البته این تنها در مورد
پدران و مادران مصداق ندارد دانش��جویان و
خانواده های آنان نیز چنین رفتاری را تجربه
کرده اند.
این رفتار نه در خور شان ایرانیان است و نه
شایسته دولت کاناداست .از اینرو بر آن شدیم
که مراتب اعتراض خود را به گوش دولتمردان
کانادا برسانیم و از آنها بخواهیم که گذشته از
مالحظات سیاس��ی 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 شما هستیم.
اگر ش��ما و یا بس��تگان نزدیک شما تجربه
مراجعه به س��فارت کانادا را دارید با تکمیل
ف��رم زیر ما را در جری��ان چگونگی آن قرار
دهید و اگر از رفتاری که با ش��ما شده است
ناراضی هستید و یا تصمیمی که در مورد شما
گرفته شده 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 اس��ت که امضای
این نامه و تکمیل فرم به هیچ وجه اثر منفی
در برخورد با تقاضای ویزا از این س��فارت در
آینده نخواهد داشت.
اما به یقین با شناختی که از این دولت داریم
می توانیم ادعا کنیم ک��ه تعداد باالی امضا
م��ی تواند ضمن جلب توج��ه دولتمردان و
مطبوعات کانادا اثر بسیار مثبتی در اصالح
رفتار این سفارت داشته باشد.

 امریکا 8 :س��اعت کار 8 ،ساعت اس��تراحت 2 ،ساعت ماندندر ترافیک 2 ،ساعت تفریح ناسالم  2 ،ساعت تماشای تلویزیون2 ،
ساعت کار با اینترنت
 فرانسه 8 :ساعت کار 6 ،ساعت استراحت 2 ،ساعت قدم زدن درخیابان 4 ،ساعت کتاب خواندن 2 ،ساعت حرف زدن علیه تلویزیون،
 2ساعت خندیدن
 ایتالیا 4 :ساعت کار 8 ،ساعت خواب 4 ،ساعت غذا خوردن6 ،ساعت حرف زدن 2 ،ساعت خیابان گردی
 آملان 8 :س��اعت کار 8 ،ساعت خواب 2 ،ساعت اضافه کار2 ،ساعت تماشای مسابقات تلوی ِزیونی 2 ،ساعت مطالعه 2 ،ساعت فکر
کردن به خودکشی
 کوبا 8 :ساعت کار 8 ،ساعت تفریح 4 ،ساعت خواب 4 ،ساعتگوش کردن به سخنرانی رائول و فیدل کاسترو
 عربس�تان سعودی 8 :س��اعت تفریح همراه با کار 4 ،ساعتتفریح همراه با خرید در خیابان 12 ،ساعت خواب
 مصر 4 :ساعت کار 12 ،ساعت خواب 4 ،ساعت کشیدن قلیان، 2س��اعت گوش کردن به ام کلثوم 2 ،س��اعت حرف زدن در مورد
گذشته
 هندوستان 8 :ساعت جستجوی کار 6 ،ساعت خواب 6 ،ساعتتماش��ای فیلم 2 ،ساعت جستجو برای محل خواب 2 ،ساعت برای
رد شدن از خیابان
 پاکستان 4 :ساعت کار غیر مجاز 8 ،ساعت خواب در حین کودتا، 8ساعت اعتراض علیه کودتا 4 ،ساعت فرار از دست پلیس
 و ایران 1 :س��اعت کار 8 ،ساعت خواب 8 ،ساعت استراحت، 2س��اعت حرکت در ترافیک 3 ،ساعت بحث در مورد گذران اوقات
فراغت 2 ،ساعت بحث در مورد فوتبال!

اصالح طلب و اصولگرا...

