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28( س��ناتور باراک اوباما در س��خنرانی مش��روح خود
آگوس��ت) در کنوانسیون انتخاباتی در شهر دنور هنگام
اعالم پذیرفتن رس��می نامزدی حزب دموکرات ایاالت
 از،متحده برای احراز مقام ریاس��ت جمهوری آن کشور
 با همه توان خویش علیه خطرات:جمله اعالم داش��ت
بین المللی و از جمله اتمی شدن جمهوری اسالمی ایران
.تالش خواهد کرد
 اوباما اگر در انتخابات:یکی از مشاوران نزدیک اوباما گفت
 کوتاه مدتی پس از ورود،ریاس��ت جمهوری پیروز شود
به کاخ سفید واشنگتن مذاکرات مستقیمی را با ایران به
.هدف جلوگیری از اتمی شدن آن کشور آغاز خواهد کرد
 از جمله گفته شده،در یک نظرسنجی در ایاالت متحده
که اکثر سؤال ش��وندگان بر این باورند که اگر مذاکرات
دیپلماتیک برای جلوگیری از بمب اتمی ایران به نتیجه
55 . باید تاسیسات اتمی آن کشور بمباران شود،نرس��د
 از دی��دگاه آنها در چنین:در ص��د از این اف��راد گفتند
صورتی ایاالت متحده باید به تاسیسات اتمی ایران حمله
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Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
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Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
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ایران...

وعده اوباما؛

فشار بیناملللی علیه
ایران بدون روسیه؟

باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در
انتخاباتریاستجمهوریآمریکاوعده
داده که اگر به مقام ریاست جمهوری
دست یابد ،جامعه جهانی را علیه برنامه
هستهای ایران بسیج خواهد کرد ،قبل
از آنکه اس��رائیل احساس کند که به
تنگنا افتاده است.
اظهارات آق��ای اوباما در واقع اش��اره
آش��کاری ب��ه این مطلب اس��ت که
اگ��ر جامع��ه جهانی در براب��ر برنامه
هستهای ایران بیتفاوت باشد ،اسرائیل
تاسیسات هستهای ایران را مورد حمله
قرار میدهد.
با آنکه ایران بارها اعالم کرده که هدف
از برنامه هس��تهای این کشور ،تولید
انرژی است ،اما رهبران اسرائیل تاکید
میکنند ک��ه “ایران اتمی” را تحمل
نخواهند کرد.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در دیدار
با کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا
در تلآویو ضمن درخواس��ت تشدید
تحریمهای بین المللی علیه جمهوری
اس�لامی ،بار دیگر موضع دولت این
کش��ور در برابر برنامه هستهای ایران
را تکرار کرد و گفت“ :اسرائیل ،ایران
اتم��ی را تحمل نخواه��د کرد و همه
گزینهها را برای پیش��گیری ایران از
دسترسی به تسلیحات اتمی ،مشروع
میداند”.
به نظر میرسد که اش��اره مقامهای
اسرائیلی و آمریکایی به احتمال حمله
نظامی اسرائیل به تاسیسات هستهای
ایران ،ضمن داشتن رنگی از واقعیت،
بیشتر به منظور ترغیب جامعه جهانی
به تش��دید فشارها علیه ایران صورت
میگیرد.
این در حالی اس��ت که بروز تشنج در
روابط روسیه و دنیای غرب بخصوص
آمریکا بر سر مساله گرجستان ،امکان
ادامه اجماع قدرتهای بزرگ جهانی
برای تش��دید تحریمهای ایران را در
ابهام فرو برده است.
روس��یه اکنون عض��وی از گروه ۵+۱
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اس��ت ،گروهی که ابت��کار عمل و متحدان اروپایی آن و باز شدن دست
مقابله با برنامه اتم��ی ایران را به اس��رائیل برای حمله نظامی به ایران
است؟
عهده دارد.
قاعدتا ،افزایش تشنج در روابط روسیه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون در
و غرب ،رهبران مس��کو را نس��بت به سه قطعنامه ،تحریمهایی را علیه ایران
همکاری با س��ایر قدرتهای جهانی وضع کرده است و به نظر میرسد که
برای افزایش تحریمهای ایران ،دچار آمریکا همین س��ه قطعنامه را دارای
ظرفی��ت الزم برای تش��دید
تردید خواهد کرد و حتی در
بدترین حال��ت ،امکان
تحریم اقتصادی ایران میبیند.
خروج بهار
در قطعنام��ه  ۱۸۰۳ش��ورای
روسیه از گروه  ۵+۱نیز منتفی
آینده :امنیت به اعضای سازمان ملل
نیست.
ب��ا این حال ،در عزم روس��یه تصمیم اجازه داده ش��ده که کشتیها
و هواپیماه��ای عازم ایران و یا
ب��رای تخریب رواب��ط خود با
غ��رب نیز تردیده��ای جدی سخت در حال خروج از این کشور را
اسرائیل در صورت مش��کوک شدن به
وجود دارد.
محموله آنها مورد بازرسی قرار
روسه��ا که در ده��ه پایانی
ق��رن  ۲۰جنگ س��رد را به درمورد
دهند.
غرب باختند ،بسیار بعید است ایران این بند از قطعنامه ظاهرا بهانه
الزم را در اختی��ار آمری��کا و
که اکنون پس از فروپاش��ی
متحدانش قرار خواهد داد تا به
امپراتوری شوروی و از دست
دادن نفوذشان بویژه در اروپای شرقی ،صورت غیر رسمی ایران را تحت نوعی
بخواهند جنگ سرد تازهای را با دنیای محاصره دریایی قرار دهند.
از این رو ،آمریکا با تفسیر خاص خود
غرب آغاز کنند.
در هر ص��ورت ،صرف نظر از تصمیم از قطعنامههای پیشین شورای امنیت
بلند مدتی که روسیه در باره نوع روابط ممکن است خود را نیازمند قطعنامه
خ��ود با جهان غ��رب خواهد گرفت ،تازهای برای تش��دید فشار علیه ایران
تش��نج کنونی بر س��ر گرجستان ،بر نداند و تنها به متقاعد کردن متحدان
سرنوشتبرنامههستهایایرانبیتاثیر خود ب��رای عمل به مف��اد قطعنامه
 ۱۸۰۳محتاج باشد.
نیست.
به عبارت دیگر ،احتمال اینکه روسیه بدین ترتیب ،حتی ب��ه فرض خروج
در جلسه ماه س��پتامبر اعضای  ۵+۱روس��یه از گروه  ۵+۱دس��ت آمریکا
و یا جلس��ه احتمالی متعاقب آن در برای فش��ار علیه ایران بس��ته به نظر
شورای امنیت س��ازمان ملل ،به نفع نمیرسد.
تشدید تحریم ایران رای دهد ،بسیار با این همه ،پرس��ش اصلی همچنان
اندک است.
این اس��ت که آیا جمهوری اس�لامی
بدین ترتیب ،چ��ه امکانی در اختیار تح��ت فش��ار آمری��کا و متحدانش،
دولت آمریکا و یا رئیس جمهور آینده بسته پیشنهادی گروه  ۵+۱را خواهد
این کش��ور برای تش��دید فشارهای پذیرفت؟
بینالمللی علیه ایران وج��ود دارد تا برخی از مقامهای اسرائیلی به پرسش
ب��ه زعم آنها مانع حمله اس��رائیل به فوق پاسخ منفی میدهند و از همین
تاسیسات هستهای ایران شود؟
رو ،پیش بین��ی میکنند که در بهار
ممکن اس��ت آمریکا بر این باور باشد س��ال آینده ،اس��رائیل باید تصمیم
که روسیه نه برای جلب رضایت غرب سختی در مورد ایران بگیرد ،تصمیمی
بلکه بنا به منافع خود ،مانع فشار علیه که بدون شک واکنش سنگین ایران را
ایران نخواهد شد .این مساله احتماال در پی خواهد داشت.
در بلند مدت درس��ت اس��ت ،اما به آی��ا به رغ��م ظاه��ر به نس��بت آرام
نظر میرسد در کوتاه مدت ،روسها خاورمیانه در این روزها ،باید در انتظار
خطری از ناحیه برنامه هستهای ایران تالطم دیگری در این منطقه بود؟
شاید نتوان در این زمان به این پرسش
علیه منافع خود احساس نمیکنند.
با این حساب ،راه آمریکا برای تشدید پاسخ قاطعی داد.
احمد زیدآبادی
فش��ارهای بینالمللی علی��ه ایران از
تحلیلگر مسایل ایران
طریق ش��ورای امنیت سازمان ملل،
---------------------------احتماال در حال بسته شدن است و آیا
این به معنای بسته شدن دست آمریکا
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!Cela ne doit plus se passer
!It Must Not Happen Again

20e anniversaire du massacre de l’été 1988 des prisonniers politiques en Iran
th
The 20 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

hlcmortgages.com

1 866 452 1821

MS Picture

HLC Home Loans Canada.
Mortgage solutions for every
customer, home & budget.
Whether you're buying your first home,
considering a renovation or looking to
refinance, HLC Home Loans Canada
has the options, choice and flexibility to
meet your personal needs.
HLC Home Loans Canada. Your mortgage solution.

زرین

Behrooz Aghababakhani
HLC Mortgage Specialist

514-606-5626
Regional Office:

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
با بیش از  15سال سابقه
در عرضه اتومبیل لوکس

__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
in European
• &Specialized
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

Montréal
1010 de Sérigny
Ste 300
Longueuil, PQ J4K 5G7
HLC Home Loans Canada is a division of CIBC Mortgages Inc. in Saskatchewan; in all other provinces, 3877337 Canada Inc., a subsidiary of CIBC Mortgages Inc.
™ Trademark of CIBC.