علی مختاری (مدیریت شرکت
کنپارس)
--------------

:
! گف��ت
نزدیكمحلكارمیهپیرمرد
شكه عمو!
ای نِم ِدنُ��م
د س��تفر و ش همش ك
اصالح طلب
خوش سرو زبون
و اصولگرای��و ای حرف��ا َه َمش
هس��ت كه لیف
حموم و سفیداب میفروشه و هی َكشكه! واز بعد از ای مِرتیكه یكی
فرت و فرت س��یگار هم میكش��ه ره َعلَ��م ُم ُك َنن مِگن ای خوبه! ای
… در ضم��ن خیلی ه��م دلش از اِصالح طلب��ه! ای خوش تیپه! ای
احم��دی نژاد پ��ره … دیروز بهش مای��ه ابرویه! ماهایَم ب��ره ایكه واز
گفتم عمو حس��ن بعد از احمدی اَحمدی نجاد رای نی��اره بُدو بُدو
نژاد كی بیاد سر كار بهتره ؟
درست ُمكنم! بش َك َنم
مِرم حماسه ُ
مِزنِم … خوشحالم َهستِم! كه چی
گف��ت  :فعال كه عمو جان ما همه ؟ كه احمدی نج��اد رای نیاورده!
س��ره كارم! هر كی بخه بیه باید از همه جا ه��م دادار دادار ُمك َنن كه
كونه سوزن شورای نگهبان رد بره! امت همیش��ه در صحنه حماسه
كونه سوزنه عمو جان شوخی كه ُدرست كرده! حماسه چی … مرگه
نیست! كس��ایی هم كه بتنن ازی چی ؟ اصالح طلبم یك كوفتی مثل
كون س��وزن َرد َبرن َه َمشا سروته اصولگرا !
كرباسن عمو جان فقط شكل
یك َ
و شمایل شان عوض مِره! اِی ُمو از اقا جان اینا ُك ُ
….خ��ل گیر اور َدن!
بدم میه كه چی چیزی هم كه تو ای مملكت زیاده
همی كروبی اَِقد ُ
ُ
ُ
َعم��و ! هم اَدا اُص��ول درمیاره هم ك….خله عمو! هی عین توپ فوتفال
چاپلوسه! بُخدا َهمی احمدی نجاد ماره دست به دست ُم ُك َنن ! مگی
از او بهتره! نِگا عمو جان ماها همه نه ح��اال نگا ُكن! ُمگم ازی لیفا بُ ُبر
ُك ُ
خوب لیفاییه عموجان ها!
…خلِم! بگو بره چی ؟
------------------گفتم چرا عمو حسن ؟
منبع  :وبالگ تلخ نوشته های یك
مشهدی

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

mahbobe_khani@yahoo.comfreeaug01
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کوتاهوخواندنی...
Iran: SMS
پیامهادرپیامکها

اس ام اس ها و یا پیامک های تلفن
همراه ،می رود تا نقش شعار نویسی
ه��ای روی دیوار در زمان انقالب 57
را پیدا کند .بسیاری از آنها بی مزه و
لوس است ،اما در میان برخی از آنها
نکاتی یافت می شود که از دل جامعه
برخاسته و حامل پیامی است که اگر
نش��نوند ،همان می ش��ود که ژنرال
ازهاری نخس��ت وزیر دولت نظامی
شاه در سال انقالب گفت.
می دانید درباره شعارهای پشت بامی
چه گفت؟
گفت :اینها همه اش نوار اس��ت که
روی پش��ت بام ها می گذارند .من و
خانمم دوربین انداختیم و دیدیم که

فوربز اقتصادی
پردرآمدترین
بازیگران زن
هالیوود

مجله ماهانه اقتصادی فوربز ،چاپ
آمریكا ،پس از انتش��ار فهرس��ت
پردرآمدترین بازیگران مرد هالیوود،
در ش��ماره اخی��ر خود فهرس��ت
پردرآمدترین بازیگران زن را منتشر
كرده است.
مجله فورب��ز ،كامرون دی��از را پر
درآمدترین بازیگر زن ش��ناخته و
كی یرا نایتل��ی ،بازیگر بریتانیایی
در رتبه دوم لیست این مجله قرار
گرفته است.
بر اس��اس فهرس��ت مجله فوربز،
كامرون دی��از ،بازیگ��ر آمریكایی،
با درآمد س��االنه  ۵۰میلیون دالر
آمریكا ،پر درآمدترین هنرپیشه زن
هالیوود است.
 -كی یرا نایتلی ،بازیگر  ۲۳س��اله