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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جهان و ایران هسته ای...
هشدار نسبت
به ‘فاجعه مبب
ایرانی یا
مبباران ایران’
نیکوال سارکوزی رئیس جمهور
فرانسه برای دومین بار هشدار
داده اس��ت که اگر تحریم ایران
برای مهار برنامه اتمی آن کشور
بی نتیجه بماند نتیجه “فاجعه
بار” آن “بمب ایرانی یا بمباران
ایران” خواهد بود.
آقای سارکوزی در کنفرانسی با شرکت
س��فرای فرانس��ه در پاریس گفت در
صورت��ی که ایران موضع خود در مورد

____________________ ____________________ www.paivand.ca

برنام��ه اتمی را تغییر ندهد ،تحریم ها
علیه ایران باید در همه عرصه ها تشدید
شود.
وی گف��ت“ :هم��ه از آلترناتیو فاجعه
باری که جهان با آن روبرو خواهد شد
خبر دارند؛ چیزی که سال گذشته در
چند کلمه خالصه
کردم :بمب ایرانی یا
بمباران ایران .هیچ
کس نمی خواهد کار
با ای��ن فاجعه پایان
پیدا کند”.
او همچنی��ن ب��ه
پیشقدم شدن اروپا
برای حل مناقش��ه
مرب��وط ب��ه برنامه
اتم��ی ایران اش��اره
کرد و افزود اس��تراتژی اروپا براس��اس
این “اعتقاد تنظیم شده که جامعه بین
المللی نمی تواند به ایران اجازه مجهز

مدونا،هیتلر،جانمککینوآیتاهللخامنهای
مدونا ،خواننده سرشناس پاپ که
به تازگی جشن پنجاهمین سالگرد
تولد خ��ود را برگزار کرد ،در اولین
کنسرت از دور جدید کنسرتهای
جهان��ی اش در کاردیف ولز ،غیر
مستقیم به جان مک کین ،نامزد
بالق��وه ح��زب جمهوریخ��واه در
انتخابات ریاست جمهوری حمله
کرد.
مدونا در استادیومی با حضور
چهل هزار تن از هوادارانش ،در
حین اجرای ترانه ای به نام Get
 Stupidتصویر جان مک کین
را در کنار تصاویری از ویرانی،
اثرات گرم شدن زمین ،آدولف
هیتل�ر ،آیت الل�ه خامنه ای و

راب�رت موگابه
(رهبر زیمبابوه)
نشان داد.
ای��ن در حال��ی
اس��ت ک��ه او در
بخ��ش دیگری از
کنسرتش ،تصویر
باراک اوباما ،نامزد
دموک��رات ه��ا را
همراه با تصاویری
از مهاتما گاندی،
رهبر جنبش استقالل طلبی هند،
جان لنون ،آوازخوان و ترانه سرای
فقی��د و ال گور ،معاون پیش��ین
ریاس��ت جمهوری آمریکا و برنده

شدن به سالح اتمی را بدهد”.
نیکوال س��ارکوزی گفت“ :اروپایی
ها به همراه آمریکا ،روسیه و چین
باید قاطعانه مسیر حرکت خود را حفظ
کنن��د ،و در صورت ناکام��ی ایران در
دادن پاسخ (مثبت) ،باید تحریم ها در
کلیه عرصه ها تشدید شود”.
آق��ای س��ارکوزی درخواس��ت خود از
رهبران ایران را چنین مطرح کرد“ :من
می خواهم که دیالوگ با ایران ادامه یابد
و رهبران ایران ج��دی بودن وضعیت
برای کشورشان را تشخیص دهند .من
آنها را ترغیب می کنم داوری نسل های
آینده درباره گزینه های امروز را در نظر
بگیرند ،زیرا تصمیم گیری در این زمینه
بر عهده ایران است”.
او افزود“ :اگ��ر ایران نیروی صلح آمیز
هسته ای می خواهد ،برای دستیابی به
آن کمک دریافت خواهد کرد .اگر ایران
نیروی اتمی از نوع نظامی می خواهد،
جامعه بین المللی با این انتخاب خواهد
جنگید”.

نوب��ل صل��ح
ب��ه نمای��ش
گذاشت.
این نخستین
بار نیست که
اجرایکنسرت
“ملکه دنیای
پاپ” جنجال
برانگی��ز م��ی
شود .به عنوان
مث��ال ،او در
کنس��ر تها ی
قبل��ی اش،
یکب��ار ب��ا
بوسیدن دهان
بریتنی اسپیرز جوان و بار دیگر طی
کنسرتی در فرانسه با بوسیدن یک
هم رقص زن “به شیوه فرانسوی”
سخت بحث برانگیز شد.

ع
جما
کلبه
م
و
ل

________________
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
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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

با بی
ش از 20
سال
جتربه!!

سیروس
یحیی آبادی

ترابی در اویـن

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

-------- Montreal --------
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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





خ
ا
م
ن

ه
ا
آ
ی
ی
ت
ا
هلل
بهآتشجنگم یدمد!

____________________ ____________________ www.paivand.ca
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ایران اعدام...

حما یته��ا ی
صریح و بیسابقه
دكتر حسین
آق��ای خامنهای
از ی��ک ریی��س
باقرزاده
جمهور وقت که
hbzadeh@btinternet.com
در دیدار اخیر او با آقای
احمدین��ژاد ص��ورت
 26اوت 2008
گرفت کمترین تردیدی در
ی نگذاشته است
این امر باق 
____________________
بحران روابط روسیه و غرب ،احتاد که سیاس��تهای داخلی و
خارج��ی دولت احمدینژاد
عمل كشورهای  ۵+۱در شورای
کام�لا م��ورد تأیی��د آقای
امنیت را كاهش داده و كاربرد
خامنهای است و احمدینژاد
در واق��ع کاری ج��ز اجرای
دیپلماسی را تضعیف میكند ،و
اسراییل با استقرار سیستم پیشرفته منوی��ات رهب��ر جمهوری
اسالمی را انجام نمیدهد.
رادار ضد موشكی آمریكایی در
ای��ن موضعگی��ری از نظر
چند هفته آینده برای برخورد با
داخلی آب س��ردی بر روی
خواهد
ایران آمادگی كامل پیدا
آتش گرم همه کسانیریخته
است که در آستانه انتخابات
ی
كرد .در این شرایط ،حمایتها 
ت خارجی ریاس��ت جمهوری در سال
صریح خامنهای از سیاس 
آین��ده در صدد بازس��ازی
احمدینژاد امید غربیان را برای
جبهه اصالحات هس��تند و
تعدیل آن تبدیل به یأس میكند و
تنها بر س��ر این که از میان
تنها موضع جنگطلبان را تقویت
آقایان خاتم��ی و کروبی و
نوری کدامی��ن را به عنوان
خواهد كرد.
____________________
نام��زد خ��ود اع�لام کنند
به بح��ث و ش��ور و رایزنی
پرداختهاند.

آق��ای خامنهای
به صراح��ت از
ا حمد ین��ژ ا د
میخواهد که نه
برای یک س��ال
و بلک��ه ب��رای
پنج سال آینده
برنامهریزیکند.
از نظر خارجی،
ای��ن
ام��ا،
مو ضعگی��ر ی
میتوان��د اثرات
سرنوشتس��از
تری داشته باشد.
در فض��ای پس
از گرجس��تان
ی
و قطببن��د 
جدید بین روس��یه و غرب ،توافق
جهانی برای فش��ار دیپلماتیک بر
ایران از طریق شورای امنیت دچار
تزلزل شده است و این یعنی که به
همان نسبت خطر برخورد نظامی
افزایش خواهد یافت.
در این شرایط ،اعالم صریح حمایت

خامنهایازسیاست
خارجیاحمدینژاد
تنها مواضع کسانی
را تقوی��ت خواهد
کرد که اس��تدالل
ک��رده و میکنند
که روزن��های برای
تغییر سیاستهای
خارجی و هستهای
ایران وج��ود ندارد
و ادام��ه راهه��ای
دیپلماتیکبیفایده
است.
عقربههای ساعتی
که نزدیک ش��دن
ی
خطر حمله نظام 
به ایران را نشان میدهد در طول دو
هفته گذشته ناگهان سرعت گرفت،
ی را
ولی این تغییر توجه بسیار کم 
به خود جلب کرد.
ی بین روس��یه و
درگی��ری نظام�� 
گرجستان ،روابط روسیه و غرب را
به بحرانیترین شکل آن از هنگام

ترمپائیــــزی
کالس های رایگان فرانسوی

>>

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

Cell.: (514) 979-8200

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

_____________________________

ادامه در صفحه27 :

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

نامنویسی :از  11آگوست تا  12سپتامبر

زمان کالس ها:
صبح ها 9/30 :صبح تا 12/30
عصرها 1 :تا 4
شبانه 6 :تا  9شب

فروپاشی
اتح��اد جماهیر ش��وروی و پایان
جنگ سرد رساند .این بحران بدون
تردید در سایر مسایل فیمابین این
کشورها ،از جمله مواضع کشورهای
ی
 ۵+۱در براب��ر جمهوری اس�لام 
تأثیر خواهد گذارد و از اتحاد عمل
آنان در شورای امنیت سازمان ملل
خواهد کاست .ضعف شورای امنیت
و عقیم ماندن دیپلماسی به معنای

تقوی��ت مواض��ع طرف��داران
ی و افزایش خطر
برخورد نظام 
جنگ خواهد بود.
از س��وی دیگر ،اعالم ش��د که
آمریکاییان یک سیستم جدید
رادار ضد موش��کی را همراه با
نظامی��ان کارآزم��وده خود در
هفتهه��ای آینده در اس��راییل
مس��تقر خواهند کرد .اس��تقرار
نظامیان آمریکایی برای هدایت
س�لاحهای ض��د موش��کی در
اسراییل در گذشته فقط در هنگام
ی با عراق انجام گرفته
برخورد نظام 
بود .این سیس��تم قرار بود در اوایل
س��ال  ۲۰۰۹به اس��راییل ارسال و
مستقر شود ،ولی پس از سفر اهود
باراک وزیر دفاع اسراییل به آمریکا

یعقوب اکبری

 11 ---هفته :از  22سپتامبر تا  5دسامبر ---2008

مبتدی 1و2و 3متوسط1 :و 2پیشرفته1 :
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Yaghoob (Jacob) Akbari

Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1 Tel.: (514) 684-1141
Fax: 514-684-0118
jacoba@royallepage.ca

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
مصاحبه برای تعیین سطح ضروری است.
*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
زنسی به نازلترین
نرخ
تا
0
 40دالر 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 FUTURE
Drivinogol
Sch

>>

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

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

>>

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

12ساعت 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

80.00

295 .00

12hr driving

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

2hr driving

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

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9



 /سال / 15شماره11 / 854شهریور 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

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

Beaconsfield

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

Jaleh Hafezi

ژاله حافظی

Cell.: (514) 207-9000

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

بهن��ام زارع نوجوان دیگری که در
س��ن زیر  ۱۸س��ال مرتکب قتل
شده بود ،صبح امروز سهشنبه در
محوطه زندان مرکزی شیراز به دار
آویخته شد.
بهنام زارع سال  ۱۳۶۸در روستای
دستجرد از منطقه استهبان شیراز
به دنیا آمد و در حالیکه تنها ۱۹
سال سن داش��ت در غیاب وکیل
و خانوادهاش به دار آویخته شد تا
پس از رضا حجازی دومین نفری
باشد که طی دو هفته گذشته در
ایران اعدام شده اند.
محمد مصطفایی وکیل بهنام زارع
با اعالم ای��ن خبر در وبالگ خود،
گفت که اعدام وی برخالف «عرف
اجرای احکام زندان ش��یراز» بوده
است.

در زندان شیراز بهطور
معمول اح��کام اعدام
و قص��اص روزه��ای
چهارش��نبه ص��ورت
میگیرد و حکم اعدام
بهنام زارع به دالیل نا
معلوم یک روز زودتر
اجرا شده است.
زارع در س��ال ۱۳۸۴
در ی��ک نزاع ،در حالیکه تنها ۱۶
سال داشت ،فردی به نام مهرداد را
به قتل رساند .حکم قصاص وی در
همان سال از سوی قضات شعبه ۵
دادگاه کیفری استان فارس صادر
و یک س��ال بعد توسط شعبه ۳۳
دیوانعالی کشور تائید شد.
حکم اعدام این نوج��وان یک روز
پس از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در
اعتراض به اعدام رضا حجازی اجرا
شده است.
رض��ا حج��ازی دو هفت��ه پیش
در اصفه��ان در غی��اب وکی��ل و
خانوادهاش به دار آویخته شد.