روی پش��ت بام ها هیچ خبری
نیست!
و فردای آن روز که ازهاری این
ادعای مضحک را در سخنرانی
خود در مجلس شورای ملی
گفت ،مردم که همان شعاری
پشت بامی را در خیابان ها می دادند
روی دیوارها نوشتند:
ازهاری گوس��اله ،بازم بگو نواره -نوار
که پا نداره!
ح��اال کم کم اس ام اس ها و پیامک
ها می رود تا همان ماجرا شود.
این چند منونه را که آخرین
منونه هاست ،بخوانید:
 -1خ��روس و خر و س��گ تصمیم
گرفتند از ایران فرار کنند .وقتی علت
را پرسیدند
خروس گفت :آنقدر س��اعت عقب و
ای كه در سری فیلم های پرفروش
«دزدان كارائیب» ،از جمله آخرین
قس��مت آن در س��ال گذش��ته ،و
همچنین فیلم نامزد اسكار «كفاره»
ایفای نقش كرده اس��ت ،با درآمد
س��االنه  ۲۳میلیون دالر آمریكا در
ردیف دوم فهرست فوربز قرار دارد.
 جنیفر آنیس��تون،بازیگ��ر  ۳۹س��اله
هالی��وود و همس��ر
سابق براد پیت ،با ۲۷
میلیون دالر در جایگاه
سوم قرار دارد .جنیفر
آنیس��تون با س��ریال
«دوس��تان» معروف
شد.
 چهارمی��ن رتب��ه راگوئینت پالترو و ریس
ویترس��پون با درآمدی معادل ۲۵
میلی��ون دالر ،به طور مش��ترك به
دست آوردند.
 ری��س ویترس��پون ،بازیگ��ر ۳۲ساله آمریكایی نیز در سال ۲۰۰۶
ب��ه خاطر بازی در فیل��م «عبور از
خط» ،فیلمی درباره «جانی كش»،
خواننده و نوازنده عرصه موسیقی

www.paivand.ca

ما بهایی هستیم!
جلو میشه که
نمیدان��م کی
باید بخوانم.
سگ گفت :نمی
فهمم م��ن باید
بگیرم 110 ،،باید
بگی��ر د  ،بسیج باید بگیرد؟
خر گف��ت :از بس خر تو خره ،دیگه
جای من نیست.
 -2احمدی نژاد باالخره پاسخ سئوال
 5+1را داد و گف��ت :میش��ه  6و به
همین دلیل شد نابعه هزاره سوم.
 -3احمدی نژاد :دست های مرموزی
در کار اس��ت که می خواهد مسائل
ایران مسالمت آمیز حل بشود.
پیامی در این پیامک ها نیست؟
(پیک نت)

كانتری ،جایزه اسكار بهترین بازیگر
زن را دریافت كرد.
در فهرس��ت مجله فوربز كه برای
تهیه فهرست خود مدت زمان ماه
ژوئن سال  ۲۰۰۷تا ژوئن  ۲۰۰۸را
در نظر می گیرد ،بازیگران معروف
دیگری از جمله جودی فاستر ،سارا
جس��یكا پارك��ر،
مریل اس��تریپ،
ام��ی آدام��ز و
آنجلینا جولی نیز
قرار دارند كه در
رتبه های پایین
تر ج��ای گرفته
اند.
نزدیك به سه هفته
پی��ش نیز مجله
فوربز فهرس��ت
پردرآمدتری��ن بازیگ��ران م��رد را
منتشر كرد كه در آن ویل اسمیت
با  ۸۰میلیون دالر درآمد در جایگاه
نخست قرار گرفت .جانی دپ با ۷۲
میلی��ون دالر و ادی مورفی و مایك
میرز ،هر دو با  ۵۵میلیون دالر در
رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