گروههای حقوقبشر در هفتههای
اخیر با صدور بیانیهای از مسئوالن
قضای��ی ای��ران
خواستهاند که صدور
حکم مجازات اعدام
برای افراد زیر س��ن
قانون��ی را متوق��ف
کنند.
در ایران برای حدود
 ۱۴۰نوجوان که در
س��ن زیر  ۱۸س��ال
مرتکب قتل شدهاند،
حکم اعدام صادر شده است.
دولته��ای اروپای��ی و گروههای
حقوق بش��ر از جمهوری اسالمی
ایران ب��ه دلیل افزای��ش اعدامها
از زم��ان اج��رایطرح مب��ارزه با
رفتاره��ای غیراخالق��ی ،به کرات
انتقاد کردهاند.
دو معاهده بینالمللی میثاق حقوق
ک��ودک و میثاق حق��وق مدنی و
سیاس��ی ،اجرای حکم اعدام برای
افراد زیر  ۱۸س��ال را ممنوع کرده
است .ایران هر دوی این معاهدات
را تصویب کردهاست.

من حتت فرمان حزب اهلل ورهربش سید حسن نصراهلل هستم!
اخیر هیفا وهبی مطرح می ش��ود
که گفته است ”:من تحت فرمان
حزب الله ورهبرش س��ید حسن
نصرالله هستم وآماده
اجرای دس��تورات او
می باشم” .
“حماس��نا” از چهار
س��ال پی��ش ای��ن
خواننده زن لبنانی را
وارد لیست سیاه خود
کرده واو را متهم می
کن��د که”برهنگی و
حرکات شهوت انگیز”
را در ویدیو کلیپ های
خود تبلیغ می کند .
قب�لا روزنامه قطری
“الرای��ه” وبرخ��ی
وبگاههای اینترنتی به

نقل از هیفا وهبی نوشته بودند که
او مایل اس��ت “به صفوف جنبش
مقاومت حزب الله تحت فرماندهی
سید حسن نصر الله بپیوندد “.
هیفا وهبی این س��خنان را اخیرا
به مناسبت دومین سالگرد جنگ
لبنان وآزادی اس��یران از زندانهای
اس��راییل بر زب��ان ج��اری کرده
وافزوده اس��ت ”:م��ن می دانم که
رس��یدن به س��ید (حسن)سخت
اس��ت ،ولی سعی خواهم کرد با او
مالقات داشته باشم  ،تا به او بگویم
که آم��اده انجام وظایف ملی خود
تح��ت فرمان او هس��تم  ”.وی در
ادامه گفته ب��ود ”:من افتخار می
کنم تحت فرمان او باشم”.

عصرای��ران  -جنب��ش مقاوم��ت
“حماس��نا” از ح��زب الل��ه لبنان
خواس��ت تا با تاثیرگزاری بر هیفا
وهبی خواننده
مشهور لبنانی
،ک��ه معموال
هنگام اجرای
تران��ه هایش
لبا س��ها ی
نیم��ه لخ��ت
برتن میکند،
او را تش��ویق
کند تا با وقار
و حش��مت
ظاهر ش��ود،
این درخواست
“حماسنا” به
دنبال اظهارات

زیمباب��وه ک��ه
زمان��ی یک��ی از
به  11میلیون درصد
ثر و تمند تر ی��ن
رسید
کش��و ر ها ی
آم��اری که در زیمبابوه انتش��ار یافته آفریقای��ی بود ،در
حاکی از این است که نرخ تورم در این حال حاضر با یک
کش��ور به بیش از  11میلیون درصد بح��ران اقتصادی
مواجه است.
رسیده است.
با این وجود ،کارشناسان معتقدند که در اوای��ل م��اه
نرخ واقعی تورم ممکن اس��ت از رقم جاری رئیس بانک
مرک��زی زیمبابوه
اعالم شده بیشتر باشد!
زیمبابوه با کمبود فاحش مواد غذایی در تالش برای کنترل تورم خواس��تار
و سوخت روبروست و اکثر مردم این تثبیت دستمزدها و قیمت ها برای 6
کش��ور در زیر خط فق��ر زندگی می ماه شد.
این درخواست چند هفته پس از آن
کنند.
نرخ بیکاری به  80درصد می رس��د بود که بانک مرکزی زیمبابوه در تالش
برای کنترل ت��ورم ،ارزش
و بیش��تر کاره��ای تولیدی
دالر زیمبابوه را تغییر داده
کارخانج��ات متوقف ش��ده بیکاری:
و  10صفر دالر زیمبابوه را
است.
عرضه بیش از اندازه پول نیز 80درصد! حذف کرد .ولی این اقدام
تاثی��ری در بهبود وضعیت
به ت��ورم فزاین��ده دامن زده
نکرد.
است.

هن��گام تغیی��ر ارزش
دالر زیمباب��وه ،هر 10
میلیارد دالر زیمبابوه
برابر با یک دالر آمریکا
بود ول��ی اکنون ارزش
هر ی��ک تریلیون دالر
زیمباب��وه برابر با یک
دالر آمریکاست.
منتقدان ،رابرت موگابه
رئیس جمهور زیمبابوه
را متهم ک��رده اند که
برای تامین هزینه مبارزات انتخاباتی
خود به چاپ اسکناس دست زده و به
افزایش تورم کمک کرده است.
آنان بحران اقتصادی کنونی زیمبابوه
را ناشی از سیاست های رابرت موگابه
می دانند.
آقای موگابه ای��ن موضوع را تکذیب
ک��رده و می گوید هرج و مرج کنونی
اقتصادی کشور به دلیل تحریم های
اقتصادی بی��ن المللی اس��ت که بر
زیمبابوه تحمیل شده است.

نرخ تورم در زیمبابوه

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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املپیک....

جلو هی
زیبای
ِ
رشـــت
ِس
انســـــان

المپی�ک  ۲۰۰۸پکن ه�م به پایان
رس�ید و  ۱۵روز رقابت ش�ورانگیز
نزدیک به  ۱۰هزار ورزش�کار زن و
مرد از  ۲۰۰کشور جهان دستآوردی
از طلا ،نق�ره و برن�ز ب�رای چینِ
میزبان ،آمری�کای هنوز قدرتمند،
روسیهی س�ابقا قدرتمند ،اروپا (و
آلمان) کمتر از انتظار و جهان سومِ
فقیر اما بعضا سرافراز ،بجا گذاشت.
ایران ما نیز از مدال بیبهره نماند و دو
گل خ��ودروی برهوت ایران اس�لامی،
س��اعی و م��رادی ،در پک��ن پرهیاهو
روییدند تا نشان دهند که ایران حتا در
تیرهترین ایام نیز حرفی برای گفتن ،ولو
به نجوا ،دارد.
در ای��ن دو هفت��ه چین ی��ک واندی
میلیاردی که هم زمان با انقالب قهقرایی
اس�لامی ما روی به اصالح و توسعه و
گش��ایش نهاد و امروز در باالی جدول
مدالهای ورزشی ،مدیریت ممتاز خود
را در اج��رای بزرگتری��ن نمایش روی
زمین به رخ جهانیان ،از جمله ما ایرانیان
حسرت زده ،کشید و افتخار و غرور درو
کرد.
در ای��ن دو هفته بارها خنده و گریهی
ورزش��کاران نخبهی جهان را به تماشا
نشستیم ،هنرنمایی زنان خوشاندام و
زیبای غرب و شرق و شمال و جنوب را
دیدیم که چگونه هیجان و زیبایی رقابت
سالم را در داخل آب ،روی زمین و روی
آب ،و میان زمین و آس��مان به خانهی
تماش��اییان میلیاردی شان در سراسر
جهان آوردند و ما را دمی از خیال نحس

م

سیاس��ت و تجارت با چاش��نی غلیظ
رذالت دور ساختند.
براس��تی که گلی به گوش��هی جمال
زیبای شان که ما را به مدت  ۲هفته به
ضیافت کوشش و ورزش و لبخند بردند
و چیزی از این حیث کم نگذاشتند! از
مایکل فلپس ِ اعجوب��ه آمریکایی با ۸
طالی شنا ،یوسین بولت جاماییکایی
با  ۳ط�لا و ثبت  ۳رک��ورد جهانی در
دوهای سرعت ،تا ژیمناستها و شیرجه
روهای دختر و پس��ر ناآشنای چینی و
پاروزنهای س��ختکوش اروپایی و....
همه یک کار کردند:
ما را با رویهی نیک سرشت انسانیمان
که همان همبس��تگی در عین رقابت
اس��ت ،دوباره آشنا کردند و به ما برای
چندصدمین بار گوش��زد کردند که ای
بنی آدم قرن بیست و یک:
میتوان برد ،بیآن که خــونی
ریخت و میشـود باخت ،بدون آنکه
خوار شد”.