ایران :قصاص...
ادامه از صفحه:
دلیل که به «قبیله» رژیم تعلق دارند
باید انتقام اسیرکش��یهای رژیم در
سیس��تان و بلوچستان را بپردازند و
مهرنهاد نیز صرفا به این دلیل که یک
روشنفکر بلوچ است همراه با طاهری
باید انتقام اسیرکشی جندالله را پس
میدادند.
و ب��ه ای��ن ترتیب ،دور و تسلس��ل
باطل خشونت و انتقام در جامعه ما
اوج میگیرد و قربانیان بیش��تری را
میبلعد .اسیرکش��ی چه به صورت
محدود آن به دس��ت امثال جندالله
و چه به ش��کل گسترده و نامحدود
آن ب��ه دس��ت جمهوری اس�لامی
جنایت اس��ت و باید محکوم ش��ود.
ولی بیهوده است اگر بیندیشیم که
با صرف محکوم کردن میتوان امثال
جندالله را از اسیرکش��ی بازداشت.
اس��یرکش اعظم جمهوری اسالمی
است که هرچه بخواهد میتواند اسیر
بگی��رد و هر تعداد از آنان را که اراده
نماید س��ر به نیست میکند و برای
این کار خود حد و مرزی نمیشناسد.
عالوه بر این ،این سیاست خشونتبار
جمهوری اسالمی است که جنداللهها
را میسازد و آنها را در بین «قبیله»
خ��ود محب��وب میکند .ه��ر اعدام
انتقامی ،ب��ذر انتقامجویی را در بین
کسانی که نسبت به قربانی احساس
همدردی میکنند بیشتر میپراکند
و آنان را به سوی نیروهایی که انتقام
را تبلی��غ میکنند س��وق میدهد.
از ای��ن رو ،برای شکس��تن این دور
باطل خشونت تنها سراغ حلقههای
ضعیفتر رفتن دردی را دوا نمیکند.
تا خشونت حکومتی هست و تا ندای