اما ،همان طور که انتظار میرفت ،رقابت
اصلی برای کس��ب مدال بین آمریکا و
چین بود.
چینی که برای نخستین بار در بازیهای
آسیایی تهران در  )۱۳۵۳(۱۹۷۴پای به
رقابتهای ورزشی بینالمللی گذاشت و
همه بینندگان را از قدرت و توان خود
به ش��گفتی انداخت ،امروز پس از ۳۴
سال پیشرفت مداوم در همهی عرصهها،
حتا در عرصهی حقوق بش��ر مورد ادعا
و اعتراض غ��رب ،آمریکای ابرقدرت را
به همآوردی ورزش��ی میطلبد و گوی
س��بقت را به لحاظ مرغوبیت مدال از
این غول ورزشی ،اقتصادی ،نظامی و...
جهان میرباید.
براستی که چین با آن فرهنگ و تمدن
درخشان باستانیاش که کم از ما ایرانیان
ندارد ،چه راه پرفراز و (کم) نش��یبی را
در این نزدیک به  ۱۰۰س��ال برآمد از
انقالب  ۱۹۱۱به رهبری سون یات سن
بزرگ ،تا این نمایش خیره کننده از اجرا
و دستآورد ورزشی در المپیک  ،۲۰۰۸از
سر گذرانده است!
و برعکس ،ما ایرانیان در این بیش از یک
سده نوسازی رس��می ،چه راه کم فراز
و پرنش��یبی را گذراندهایم تا که امروز،
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یتوان برد،
ای��ران به جهانیان اع�لام کنند-
بیآنکه مدالی به چنگ آورند.
بیآن که
و ...س��رانجام پ��س از دو هفته
ش��علهی مش��عل المپیک پکن
خـونی ریخت
خاموش ش��د و همایش رقابتی -
در عی��ن
وم 
یشود
رفاقتی چندین هزار دختر و پسر
برخورداری
ازبیشترین باخت ،بدون آن جوان از سراس��ر جهان ب��ه پایان
رس��ید ،در حالی ک��ه همه لبخند
ث��روت و
امکان��ات که خوار شد”.
ش��ادی وغروراز این موفقیت بزرگ
انس��انی  -و نه صرف��ا چینی -برای
تاریخمان،
گ��رد آمدن صلح آمیز در یک مکان
در زمرهی
و یک زم��ان و در زیر پرچم صلح و
مل��ل بیافتخار یا بس��یار کم
دوستی و رقابت ،بر چهره داشتند .آری،
افتخار قرار گیریم:
اختتامیهی المپیک بمانند افتتاحیهی
 ۵۵ورزشکــار ۲ ،مدال زرد
آن بزرگ و ش��کوهمند بود و چیزی از
پررنگ و کمــرنگ ،بر گردن
دو قـهرمان ِ دست و دل شکسته کمال کم نداشت.
در پای��ان این جس��تار و با الهام از
ایرانی.
با این همه ،بازهم دست (مجروح) ساعی “شعله”ی مش��علی که حدود  20روز
پیش افروخته ش��د و “ شادی”یی که
و مرادی درد نکند!
در ورزش م��ادر دو و میدانی ،طبق در این کوتاه زمان به ما ارزانی داش��ت،
معمول ش��اهد هنرنمایی و درخشش بخوانیم با هم سروده جاودان شیلر را در
قهرمانان سیاه از آفریقای فقیر و قحطی ستایش شادی ،که ما ایرانیان از جملهی
زده ،آمری��کای مرک��زی و خود آمریکا نیازمندترانآنیم:
بودیم :کنی��ا ،اتیوپی و حتا زیمبابوهی
موگابه زده (در ش��نا و توسط یک زن شادی! ای شعلهی جاودان روشنایی
سفیدپوست!) ،جاماییکا و ترینیداد؛ در تحفهیبهشت،
ژیمناستیک به تماشای حرکات زیبا و ما مست و مدهوش،
گاه شگفتانگیز ژیمناستهای دختر و به درگاه ملکوتی ،به محراب مقدس تو،
پسرجوان و نوجوان چینی و آمریکایی پای میگذاریم.
نشستیم؛ در شنا و شیرجه قدرت نمایی نیروی سحرآمیز تو،
از نو،
آمریکا ،چین و استرالیا را دیدیم؛
و در ورزشه��ای گروه��ی نی��ز برزیل پیوند میدهد،
و آمریکا و اس��پانیا و ایتالیا و آرژانتین همهی عرف و سنن مثله شدهی ما را،
و نیجری��ه درخش��یدند و مداله��ای هم��هی انس��انها پیون��د دوس��تی
رنگارن��گ را درو کردند .زنان پا به پای میبندند،
مردان ،و شاید با شوری فراتر و غریوی در سایهی تو ،آنجا که بال و پر نوازشگرت
رساتر ،دویدند و پریدند و به آب زدند و گسترده است.
افتخار آفریدند – و با غرور تمام به زنان ....
س��تمکش همهی جهان ،از جمله و به اما ه��ر آن کس که نمیتواند به جمع
ویژه زنان ستمکش کشورهای اسالمی ما بپیوندد
که حضوری غیبتگونه در این تورنمنت باید با چشمانی اشکبار از جمع ما دوری
داشتند ،نشان دادند که زنان ِ امروز نه گزیند
در حاشیه که در متن همهی تحوالت همهی مخلوقات ازچشمهی پایان ناپذیر
عمومی ،خاصه ورزشی ،همچون مردان شادی
درمب��ارزه و رقابتاند و ب��دون حضور سیراب میگردند.
پرش��کوه آنان نمای��ش المپیک و هر ...
و من در آغوش میفشارم
نمایش دیگری بیمعناست.
زنان ایران نیز با سه نماینده در المپیک شما را،
ش��رکت کردند تا ب��رای چندمین بار ای جهانیان!
حضورقاط��ع اجتماعی خ��ودرا ،ولو با این بوسه ارزانیتان باد!
----------------------حجاب اجباری ،در جامعهی مردساالر

شـــریف
موسسه مالی

 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

m

nge.co
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

•

مینا صاحلی



6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

Metro Vendome

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

ِDavoud Vosoughian

داود ٍوثوقیان

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

بامدیریت
انواع غذاهای خد
یجه سیاح

ایرانی

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

شیراز

رستوران

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

514

Vendome:
Bus 105

485-2929

Cell.: (514) 608-3286
در خدمت ارت
قا
ء
بی
زن
س
ش
ما
!

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

vand.ca

www.pai



____________________ ____________________ www.paivand.ca
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ایران :قطــــع برق

نامه یک کارشناس امتی قطع برق سانتريفوژهای امتی نطنز برق
کشور را می بلعند!

یکی از کارشناسان فعالیت های اتمی اخیر ایران:
از جمله دالئل اصلی قطع برق در کش�ور مصرف باالی نصب “سانتریفوژ”های اتمی در نطنز است.
نصب و راه اندازی هر “ 1000سانتریفور” به اندازه یک شهر  100هزارنفری برق مصرف می کند و اکنون
آنگونه که مقامات اعالم کرده اند ،تعداد آنها از  5هزار گذشته و به  6هزار رسیده است .به این ترتیب
و با یک محاسبه ساده ،مصرف برق در ایران باندازه  6شهر یکصد هزار نفره افزوده شده است..
(منبع پیک نت)

ç†®•£±›ÔœZhò

Maison de Voyages
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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























Avocat-Lawyer




























Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

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




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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

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

مسعود نصر

حالل

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

Verdun

(Verdun) Qc

دلیوری :رایگان

 -صبحانه-

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

670-8400
4123 Verdun

انجمن علمی داروس��ازان ایران اعالم
کرد متوسط زمان دسترسی به مواد
مخدر در ایران  ۳۰تا  ۴۰دقیقه است.
در همین حال فعاالن اجتماعی مبارزه
با مواد مخدر معتقدند در برخی مناطق
کشور ،یافتن مواد مخدر از یافتن شکر
آسان تر است.
فریبرز فرش��اد ،دبی��ر انجمن علمی
داروسازان ایران گفته است:
«براساس آمارهای رسمی حدود سه
میلیون معتاد در کش��ور وجود دارند
ک��ه با در نظر گرفتن اعضا چهار نفره
برای هر خانواده و به صورت نسبی می
ت��وان ادعا کرد که حدود  ۱۲میلیون
نفر از مردم ای��ران همه روزه به گونه
ای درگیر بحران خانمان سوز اعتیاد
هستند».
س��ید حس��ن احمدی��ان ،دبیر کل
جمعیت رهیاب ،در گفت و گو با رادیو
ف��ردا با تاکید بر این که در ایران آمار
مشخصی وجود ندارد گفت «:در ایران
هر سازمانی بر اساس مشاهدات خود
آمارم��ی دهد .ولی با توجه به این که
 ۷۰درصد نیروهای فعال کشور جوان
هستند ،به راحتی می توانیم بگوییم
 ۱۵میلی��ون از افراد جامعه ما درگیر
مواد مخدر و نگران از تاثیر مواد مخدر
بر اطرافیانشان هستند».
احمدیان گفت« :دسترس��ی به انواع

•

اوکازیون فروش

Abedidoubel pizzaaug01

به نام خداوند بخشنده مهربان

(514) 815-6234

انواعفستفود
514

یافنت کدام
راحت تر است؟

•

مواد مخدر چه روانگردان ها و چه
مواد مخدر س��نتی ،در محل های
متفاوت خیلی کمتر از  ۳۰تا ۴۰
دقیقه اس��ت .به اعتق��اد ما مواد
مخدر و روانگردان ه��ا را زودتر از
شکر می توانیم پیدا کنیم .زیرا می
توان مواد مخ��در را با یک تماس
تلفن��ی س��فارش داد و در میدان
های اصلی ش��هر ،به راحتی
«زمان
به آن دسترس��ی داشت اما
برای پیدا کردن شکر در هر دسترسی
منطقه ای الاقل باید به سه به مواد
سوپر مارکت سر زد».
مخدر
به گفته دبیر کل جمعیت
رهیاب« ،پی��دا کردن مواد در ایران فرصت داده نمی شود».
مخدر در ش��هرهای بزرگ  ۳۰دقیقه بر مبنای آمار منتش��ر ش��ده،
معتادان در ایران س��االنه ۵۰۰
بسیار ساده است زیرا تعداد
است»
ت��ن م��واد مخدر مص��رف می
قاچاقچیان مواد مخدر از
کنن��د .این در حالی اس��ت که
معتادان بسیار بیشتر است
و رد و بدل کردن مواد به راحتی و در س��االنه  ۲۵۰۰ت��ن مواد مخ��در از
برابر انظار عمومی اتفاق می افتد».
مــــــــرزهای ایران وارد این کشور
وی به رادیو فردا گفت «:در حال حاضر می شود
آدامس های پان پراگ با قیمت ۳۰۰
تا  ۵۰۰توم��ان در مدارس
در اختیار دانش آموزان قرار
دارد».
به گفت��ه وی ،کار کردن به
عنوان قاچاقچی مواد مخدر
مغازه پیتزایی
در ای��ران از کار ک��ردن به
در مرکز شهر السال  -در ناحیه شلوغ -
عنوان گروه داوطلب مبارزه
با کلیه تجهیزات کامل
با مواد مخدر و یا پیشگیری
و اجاره بسیار مناسب
کننده از اعتی��اد راحت تر
(به دلیل جابجایی بیزنس)
است« ،زیرا آنها به راحتی و
بفروش می رسد
در برابر چشمان پلیس مواد
متقاضیان با شماره تلفن زیر تماس بگیرند:
را توزیع می کنند ولی به ما
فعالیت در مورد پیشگیری
514-363-9262

GO JUNK

پارس

مسئوالن ارش��د وزارتخانه های جهاد
کشاورزی و بازرگانی جمهوری اسالمی
شهریور ماه سال گذشته خورشیدی
با شادمانی خبر دادند ایران به باشگاه
کشور های صادر کننده گندم پیوسته
و برای ص��دور  ۵۰۰ه��زار تن گندم
مازاد بر نیاز خود به آفریقا ،عمان ،هند
وجنوب ش��رقی آس��یا ،قرار داد بسته
است.
یازده ماه پس از اعالم این خبر ،ایران
بار دیگر در جرگه کش��ور های بزرگ
وارد کننده گندم جای گرفته تا جایی
که به نوش��ته منای��ع کانادایی ،خرید
انبوه گندم از سوی جمهوری اسالمی
در سال  ۲۰۰۸میالدی ،یکی از دالیل

رونق بازار جهان��ی این کاال
است.
منابع اروپای��ی حجم گندم
مورد نیاز ایران در سال جاری
می�لادی را پنج میلیون تن
ارزیابی می کنند و در میان
کش��ور های پاس��خ دهنده
به این نیاز از کانادا ،روس��یه،
اتحادی��ه اروپا ،کش��ور های
بالکان و حتی آمریکا نام می برند.
امروز ،ای��ران نه تنها بار دیگر به صف
وارد کنن��دگان بزرگ گندم در جهان
پیوسته ،بلکه بسیاری دیگر از نیاز های
غذایی خود از حبوبات گرفته تا برنج،
ج��و ،ذرت و دانه های روغنی را نیز از
خارج خریداری می کند.
پیوس��تن دوباره ایران ب��ه جرگه وارد
کنن��دگان بزرگ گندم در ش��رایطی
روی م��ی ده��د که به��ای کاال های
غذایی در جهان حرکت رو به صعودی
را آغاز کرده اس��ت .شکست دور اخیر

گفت وگو های
«سازمانتجارت
جهانی» نیز ،که
به ویژه از مسایل
کش��اورزی منشا گرفت ،به
تنش در ب��ازار مواد غذایی
دامن خواهد زد.
در وضعیت کنونی ،با توجه
به در آمد ه��ای جمهوری
اس�لامی از محل صادرات
نفت ،ایران توانایی آن را دارد
که بخش مهمی از نیاز های
غذایی خود را از بازار جهانی
تامین کند.
با این حال ،هر گونه نوس��ان منفی در
ب��ازار نفت ،امنیت ای��ران را در عرصه
غذایی ب��ا چالش های ج��دی روبرو
خواهد کرد.
این در ش��رایطی اس��ت که تنش در
روابط بین المللی جمهوری اس�لامی
نیز طبعا پرس��ش های نگران کننده
ای را در زمینه دستیابی کشور به بازار
های بین المللی مواد غذایی مطرح می
کند.