آزادیخواهانه مردم با س��رکوب و
زندان و ش��کنجه و اعدام پاسخ
داده میش��ود ،و ت��ا حکومت هیچ
ابایی از اسیرکش��ی ندارد ،پیدایش
گروههایی مانند جندالله نباید کسی
را شگفتزده کند.
جمهوری اس�لامی وقتی دوسال و
ان��دی پیش حجتاالس�لام نکونام
را به اس��تان سیستان-بلوچس��تان
فرس��تاد تا دادگاه ویژه در آنجا برپا
کند و خلخالیوار با دست باز هرکه را
خواست بگیرد و ببندد و بکشد ،عمال
نش��ان داد که برای پاس��خگویی به
مشکالت و محرومیتهای مردم بلوچ
ی بهتر از خش��ونت نمیشناسد.
راه 
نتیجه امر هم روش��ن است .عالرغم
موج وسیع دستگیریها و شکنجهها
و اعدامه��ا در این مدت ،خش��ونت
در آن منطقه بیش��تر شده و کمتر
نش��ده است ،و قربانیان آن بیشتر از
مردم عادی بودهاند .از یک سو ،رژیم
جمهوریاسالمی نصرالله شنبهزهی
را در فاصله پن��ج روز از یک انفجار
به اتهام دس��ت داشتن در آن به دار
میآویزد و اکنون یعقوب مهرنهاد را
میکشد ،و از س��وی دیگر جندالله
س��ربازان عادی را س��ر به نیس��ت
میکند .یکی به انتق��ام دیگری .به
س��ختی میتوان گفت که کدامین
فاجعهبارتر است .کشتن انسان ،هر
انس��انی ،آن هم وقتی اسیر باشد و
بیدفاع ،وحش��تناک اس��ت و برای
ی که او را عزیز
بازماندگان و کس��ان 
میداشتند دردناک و مصیبتبار.
و کشندگان ،هر که باشند ،با این کار
جز پاش��یدن تخم نفرت و خشونت
ی انجام ندادهاند.
کار 
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یک��ی از اولی��ن و ابتداییتری��ن
ت تالش برای
وظیفههای یک حکوم 
کاهش خشونت و جنایت در جامعه
و تأمین امنیت شهروندان آن است.
ولی اگر در جامعهای خود حکومت
بزرگتری��ن آدمکش و ش��کنجهگر
و انتقامگیر و اس��یرکش باش��د نام
آن را چ��ه میش��ود گذاش��ت؟ اگر
خود حکومت با سیاس��تهایش به
گسترش فرهنگ خشونت دامن بزند
چگونه میتوان در آن جامعه انتظار
امنیت داشت؟
اگر حکومتی افتخ��ار دریافت لقب
آخرین و بزرگترینکشنده کودکان
در جهان را کسب کرد ،چه امنیتی
ب��رای ک��ودکان آن جامع��ه باق��ی
میماند؟
اگر حکومتی بزرگترین اس��یر کش
(اعدام کننده) جهان به لحاظ سرانه
مردم کشورش شد در باره آن حکومت
چه میتوان گفت؟ و اگر حکومتی آن
قدر زبون و عاجز اس��ت که در برابر
حمالت کوچکتری��ن «گروهک»
های مسلح به انتقامجویی قبیلهای
دس��ت میزند و اسیران کرد و عرب
و بلوچ را به تالفی فعالیت مخالفان
خود در این مناطق میکشد ،چگونه
میتوان انتظار آرامش در این مناطق
را داش��ت؟ آمار خشونت در جامعه
ای��ران در دوران حی��ات جمهوری
اسالمی به شدت باال رفته است ،و تا
هنگامی که فلسفه قصاص (قبیلهای)
بر این رژیم حکومت میکند و دست
حکومت در اسیرکش��ی (اعدام) باز
است ،موج افسارگسیخته خشونت
در این جامعه مهار نخواهد شد.

ادامه از صفحه:
حرکت برخی از گروههای فشار وابسته به
رژیم برای عملی کردن این تفکر بوده ایم
 .همه ما باید به سران جمهوری اسالمی
یادآور شویم که این عقیده در زمره همان
تفکر فاشیستی پاکسازی قومی و مذهبی
خطرناکی است که برخی از مجریان آن
به اتهام جنایت علیه بشریت در سالهای
گذشتهدردادگاههایبینالمللیمحاکمه
شده اند.
سیاست س��ران جمهوری اس�لامی در
سرکوب اقلیت های دینی بویژه بهائیان
همواره این بوده است که از طریق عوامل
و ماموران خود در دستگاههای امنیتی و
انتظامی و بسیج مقاصد خود را به پیش
برند و مدعی شوند که این جنایات توسط
مردم و تحت تاثیر تعصبات مذهبی آنها
صورت گرفته است.

در این سه دهه اما:

 هرگز کسی به دلیل ارتکاب قتل و آزارو تهدید بهائیان مورد تعقیب قرار نگرفته
است.
 هرگز س��ران جمهوری اس�لامی اینجنایات را محکوم نکرده اند!
 سیاست تبعیض و سرکوب علیه بهائیانمدام دنبال شده است.
 وکال و انجمن های مدافع حقوق بش��رب��ه محض ت�لاش برای دف��اع از حقوق
شهروندی بهائیان تهدید شده اند.
فعاالن و نهادهای مدن��ی مدافع حقوق
بش��ر در ایران وقت��ی نوبت ب��ه دفاع از
حقوق شهروندی بهائیان می رسد ،بخاطر
حساس��یت فوق العاده رژیم نس��بت به
بهائیان س��کوت می کنند و یا آن چنان
که باید خود را درگیر نمی کنند .در واقع
شدت تبعیض دولتی نسبت به بهائیان به
حدی است که فعاالن حقوق بشر نیز به
نوعی این تبعیض را می پذیرند و به آن
عمل می کنند.
در جری��ان موج اخیر س��رکوب بهائیان،
خانم شیرین عبادی دفاع از بهائیان زندانی
را قبول کرد .رسانه های رسمی جمهوری
اس�لامی از جمله خبرگزاری جمهوری
اسالمی پس از اعالم آمادگی خانم عبادی
در دفاع از بهائیان زندانی مدعی شدند که
این اقدام خانم عبادی بخاطر آن اس��ت
که دختر ایشان به آئین بهائیت گرویده
است .روشن است که ادعای رسانه های
رس��می جمهوری اسالمی برای مرعوب
کردن خانم عبادی و منصرف کردن وی
و همکارانش از تصمیم در دفاع از بهائیان
زندانی بود .متاسفانه واکنش خانم عبادی
به این خبر چنان بود که گوئی ایش��ان
بهائی بودن و یا بهائی شدن را ننگ تلقی
می کند و این نسبت را به دختر خود با
“فحش” برابر می داند.
خانم عبادی در گفتگوی رادیوئی با بخش
فارس��ی رادیو بین المللی فرانسه که روز
پنج ش��نبه گذش��ته  ۱۷م��رداد پخش
شد س��ه بار ادعای خبرگزاری جمهوری
اسالمی را “فحش” به خانواده خود تلقی
کرد .در حالی که ایشان می توانست بدون
واکن��ش اهانت آمیز به بهائیت این گونه
ادعاهای بی اساس که کسی هم آن را باور
نمی کند تکذیب نماید.
شواهد زیادی نشان می دهند که ما هنوز
به آزادی و براب��ری ادیان در آن حد باور
نداریم که دین و عقیده دیگران را به اندازه
اعتقادات خ��ود محق احترام بدانیم .و تا
زمانی که چنین اس��ت حکومت ها می
توانند سیاستهای تبعیض آمیز و سرکوب
اقلیت های دینی را دنبال کنند .با توجه
به سیاست حکومت نسبت به بهائیان دفاع
از حقوق شهروندی بهائیان و مخالفت با
تبعیض های رس��می و غیررسمی علیه
ای��ن گ��روه از ایرانیان اهمی��ت ویژه ای
در حوزه دفاع از حقوق بش��ر پیدا کرده
است .موثرترین راه شکستن تبعیض علیه
بهائیان آن اس��ت که دفاع از حق برابری
کامل ادیان و مخالفت با تبعیض مذهبی
در سرلوحه کار همه فعاالن حقوق بشر
و نهادهای مدنی مدافع حقوق شهروندی
ق��رار گیرد .و صرفا ب��ه اقدامات مقطعی
وکالی مدافع حقوق بشر محدود نشود.
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ایــــــران-چگونه میتوان فرار
سرمایه را تشویق كرد؟

تازگی ها همه
چیز را سیاه
می بینم!!