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592
رستوران

از «خودکفایی»
تا واردات انبوه
گندم

شکریاهروئین

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

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

جمع آوری هر گونه آهن آالت

از جمله گاز ،یخچال ،خشک کن و…

بامدیریت ایرانی حامد:

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

)(514) 815-6234

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:

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

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

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب
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ایران :اقتصاد...
کسری بودجه
هنگفت دولت

با گذش��ت پنج م��اه از س��ال جاری
خورشیدی ،وزارت آموزش و پرورش
و شرکت ملی گاز ایران اعالم کرده اند
که با حجم هنگفتی کس��ری بودجه
ب��رای امور ج��اری و عمرانی رو به رو
شده اند.
کس��ری بودج��ه وزارت آم��وزش و

____________________ ____________________ www.paivand.ca

پرورش بیش��تر از شش هزار میلیارد
تومان (معادل ش��ش میلیارد و 600
میلیون دالر) برآورد شده و شرکت گاز
ایران نیز با کمبود دستکم دو میلیارد
دالر کس��ری بودج��ه عمران��ی برای
ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی
مواجه است.
زکریا یازرلو معاون حقوقی و مجلس
وزارت آموزش و پرورش گفته است:
“رایزنی های دول��ت و مجلس برای
تامین کس��ری ش��ش هزار میلیارد
تومانی آموزش و پرورش آغاز ش��ده
است”.
این حجم کسری بودجه برای وزارت
آم��وزش و پرورش که بودجه س��ال
جاری اش حدود هشت هزار و سیصد
میلیارد تومان (معادل  9میلیارد دالر)
بوده ،کارشناسان را شگفت زده کرده
است.
به خصوص که تنها پنج ماه از سال
جدید گذش��ته و این احتمال وجود
دارد که رقم کس��ری بودجه در ماه
های باقی مانده افزایش یابد.
وزارت آموزش و پرورش بیشتر از
 15میلی�ون دانش آموز و بیش از
یک میلیون معلم را حتت پوش�ش

گلشیفته هم احضار شد!
هفته پیش خب��ر فراخوانده ش��دن
گل ش��یفته فراهانی همراه چند تن
دیگ��ر از هنرمندان نخس��تین بار در
خبرگزاری کار ایران -ایلنا بدون ذکر
نام درج ش��د و س��پس رادیو گفت و
گو در بخ��ش “بدون خط خوردگی”
ای��ن خبر را کامل تر کرد و اعالم کرد
که گل شیفته فراهانی به خاطر بازی
در فیلمی هالیوودی و لیال حاتمی به
خاطر حضور بدون حجاب در جشنواره
ای خارجی احضار ش��ده اند و به آنان
تذکر داده شده است.
در این خبر ضمن اش��اره به بازی گل
ش��یفته فراهانی در فیلم “مجموعه
دروغ ه��ا” در کن��ار بازیگرانی چون
لئوناردو دی کاپریو و راس��ل کرو ،به

پیش��نهاد جدید
در هالیوود به گل
شیفته برای بازی
اشاره شده بود.
هم چنین گفته شده است که یکی از
شرایط گل شیفته فراهانی برای حضور
در ای��ن فیلم ،رعای��ت کامل حجاب
اسالمی در تمام نماهای فیلم بوده که
این شرط حتی در قرارداد این بازیگر
برای فیلم هم قید شده است.
بنابر گزارش ها پس از این که شایعه
هایی مبنی بر پیش آمدن مشکالتی
برای گل شیفته فراهانی در ایران رواج
پیدا کرد ،ریدلی اس��کات کارگردان
فیلم کوشش کرده بود با تغییراتی در
فیلمنامه شرایطی را بر اساس قوانین
ایران رعایت کند تا فیلم مشکلی برای
گل شیفته فراهانی ایجاد نکند.
فیل��م “مجموع��ه دروغ ه��ا” درباره
تروریسم در عراق است و آن طور که

www.gam.ca

دارد.

در کنار آموزش و پرورش ،پروژه های
عمرانی نیز با کس��ری اعتبار مواجه
شده و شرکت ملی گاز ایران با کسری
دو میلی��ارد دالری برای اجرای طرح
های عمرانی خود در سال جاری روبه
روست.
اصغر س��هیلی پور مدیر برنامه ریزی
شرکت ملی گاز ایران گفته است که
پ��روژه های گاز با کس��ری اعتبار دو
میلی��ارد دالری مواجه هس��تند و به
دلیل کمبود منابع مالی ،س��اخت و
تکمیل پروژه های زیربنایی گاز کند
پیش می رود.
به گفته آقای سهیلی پور ،هم اکنون
ش��رکت مل��ی گاز مبالغ زی��ادی به
پیمانکاران و به خصوص کارخانجات
لوله ساز بدهکار است به طوری که آنها
لوله مورد نیاز را تحوی��ل داده اند اما
پولی به آنها پرداخت نشده است.
گزارش ها حکایت از آن دارد که پروژه
های نفت و گاز با کمبود منابع مالی
مواجهند و بخشی از پروژه های بزرگ
نفت و گاز با کندی پیش می رود.
ادامه در صفحه14 :
از ظواهر امر بر می آید ،گرایشی ضد
آمریکای��ی دارد .این فیلم بر اس��اس
کتابی از دیوید ایگنشس ستون نویس
مشهور روزنامه واشنگتن پست ساخته
شده است .گل شیفته فراهانی در این
فیلم نقش یک پرستار عراقی را بازی
می کند که نقش��ی کلیدی در فیلم
دارد.
در فیل��م یک مامور س��یا به نام راجر
فریس به دنبال یکی از سران القاعده
به نام س��لیمان به اردن می رود .گل
ش��یفته نقش پرستاری به نام عایشه
را بازی می کند که سلیمان دلباخته
اش ش��ده اس��ت .نقش نخست فیلم
را لئون��اردو دی کاپریو بازی می کند
و راس��ل کرو هم بازیگ��ر نقش مهم
دیگری در فیلم اس��ت .فیلمبرداری
فیلم سال گذش��ته آغاز شد و بخش
ه��ای مربوط به اردن در ش��هر رباط
مراکش فیلمبرداری شده است.
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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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انتخابات آمریکا....
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اوباما برنامه انتخاباتی خود را ارائه داد
ب��اراک اوبام��ا ب��ا ایراد س��خنانی در
همایش ملی حزب دموکرات آمریکا،
نامزدی این حزب در انتخابات ریاست
جمهوری را رسما پذیرفته است.
آقای اوباما در سخنرانی خود در برابر
ش��رکت کنندگان در همایش حزبی
در ش��هر دنور ،ایالت کلورادو ،با انتقاد
از سیاس��ت های دولت جورج بوش،
رئیس جمه��ور ،و رقی��ب انتخاباتی
خود از حزب جمهوریخواه ،سیاست
های مورد نظر خ��ود در امور داخلی
و خارج��ی ،از جمله در م��ورد ایران،
افغانستان و عراق را شرح داد.
نامزد ح��زب دموکرات ک��ه در برابر
چند ه��زار تن از نمایندگان ش��عبه
های ایالتی ،اعض��ا و طرفداران حزب
دموکرات س��خن می گفت با اش��اره
به ش��رایط ایاالت متحده در دو دوره
ریاست جمهوری آقای بوش ،گفت که
آمریکاییان “استحقاق کشوری بهتر از
این را دارند”.
آقای اوباما با اشاره به دو دوره چهارساله
ریاس��ت جمهوری جورج بوش گفت
ک��ه نباید اجازه داد چهار س��ال دوره
ریاست جمهوری آینده ،شبیه هشت
سال گذشته باشد.
باراک اوباما ،که نخس��تین آمریکایی
سیاهپوستی اس��ت که از سوی یکی
از احزاب اصل��ی آمریکا برای تصدی
س��مت ریاس��ت جمهوری نامزد می
شود ،بخش عمده ای از سخنان خود
را به حمالت شدید به جان مک کین

اختصاص داد که انتظار می رود هفته
آینده رس��ما به عن��وان نامزد حزب
جمهوریخ��واه و رقیب اصل��ی او در
انتخابات ماه نوامبر معرفی شود.
وی نامزد حزب جمهوریخواه را دنباله
رو سیاست های دولت کنونی قلمداد
کرد و با تاکید بر ش��عار خود در مورد
لزوم تحول در آمریکا ،گفت “اگر جان
مک کین می خواهد تنها با توسل به
لفاظی های تن��د و تیز اما اتخاذ یک
استراتژی نامناس��ب ،از جورج بوش
تبعیت کند ،حق چنی��ن انتخابی را
دارد اما برنامه او شامل آن نوع تحولی
نیس��ت ک��ه آمریکاییان ب��ه آن نیاز
دارند”.
حض��ور آقای اوبام��ا در همایش ملی
دموک��رات ه��ا در دنور ب��ا تبلیغات
گسترده و اجرای برنامه های تفریحی
و س��خنرانی برخی از اعضای ارش��د
حزب ،از جمله آل گور ،معاون سابق
رئیس جمهور و نامزد شکست خورده
حزب دموکرات در انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال  2000همراه بود.
برخی از ناظران گفته اند که سخنرانی
نامزد ح��زب دموکرات ،ک��ه به طور
گسترده از شبکه های خبری داخل و
خارج آمریکا پخش شد ،حاوی برنامه
های مشخص اجرایی نبود و صرفا به
اظهار نظرهایی کل��ی ،انتقاد از دولت
جورج بوش و حمله به جان مک کین
اختصاص داشت.
در مقابل ،طرف��داران باراک اوباما این

س��خنرانی را اله��ام بخ��ش مبارزات
انتخاباتی توصیف کرده و آن را ستوده
اند.