 ...تعل��ل در اصالح قیمتها بهوی��ژه نرخ ارز
و اصرار بر تثبیت این ن��رخ در زمان تورم دو
رقمی باعث شد كه زنجیره فروپاشی اقتصادی
تكمیل ش��ود .به این صورت ك��ه دالر ارزان
همگان را به این نتیجه رس��اند كه اگر امالك
چند برابر ش��ده خود را در ای��ران به فروش
رس��انده و پس از تبدیل به دالرهای ارزان از
كشور خارج كنند ،توانس��تهاند از فرصت به
دست آمده بهترین استفاده را به عمل آورند.
دقیقا به همین دلیل است كه مشاهدات نشان
میدهد جریان خروج سرمایه مدتها قبل از
پیروزی انقالب یعنی از اوایل سال  1355آغاز
شده بود و ریشه اصلی آن نیز همان دالر ارزان
بود كه به بهانه تقویت پول ملی از تعدیل نرخ
آن جلوگیری به عمل میآمد.
یادآوری این ماجرا از باب اینكه هماكنون نیز
ب��ا تواتر چندماهه مرتبا بحث كاهش نرخ ارز
مطرح میشود ،مهم است؛ با این توضیح كه
شاید كاهش دالر باعث حداكثر شدن منافع
فردی همه آنانی باشد كه دارایی زیادی دارند
اما قطعا چنین اقدامی به دلیل اینكه بیتردید،
خروج سرمایه را تش��دید خواهد كرد ،مغایر
منافع ملی است.
هماكن��ون با یك مقایس��ه سرانگش��تی بین
هزینههای یك س��فر داخلی (مثال به كیش)
و یك س��فر خارجی (به عنوان مثال به دبی)،
فراهمسازی این استدالل كه صرفه باالی سفر
خارجی ،دلیلی متقن ب��ر ارزانی ارز خارجی
اس��ت ،چندان س��خت نیس��ت .یا اینكه اگر
از خود بپرس��یم چرا با ف��روش یك آپارتمان
200متری در نقطه مرغوب شمال شهر تهران
میتوان یك ملك ویالیی 1600متری با تمام
امكانات اعم از بنای مفید چند برابر با استخر
و س��ونا و جكوزی در چند قدمی خانه برادر
جورج بوش در داالس آمریكا خریداری كرد،
حتما به این پاس��خ خواهیم رسید كه علت
اصلی ،ارزانی نرخ فعلی دالر اس��ت و اگر دالر
را به 450تومان كاهش دهیم ،كمك خواهیم
كرد كه خارجكنندگان س��رمایه به جای یك
ملك 1600متری بتوانند دو قواره از این ملكها
تهیه كنند (البته با خروج دو برابر ارزی كه با
دالر فعلی خارج میشد) و این تنها یك پیامد
از هزینههای چنین اشتباههای پرخطر خواهد
بود .امیدواریم همانگونه كه وزیر پیشنهادی
اقتصاد دیروز در جمع فعاالن اقتصادی خبر
داده است ،بحث كاهش نرخ دالر منتفی شده
باشد كه این امیدواری به دلیل اینكه یكبار هم
در اواخر سال پیش این بحث مطرح و منتفی
ش��ده بود ،تضعیف میشود .ولی به هر حال،
چنانچه آنگونه كه جناب آقای حسینی گفته
است كاهش نرخ ارز منتفی شده باشد ،میتوان
این پرسش را مطرح كرد كه چرا وقتی دولت
با انجام كار كارشناسی به این نتیجه میرسد
كه چنین اقدامی غیركارشناسی است ،یك ماه
تمام حالت انتظار در اقتصاد ایجاد میشود ،با
این چشمانداز كه قرار است دالر ارزان شود؟
---------------------------------

من سیاهم ،سیاه می بینم
دائما اشتباه می بینم
خنده در گوش بنده چون گریه
ناله را قاه قاه می بینم
پیرزن های کوچه مان را هم
دختر پادشاه می بینم
ظهر ها در نماز شب ،غرقم
نیمه شب را پگاه می بینم
خانه ی امن من س ِر صخره ست
دشت را پرتگاه می بینم
هر کجا بیوه ی مسلمانی ست
باب عقد و نکاح می بینم!
عِرق ملّی و مذهبی دارم
رخش را ذوالجناح می بینم
حبل متین
بند تنبان خویشِ ،
کفش ها را کاله می بینم
ابن ملجم فدایی موال
شمر را عذرخواه می بینم
سگ اصحاب کهف را انسان
آدمی را گیاه می بینم
سید نیست
فرق که بین خلق و ّ
“فیض” را “روح اله” می بینم
ظلم در ذهن من خود عدل است
کوه را مثل کاه می بینم
مرد ِم مانده زیر ّ
خط فقر
همه را در رفاه می بینم
آبها جملگی گل آلودند
وضع را دلبخواه می بینم
وای بر عالِمان عالَم که
عمرشان را تباه می بینم
عده ای بی سواد و نادان را
ّ
فر و جاه می بینم
صاحب ّ
زاهد و شیخ و محتسب را هم
مهدی دین پناه می بینم
شهرت احمدی نژاد ،امروز
رفته تا مهر و ماه می بینم
هستم از عاشقان بن الدن
بوش را بی سپاه می بینم
دشمن عشق و دوستی هستم
جنگ را به صالح می بینم
دشمن کهنه می شمارم من
هرکه را یک نگاه می بینم
شاعران زشت و نفرت انگیزند
خونشان را مباح می بینم
روزنامه نگار را دشمن
قلمش را ِسالح می بینم
جن و به ِانس مظنونم
من به ّ
همه جا را سیاه می بینم
 ----وبالگ عشق ----

تانزانیـــا

خرافاتی که
بالی جان
شهروندان شده

بر اس��اس گزارش��ها ،در کشور تانزانیا
افرادی که اصطالحا “زال” خوانده می
ش��وند و موی سر و بدن آنها بی رنگ
است ،همواره در بیم کشته شدن و یا
بریده شدن دست و پا و از دست دادن
اندام خود به سر می برند.
گفته ش��ده که در شش ماه اخیر۲۵ ،
فرد زال در این کشور آفریقایی به قتل
رسیده اند .س��ال گذشته هم  ۱۹فرد
زال در تانزانیا کشته شدند.
این خطرات و تهدیدها از زمانی متوجه
جان زالها ش��د ک��ه جادوگران محلی
که به طبابت مردم نیز می پردازند در
بعضی از مناطق کش��ور اعالم کردند
وقتی بهائیان مورد هجوم رژیم قرار می معجونی ک��ه از خون ،مو ،دس��تها و
گیرند همه باید بگوئیم و بنویسیم که ما پاهای زالها س��اخته شود خوش یمن
“همه بهائی ایرانی هستیم”.
اس��ت و داش��تن آن باعث رسیدن به
ثروت و قدرت می شود.
----------------------در تانزانیا و بویژه در نواحی روستایی،
اخبار روز:
خرافات و جادوگری بسیار رایج است
 ۱۵اوت ۲۰۰٨

www.
paivand.

ca

و جادوگران در میان مردم نفوذ زیادی
دارند .تروی��ج این عقیده از طرف آنها
باعث ش��ده عده ای ک��ه می خواهند
هر چه سریع تر و آسان تر به ثروت و
قدرت برسند ،به جان زالها بیفتند.
ب��ه گفته گزارش��گر بی بی س��ی در
“دارالسالم” ،بزرگترین شهر تانزانیا این
باور نیز رایج است که حضور یک زال
در خانواده نشانه نوعی نفرین است.
به همی��ن دلیل بعضی خان��واده ها،
خویش��اوندان زال خود را در خانه ها
پنهان می کنند چون می ترس��ند که
مردم آنها را بکشند یا طرد کنند.
بر اس��اس آمار در کش��ور تانزانیا که
حدود  ۳۵میلیون جمعیت دارد ،شمار
شهروندان زال بیش از  ۸هزار نفر است.
اما به گفت��ه انجمن حمایت از زالهای
کش��ور ،شمار واقعی و ثبت نشده آنها
 ۱۵۰هزار نفر است.
با آنکه خرافات کم و بیش در هر جامعه
ای وج��ود دارد و نمونه هایی از آن با
فرهنگ عامیانه هر کشوری از گذشته
عجین بوده اس��ت ،در دهه های اخیر
کمتر پی��ش آمده که اعتقاد به آن ،به
عاملی برای گسترش هراس و ناامنی
در اجتماع تبدیل شود و خطری جدی
را متوج��ه عده ای از ش��هروندان یک
کشور کند.
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مجموعه ای نفیس و متنوع از انواع مبلمان

>>> با کیفیتی برتر و بهایی رقابت ناپذیر <<<

سرویس های خواب ،پذیرایی ،ناهارخوری،بوفه های زیبا و مبلمان چرم ،لوازم دکوراتیو و بسیاری دیگر

همین امروز از منایشگاه های ما دیدن فرمائید!
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