سیاست خارجی و امنیت آمریکا
باراک اوباما در آغاز سخنان خود گفت
که اینک ایاالت متحده در مرحله ای
سرنوشت س��از قرار دارد زیرا در حال
جنگ در خارج است ،اقتصاد آن دچار
مشکالتی است و ،به گفته وی“ ،آرمان
آمریکایی بار دیگر با تهدیدهایی روبرو
شده است”.
وی گفت که جان مک کین خواستار
مناظره درباره این موضوع است که چه
کسی شرایط مناسب برای در دست
گرفتن فرماندهی کل نیروهای مسلح
را دارد و افزود که در این سمت ،هرگز
در زمینه دفاع از ملت آمریکا تردیدی
به خود راه نخواهد داد.
آقای اوباما در عین حال گفت که وی
تنها در شرایطی سربازان آمریکایی را
در معرض خطرات جنگ قرار می دهد
که متعهد شده باشد تجهیزات رزمی
مورد نیاز آنان را تامین کند و پس از
بازگشت از جنگ ،حمایت های رفاهی
الزم را از آنان به عمل آورد.
نامزد حزب دموک��رات گفت که این
حزب امنیت آمریکایی��ان را حفظ و
میراث نسل های گذشته آمریکاییان را
که سیاست خارجی مورد نظر بوش و
مک کین بر باد داده ،بار دیگر بازسازی
خواهد کرد.
>> ادامه در صفحه10 :

فقرجهانی“گستردهتر”ازپیشبینیها
بانک جهانی هشدار داده که فقر در
جهان بسیار گسترده تر از آن است
که تصور می شد.
بانک جهان��ی در پیش بینی های
قبلی خود تجدید نظر کرده و گفته
است که بر اس��اس خط فقر تازه
یعنی  1.35دالر درآمد روزانه1.4 ،
میلیارد نفر زیر خط فقر زندگی می
کنند.
این رقم بسیار بیشتر از پیش بینی
س��ال  2004یعنی  985میلیون
است.
بانک جهانی همچنین رقم اعالم
ش��ده برای افراد زی��ر خط فقر در
س��ال  1981را از  1.5میلیارد به
 1.9میلیارد نفر رساند.
پیش بینی های تازه نشان میدهند
که فقر هم ریشه دارتر شده است
و هم روند کاهش آن کندتر شده

است.
با این همه به خاطر افزایش جمعیت
جهان ،طی  25سال گذشته درصد
فقر از  50به  25کاهش پیدا کرده
است.
الیزابت استوارت ،مشاور ارشد بنیاد
خیریه آکس��فام می گوید که این
چشم انداز آزار دهنده ای است .او
می گوید“ :فوریت اقدام در این باره
بیش از هر وقت دیگری احس��اس
می شود ،به خصوص در آفریقای
س��یاه که نیمی از جمعیت آن در
فقر شدید زندگی می کنند ،رقمی
که طی  25س��ال گذش��ته تغییر
نکرده است”.
ارقام جدید بانک جهانی نشان می
دهن��د که آفریق��ا در کاهش فقر
کمترین موفقیت را داشته است.

________ مرگ ________

‘اکثر قربانیان سقوط هواپیمای
قرقیز ،ایرانی بودند’

در سانحه سقوط یک هواپیمای مسافربری متعلق به قرقیزستان دست
کم  65نفر که اکثر آنان ایرانی بوده اند جان خود را از دست داده اند.
روز دوشنبه 25 ،اوت خبرگزاری ایرنا در بیشکک ،پایتخت قرقیزستان،
گزارش کرد که از مجموع  90مسافر این هواپیما 54 ،نفر ایرانی بوده
اند که  44تن از آنان کشته شده اند.
این هواپیما از بیش��کک عازم تهران بود و به گفته وزارت بهداش��ت
قرقیزستان ،مسافران این پرواز از شهروندان ایران ،قرقیزستان ،ترکیه،
کانادا ،قزاقستان و چین بودند.
هواپیمای مس��افربری از نوع بوئینگ  737به یک شرکت خصوصی
قرقیز به نام آیتک ایر تعلق داشت و در اجاره شرکت هواپیمایی آسمان،
یک شرکت مسافربری ایرانی بود.
خلبان این هواپیما کوتاه مدتی پس از برخاستن از باند فرودگاه مناس
در بیش��کک بروز نقص فنی را به برج مراقبت فرودگاه گزارش کرد و
اعالم داش��ت که در صدد بازگشت به فرودگاه است اما در فاصله پنج
کیلومتری فرودگاه سقوط کرد.
برخی منابع خبری گفته اند که شرکت آیتک ایر به دلیل نواقص ایمنی
در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد و مجاز به پرواز به کشورهای
عضو اتحادیه نیست.
در عین حال ،مقامات وزارت ترابری قرقیزستان گفته اند که هواپیمای
سانحه دیده ،که در س��ال  1979ساخته شده ،در شرایط خوبی قرار
داشت و دو ماه قبل مورد بازدید فنی قرار گرفته بود.

ش��مار افراد زیر خط فقر در آفریقا
بی��ن س��الهای  1981و  2005از
 200میلیون به  380میلیون نفر
رسیده است و عمق فقر نیز بیشتر
ش��ده اس��ت .افراد فقی��ر به طور
متوسط با  70سنت در روز زندگی
می کنند.
از س��ال  1981تا ب��ه حال میزان
فقر همچنان  50درصد باقی مانده
است.
در جنوب آسیا که بیشترین افراد
زیر خط فق��ر یعنی  595میلیون
نف��ر را دارد 455 ،میلیون در هند
زندگی می کنند.
با این حال میزان فقر در این منطقه
از  60درصد به  40درصد کاهش
یافته است.
چین در کاه��ش فقر موفق ترین
بوده است .شمار افراد زیر خط فقر
در چین از  600میلیون در س��ال
 1981به  207میلیون در س��ال
 2005رسیده است.
میزان فق��ر ه��م از  85درصد به
 15.9رسیده که بیشترین کاهش
ظرف  15س��ال گذشته محسوب
می شود.
در واق��ع چین تقریبا تمام کاهش
فقر جهان را از لحاظ درصد از آن
خود کرده است .فقر جهانی ،به جز
چین ،ظرف  25سال گذشته تنها
از  40درصد به  30درصد کاهش
پیدا کرده است.

اجارهموقت
در تهـران
آپارتمانیدرتهران

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

کلیسای شاهراه مقدس

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

HOLY

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

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 :

تلفن:

514-777-6421

<

آتش سوزی در پارک ملی گلستان ،بزرگترین پارک طبیعی ایران
آتش سوزی در پارک ملی گلستان بعد از سه روز مهار شد
اما سازمان محیط زیس��ت ایران ابراز نگرانی می کنند به
دلیل خشکی هوا و وزش باد ،خطر آتش سوزی همچنان
وجود دارد.
بر اس��اس آخرین گزارش ها ،یکص��د هکتار از پارک ملی
گلستان در اثر این آتش سوزی نابود شده است.
پارک ملی گلستان در حد فاصل بین بلندیهای البرز واقع
در ش��رق مازندران و دشت خراس��ان واقع شدهاست .حد
غربی آن از استان گلستان شروع میشود و حد شرقی آن
در استان خراسان شمالی پایان می گیرد.
گلستان ،بزرگترین پارک طبیعی ایران است که بیش از 91
هزار کیلومتر وسعت دارد.
پارک ملی گلستان ،از قدیمیترین پاركهای ملی و نخستین
پارك ثبت شده ایران در فهرست جهانی  -یونسكو -سازمان
علمی فرهنگی ملل متحد است.
یونسکو پارک ملی گلستان را یکی از ذخیره گاه های زیست
کره زمین ،اعالم کرده است.
در این پارک گونه های مختلف جانوری نظیر خرس قهوه ای،
پلنگ ،گرگ ،قوچ ،کل و بز ،شوکا ،مرال و انواع پرندگان نظیر
عقاب طالیی ،کرکس ریش دار ،کبک ،تیهو ،قرقــــــاول و
باقــرقره زندگی می کنند.

•

-میرداماد :فلکهمحسنی--برایمسافرینیکهمیخواهنداز
خویشاونداندیدارکنند،
بطورموقتاجارهدادهمیشود.

بفروش می رس�د

(514) 694- 4976

(514) 895-4448

peikarnejadsep01Up3986146

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

با درآمد عالی

:uPAkvsep01on

سالن آرایش و استهتیک

در محل پررفت و آمد شهر مونتریال با هزینه پایین با قیمت بسیار خوب

به دلیل تغییر شغل بفروش می رسد( :آقای نیکپور)
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کانادا :مهاجرت
قبل از اینکه مقاله این ماه را در
باره مهاجرت از طریق س�رمایه
گذاری ش�روع کن�م ،میخواهم
تذک�ر بدهم ک�ه ج�واب هایی
از دفات�ر خان�م دای�ان فینل�ی
( )Diane Finleyوزی�ر منتخب
مهاجرت و تابعیت کانادا وآقای
دِیوید امرسون (David
ح��ال م��ی پردازیم به
 )Emersonوزیر منتخب
موضوع ای��ن ماه که در
وزارت خارج�ه دریافت
مورد مهاجرین سرمایه
نمودم.
گذار است.
ولی ب�ا کمال ت ًاس�ف و
سرمایه گذاری در کانادا
حیرت از نام�ه ای که از
یکی از راه های مهاجرت
وزیر محت�رم مهاجرت
میباش��د ،ب��رای ورود
دریافت
ماریا کتُنه به این مرحله س��رمایه
ً
موضوع
کل
ال
کام
نمودم،
گذار میبای��د مدارکی
کردند.
درک
اشتباه
را
دال ب��ر داش��تن 800
سفارت
به
ای
اش�اره
هیچ
اصال
(هشتصد) هزار دالر کانادائی از
کانادا در ایران نش�ده اس�ت ،و ثروت خویش را نش��ان دهد ،و
در عوض اش�اره ش�ده است به باید ثابت ش��ود که این سرمایه
سفارت کانادا در سوریه ،دمشق از طریق قانونی جمع آوری شده
که هیچ�گاه مورد س�ئوال من یا مقداری از آن به ارثیه رسیده
است.
نبوده است.
هر دو نامه یاد ش�ده را به دفتر بیاد داش��ته باش��ید ک��ه غیر
از متقاض��ی اصل��ی در پرونده
س�ردبیر محت�رم پیوند فکس مهاج��رت ،دارائی همس��ر نیز
نمودم.
میتواند به این پرونده اضافه شده
وزیر محترم خارجه آقای دیوید و جمع دارائی ه��ر دو میتواند،
امرسون هم به من جواب دادند هش��تصد هزار دالر کانادائی یا
که این مسئله از حوزه خدماتی بیشتر بشود که مجموع دارائی هر
من خ�ارج اس�ت و م�ن نامه و دو ،انها را واجد شرایط مهاجرت
خواس�ت شما را به وزیر محترم از طریق سرمایه گذاری میکند.
مهاج�رت خان�م دای�ان فینلی در ضمن ش��خص سرمایه گذار
خواه�م فرس�تاد ،هچنین من میباید حدوداً سابقه سه تا پنج
مجدداً نامه ای با کپی از نامه های س��ال تجارت خود را با مدارک
قبلی خویش به همراه نسخه ای قانون��ی ثابت کن��د و دارا بودن
از روزنام�ه ماه ژوئ�ن که مقاله تحصیالتباالترتاًثیرگذارخواهد
بود.
اعتراضی من به وضع نا بسامان برنامۀ مهاجرت از طریق سرمایه
سفارت کانادا در ایران ،تهران (نه داری هدفش این است که افراد
س�وریه ،دمشق ) بود برای وزیر تاجر را جهت س��رمایه گذاری
مهاجرت و تابعیت ارسال نمودم چهار صد ه��زار دالر در اقتصاد
و از ایشان خواهش کردم که این کانادا جذب کند.
بار دقت و توجه بیشتری به این این س��رمایه گذار میباید نشان
مس�ئله داشته باشند و توضیح دهد تجربه کافی در امور تجاری
دادم که هیچگونه اسمی من از و داد و ستد را دارا میباشد و باید
سفارت کانادا در سوریه ،دمشق ثابت کند که بدون بدهی دارای
چه چ�ه در نامه های�م وچه در ثروتی حداقل هشتصد هزار دالر
مقاله ام در روزنامه نیاورده بودم کانادائی میباش��د ک��ه می باید
و هیچگاه مس�ائل و مش�کالت چهار ص��د ه��زار دالر آن را در
کانادا سرمایه گذاری کند.
دریافت ویزاهای موقت را مطرح اداره مهاج��رت و تابعیت کانادا
ننموده بودم....... ..مش�کل ما در  CICاین مبلغ را بدون هیچگونه
س�فارت کانادا در ایران ،تهران بهره بانکی و بعد از پنج س��ال و
میباش�د و ایراد به ب�د رفتاری دو ماه به سرمایه گذار باز خواهد
وبی توجه بودن وتحقیر نمودن گرداند.
ایرانی�ان محترمی اس�ت که به
س�فارت ما در ته�ران
مراجعه دارائی شما:
میکنند ،این بود گزارش من به
خوانن�دگان گرام�ی و در آینده دولت کانادا از ش��ما می خواهد
هرگون�ه عملی از م�ن وواکنش که کلیه دارائی خود را به ارزش
دولت را به عرض خواهم رساند .روز با مدارک تاًیید شده از کشور
خود ،همچنین کلی��ه مدارک
قانونی دارائی همسر خود را ارائه
داده و فقط متقاضی اصلی پرونده

مهاجرت
از طریق
سرمایه
گذاری

میتو ا ن��د
ارثی��ه دریافت
شده خود را اعالم کند و به
همسر تعلق نمی گیرد.
بانک هائی ک��ه میتوانند قانوناً به
س��رمایه گذاران یاری برسانند ،به
سرمایه گذار پیشنهاد میکنند که
بعد از اینکه کلی��ه مدارک تان به
ثبوت رسید به جای سرمایه گذار
این مبلغ چهار صد هزار دالر را به
حساب دولت کانادا واریز میکند و
درعوض از شما میخواهد که بهره
این مدت را که پنج سال و دو ماه
می باش��د بپردازید که مبلغ 120
(یکصد و بیست) هزار دالر خواهند
گرفت که در مرحله اول میباید این
مبلغ پرداخت شود.
این بانک ها تعهد خواهند داد که با
این مبلغ یکصد و بیست هزار دالر
کلیه مخارج بانکی در این مدت پنج
سال و دو ماه را خواهند پرداخت و
تورم بهره ها نیز به حس��اب آمده
اس��ت ،ب��ا در پیش گرفت��ن این
پیشنهاد این امکان به سرمایه گذار
داده خواهد ش��د که از مبلغ 400
(چهارصد) هزار دالر مبلغ یکصد و
بیست هزار دالر بپردازد و مابقی را
برای سرمایه گذاری در مکانی دیگر
استفاده کند و در این مدت شاید
بهره ای حتی بیش��تر از یکصد و
بیست هزار دالر عاید سرمایه گذار
بشود.
مطمئن��اً مانن��د دیگ��ر راه های
مهاجرت به کانادا س��رمایه گذار و
فامیل او همه بای��د آزمایش های
پزش��کی و عدم س��وء پیشینه را
بگذرانند.
طبق قرار داد کانادا ـ کبک ،استان
کبک جهت جذب سرمایه گذاران
خود مختار میباشد و طبق قوانین
مهاجرتی دولت کبک سرمایه گذار
موظف اس��ت که تا انتهای تعهد
خویش در این استان ساکن بشود
و در مرحل��ه آخر نی��ز مجدداً این
دولت فدرال اس��ت که از سرمایه
گذار و فامیل او آزمایشات پزشکی
و عدم سابقه را میخواهد.
حال اگر ش��ما عزی��زی در ایران
یا هر نقط��ه دیگر جهان دارید که
شرایط شان به این برنامه مهاجرتی
می خ��ورد ،می توانید ب��ا آنان در
این مورد صحبت کنی��د و آنها را
راهنمائیبفرمائید.
در پایان برای همه ش��ما عزیزان
اوقات خوبی را آرزو دارم و امیدوارم
که در سالمتی با موفقیت زندگی
را بگذرانید و همیشه دلتان شاد و
لبتان خندان باد.
ماریا کتنه
مشاور مهاجرت به کانادا.
@Mariacottone
hotmail.com

_____________ عراق _____________

‘خروج
سربازان
آمریکایی تا
سال’2011

نوری المالکی ،نخست وزیر عراق
اعالم کرده که بر سر تاریخ خروج
تمام نیروهای خارجی از این کشور
با آمریکا توافق حاصل شده است.
به موجب این توافق تمام نیروهای
خارجی تا سال  2011باید از خاک
عراق خارج شوند.
آقای مالک��ی در جریان گفتگو با
روس��ای قبایل عراقی این خبر را

اعالم کرد.
ای��ن توافق باید به تصوی��ب پارلمان
عراق و نیز شورای ریاست جمهوری
این کشور برسد.
آمریکا می گوید توافق نهایی با عراق
حاصل نشده است.
مذاکرات بر س��ر تعیین تاریخ خروج
نیروه��ای خارجی از ع��راق از ده ماه

پیش تا کنون ادامه داشته است.
در حال حاضر  147هزار سرباز
آمریکایی در عراق حضور
دارند.
چند روز قبل هوش��یار زیباری ،وزیر
خارجه عراق گفته بود آمریکا و عراق
در آستانه دستیابی به توافقی درباره
آین��ده نیروهای آمریکای��ی در عراق
هستند.
آق��ای زیباری ک��ه پس از
مالقات با کاندولیزا رایس،
وزیر ام��ور خارجه آمریکا
در بغداد صحبت می کرد،
گفته ب��ود هر دو کش��ور
در تالش��ند تا گفتگوها به
نتیجهبرسد.

MARIA
COTTONE

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

اولین مشاوره
رایگان خواهد بود

Montreal, Quebec H3C 1A8

ساعــــاتکار

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

 10صبح تا  6بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه

mariacottone@hotmail.com

رستــوران
گورمه ِ
گـرگ
در خدمت شما از
سال 1976

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

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
ورمه گرگ بزنید ...

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

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

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com
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کلیساهای اجنیلی فارسی زبان مونتریال

کشیش جالل عادل

چرا خدا انسان شد؟
مقدمه

آموزه تجسم یا انسان شدن خدا در مسیح بیگمان
یکی از مهمترین ارکان ایمان مس��یحی اس��ت.
مسیحیت از همان بدو تولد بر دو حقیقت
بنیادی بش��ریت و الوهیت مس��یح پای
فشرده و در برابر حمالت گوناگون به دفاع
از آنها برخاسته است .کلیسا طی قرون
متمادی با صدای رسا و به بهای گران اعالم
داشته که چون به دقت و از نزدیک ،زندگی
این مرد ناصری را م��ورد تعمق و مطالعه
جدی و همهجانبه قرار داده ،خود را ناگزیر
از آن دیده که این دو حقیقت را درباره او نه
تنها تصدیق بدارد ،بلکه جشن بگیرد.
هدف ما در این نوشتار بررسی اجمالی لزوم
و اهداف انسان شدن خدا در مسیح است .در
اینباره سخن بسیار میتوان گفت و ادعای ما
به هیچ روی این نیست که بحث کاملی در این
مقاله کوتاه تقدیم شما خوانندگان عزیز کنیم.
ولی امیدواریم بتوانیم توجه ش��ما را به برخی از
اهداف عالی انس��ان شدن خدا در مسیح که شاید
پیشتر بدان نیاندیشیدهاید جلب کرده ،با این کار
باب بحث و گفتگوی بیشتر را در خصوص این یکی
از مهمترین ارکان ایمان مسیحی بگشاییم.
چرا خدا انسان شد؟

خداوند محبت است

او چه اهداف��ی را از انجام این کار دنبال میکرد؟
اغلب وقتی از اهداف و مقاصد انسان شدن خدا در
مسیح سخن بهمیان میآیدُ ،مردن برای آمرزش
گناهان ،یگانه هدفی است که بهذهن بیشتر مؤمنان
خطور میکند .ولی نه فراهم آوردن آمرزش گناهان
تنها هدف مرگ پس��ر خدا بود و نه مرگ او تنها
هدف انسان شدن او .مرگ او اهداف مهم دیگری
عالوه بر فراهم آوردن آمرزش گناهان نیز داشت و
انسان شدن او اهداف مهم دیگری عالوه بر مردن
روی صلیب .در این مقاله ما به پنج هدف از اهداف
انسان شدن خدا در مسیح میپردازیم .خدا انسان
شد تا:

•

خود را به ما بشناساند

یک��ی از مهمترین اهداف انس��ان ش��دن خدا در
مس��یح ،شناسانیدن خدا به انسان است .شناخت



خدا تنها از طریق مکاشفه خود او امکانپذیر است.
تا خدا خودش را بر انسان آشکار نکند ،انسان قادر
به شناخت او نیست.
وقتی انس��ان میکوش��د با تالشه��ای عقلی و
احساس��ی خودش خدا را بشناس��د ،آنچه به آن
میرسد بتهایی ذهنی بیش نیست.
در نقطه مقابل ،خدای کتابمقدس خدایی زنده
و فعال است که خود خویشتن را بر انسان آشکار
میکند .این خودآشکارسازی یا به اصطالح مکاشفه
خدا از اَشکال مختلفی برخوردار است.
یکی از انواع مکاش��فه خدا ،مکاش��فه او در جهان
خلقت است .کتابمقدس میگوید که خدا خود را
در طبیعت مکشوف کرده است.
پولس رسول تأکید میکند که
«از آغاز آفرینش جهان ،صفات نادیدنی خدا ،یعنی
قدرت س��رمدی و الوهی��ت او را میتوان با ادراک
از امور جهان مخلوق بهروش��نی دی��د» (رومیان
:۱.)۲۰
این مکاشفه در دسترس همه انسانها قرار دارد و از
همین رو آن را بخشی از مکاشفه عام خدا بهشمار
میآورند .ولی از آنجا که خدا شخص است ،طبیعت
بهطور کلی نمیتواند بهترین وسیله برای نمایاندن
خدا به انسان باشد.
هر چند میتوانیم تا حدی به وجود خدا و برخی از
صفات او از طریق تعمق در طبیعت پی ببریم ،این
مکاشفه هرگز برای شناساندن خدا به انسان کافی
نیس��ت .بهعالوه ،انسان به سبب سقوط در گناه و
دوری از خدا قادر به درک درست مکاشفه خدا در
طبیعتنیست.
عالوه بر طبیعت ،خدا خ��ود را در تاریخ نجات بر
آدمیان آشکار کرده است .اعمال نجاتبخش خدا
در تاریخ ،پ��رده از وجود و صفات خدا برمیدارند.
برای مثال ،خدا در رهانیدن قوم اسرائیل از اسارت
مصر و آیاتی که توس��ط موس��ی بهظه��ور آورد،
عظم��ت قدرت و عمق وفاداری خود را به عهدش
آشکار ساخت.
ولی باز باید گفت از آنجا که خدا ش��خص اس��ت،
وقایع بهطور کلی نمیتوانند بهترین وسیله برای
نمایاندن خدا به انسان باشند ،حتی وقایعی که در
آنها عمل نجاتبخش خدا بهظهور میرسد.
یکی از دیگر وسایلی که خدا برای شناسانیدن خود
به انسان از آنها استفاده میکند ،کالم اوست .خدا

هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

خود و اراده خویش را در ش��ریعت ،پیامهای انبیا
و سایر نوشتههای کتابمقدس آشکار کرده است.
ولی با وجود اهمیت بسزا و کارآیی باالی مکاشفه
خ��دا در کالمش ،باز باید اذعان داش��ت که چون
ِ
کلمات صرف ،چه شفاهی و
خدا شخص اس��ت،
چه کتبی ،حتی اگر الهام روحالقدس نیز باش��ند،
بهترین و قویترین وسیله برای نمایاندن خدا به
انساننیستند.
انسان شدن خدا در مسیح ،عالیترین مکاشفه خدا
از خودش را در اختیار انسان قرار داد .عیسای ناصری
عالیترین مکاشفه خداست ،چون اوالً مکاشفهای
اس��ت ش��خصی ،یعنی خدا از یک شخص برای
شناساندن خود به ما بهره جست .بیشک انسان از
آنجا که از شخصیت برخوردار است ،بهترین وسیله
برای آش��کار کردن خداییش��خصیتمند است.
چیزی بهتر از شخص نمیتواند مظهر خدا باشد.
دوم اینکه مکاشفه خدا در مسیح مکاشفهای است
بشری .یعنی خدا خود را در شخصیتی بشری بر
آدمیان آشکار کرد .بیشک وجودی بشری بهترین
وسیله برای نمایاندن خدا به موجودات بشری است.
اگر خدا میخواس��ت خود را به مورچه بشناساند،
احتماالً بهترین راه این ب��ود که خود را بهصورت
مورچه بر او آش��کار کند .سوم اینکه مکاشفه خدا
در مسیح مکاشفهای است مستقیم .خدا در طول
تاریخ در زندگی اشخاص دیگری هم تجلی کرده
و از زبان آنها س��خن گفته اس��ت .خدا از طریق
ابراهیم ،موسی و سایر انبیا نیز خود را بر انسانها
آشکار کرده است .ولی در همه این موارد ،مکاشفه
خدا مکاشفهای است غیر مستقیم ،یعنی از طریق
کس��ی غیر از خود خدا انجام ش��ده است .ولی در
عیسای مس��یح ما با خود خدا روبروییم! شخصی
که در عیسای مسیح با زندگی بشری خود خدا را
آشکار میکند ،کسی جز شخص دوم تثلیث یعنی
خدای پسر نیست .در این شخصیت تاریخی ،خدا
را بهوسیله خود خدا میشناسیم .آفتاب آمد دلیل
آفتاب! از همین روست که مکاشفه خدا در مسیح
عالیترین مکاش��فه خدا از خودش است .خدا در
مسیح انسان شد تا خود را به بهترین نحو ممکن
به ما بشناساند.
ادامه در شماره آینده



هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر 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 فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

بخش یکم
(از  3بخش)

Mary Anne
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درشهر...
مدرسهدهخدا

آغازسالتحصیلیجدید
کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان
ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی
نامنویسی 13 :سپتامبر

از ساعت  1تا  5بعدازظهر

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تلفن514-952-2165 :

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

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

آتلیهحمیرا

کالس های طراحی و نقاشی
برای بزرگساالن
برای ترم پائیزی نامنویسی
می کند

--

--

دعوت به همکاری می نماید:
از عالقمندان تقاضا میشود با
شمارهتلفن:

از ورای
جان های خاموش
از ساعت  6تا  9شب
تا  14سپتامبر ادامه دارد.
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

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

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
97.9FM

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

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.

علیایهختیار

«مناشـــوم»

تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

Ali Ihtiyar

اوتـــاوا

پخشزندهیکشنبهها 9:تا 11شب

اجنمندوستدارانزرتشت

منایشگاه عکس

تلفن)514( 626-5520 :
تماس حاصل فرمایند.
نشانی مدرسه:
)2900 Lake (DDO
--------------------

خانه ایران...

----------------
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در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:

Tel.: 514-951-4721
khanehiran.montreal
@gmail.com

)514( 865-7146
)514( 325-3012

www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 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

Homeira mortazavi

)(master of art ed.
Professional artist/teacher
Painting class for adults
-- Fall Registration -________________

Tel.:514•938•8066
________________

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 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

}g£

†``Â`` ` ` `¾…£

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

129.00
)(+tax

Sandwich

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

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

جمعهشبهاینیما
 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
--------------

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

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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آگهینامنویسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان

وست آیلند

با کادر آموزشی مجرب برای کالس های زیر در تاریخ

شنبه  6سپتامبر 2008
نامنویسی می کند:

* ضمنا شروع کالس های زیر روز شنبه  6سپتامبر می باشد.

ساعت شروع مدرسه:







 12:30تا  3بعدازظهر هر شنبه
0--------------------------------0

آمادگی

اول ابتدایی تا سوم دبیرستان

کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن

(تشکیل کالس ها مستلزم نامنونیسی  5نفر یا بیشتر)
کالس خواندن و نوشنت مخصوص نوجوانان

کالس رقص برای کودکان و بزرگساالن

(نامنویسی در کالس رقص برای همگان آزاد است)

اختیار آموزش و پرورش قرار
ایران:کسریبودجه....
دهند.
>> ادامه از صفحه :
به عقیده برخی کارشناسان
اقتصادی ،بخشی از مشکالت البته به
س��اختار ضعیف بودجه ریزی بر می
دالیل کسری بودجه
گردد اما این همه مشکل نیست و در
کسری بودجه وقتی پیش می آید که س��ال های اخیر هم��واره هزینه های
هزینه های (پرداخ��ت های) دولت از دولت از بودجه مصوب بیش��تر شده
درآمدهایش (دریافتی هایش) بیشتر است .زیرا بخشی از درآمدهای پیش
بینی شده مالیاتی و واگذاری شرکت
شود.
برخی کارشناسان این سئوال را مطرح ه��ای دولتی محقق نش��ده و به طور
می کنند که چرا دولت در هنگام ارائه میانگین نیز س��االنه حدود  20درصد
الیحه بودجه نیاز واقعی دستگاه های بودجه عمرانی محقق نمی شود.
دولتی را در نظر نمی گیرد و ناچار در پیش بینی ها حکای��ت از آن دارد که
کمت��ر از پنج ماه مجبور می ش��ود تا دولت در سال جاری دستکم با بیشتر
نمایندگان مجلس را متقاعد کند که از ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه
از حس��اب ذخیره ارزی یا جابه جایی مواجه شود.
بودجه عمرانی ،منابع مالی تازه ای در

>>

>> حنوه تامین کسری بودجه

دولت ب��رای غلبه بر کس��ری بودجه
س��االنه و جبران آن چند راه پیش رو
دارد :صرفه جویی در هزینه ها ،انتشار
اوراق مش��ارکت ،برداش��ت از حساب
ذخی��ره ارزی و اس��تقراض از بان��ک
مرکزی که از نه س��ال پیش به دلیل
افزایش نقدینگی و تورم متوقف شده
است.
در سال های گذش��ته همواره بخش
یارانه ها و پرداخ��ت حقوق کارکنان
دولت با کسری مواجه بوده است.
به عقیده کارشناس��ان ،امکان صرفه
جویی در هزینه های جاری وجود ندارد
چون بخش عم��ده ای از آن حقوق و
مزایای کارکنان دولت است بنابر این
دولت ناگزیر اس��ت همانند سال های
گذش��ته از هزینه های عمرانی کسر

کند.
انتش��ار اوراق مش��ارکت نیز به دلیل
باالترین بودن نرخ تورم از س��ود اوراق
مشارکت و عدم استقبال مردم از خرید
اوراق ،چندان مورد توجه نیست.
در این ش��رایط آسانترین راه استفاده
از حس��اب ذخیره ارزی اس��ت که به
واسطه درآمدهای سرشار نفتی همواره
پر بوده است .در چند سال اخیر دولت
به حساب ذخیره ارزی که درآمدهای
مازاد نفتی در آن نگهداری می شود به
چشم تنها منبع تامین کننده کسری
بودجه نگاه کرده است.
پی��ش از این ،دولت یک الیحه متمم
پن��ج میلی��ارد دالری ب��رای جبران
خسارات خشکسالی و واردات کاالهای
اساس��ی به مجل��س فرس��تاد که به
تصویب رسید.

0------------0
نشانی مدرسه:

Des Sources High School
2900 Lake
D.D.O H9B-2P1

E-mail: icsow@yahoo.com

Tel./ Fax: (514) 626-5520

0------------0
ای��ن بودجه از محل حس��اب ذخیره
ارزی تامین خواهد ش��د و پیش بینی
می ش��ود که در ماه ه��ای آینده نیز
منابع دیگری از این حساب برای تامین
کسری بودجه بنزین ،آموزش و پرورش
و موارد دیگر اختصاص داده شود.
استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و
تبدیل دالرهای نفتی به ریال مشکالت
جدی به همراه دارد که مهمترین آن
افزایش نرخ تورم اس��ت که هم اکنون
اقتصاد ایران به شدت گرفتار آن است.
به عقیده کارشناسان ،دولت تا زمانی
که در سیاست های مالی خود تجدید
نظر نکن��د و نتواند در زم��ان تدوین
بودجه به ارزیابی دقیق��ی از درآمدها
و هزینه ها برسد ،در سال های آینده
نیز با مشکل کسری بودجه دست به
گریبان خواهد بود.

•

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

جمهوری اسالمی

•
•
•
•
•
•
•
•
•

از افتخــارات یک
ابرقــدرت:
 8000دکتر بیکار
7میلیون جوان بیکار
از هر  10ازدواج  6طالق
 6میلیون معتاد
 %68مبتال به افسردگی
مص�رف س�االنه 500
میلیاردتوماندخانیات
رسیدن سن فحشا به 14
سالگی
ف�روش س�االنه  13هزار
کلیه
 %42زیر خط فقر
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دی جی داغون
تولدت مبارک!

PeRSiAN

OF

 15ساله شد

تولدش بر محمد رحیمیان عزیز
و یاران او ،و بر جامعه ایرانی

BEST

مونتریال مبارک!

کسانی که آموختن و بیشتر آموختن
و با خلوص در اندیشه آگاهی دادن به
دیگران بودن ،زندگی آنها می شود،
می دانند که از شروع کار یک نشریه
ادواری ،ت�ا روزی که بتوان گفت آن
نش�ریه روی پای خودش ایس�تاده
است ،چه عاش�قانه باید رنج کشید
و خون دل خ�ورد! و امروز که پیوند
خود را ماندگار و به سامان می بیند،
رحیمیان باید خستگی در کند و به
عاشقی خود بنازد ،و اینجا ناز عاشق
از ناز این معشوق چهارده ساله زیباتر
اس�ت .چنی�ن روزی اس�ت که باید
تولد پیوند را شادباش گفت ،با همه
آرزوهای خوب!

MUSiC
FRi. SEP. 12

اسمش لیرن فرانکوست و
اهل پاراگوئ�ه .در المپیک
پکن در رش�ته پرتاب نیزه
مقام  51را بدست آورد!
(در المپی�ک آتن  2004نیز
تقریبا به این چنین مقامی
دست یافت!)

همچنین خان�م فرانکو به
مق�ام دوم ملک�ه زیبای�ی
پاراگوئه 2006نائل شده بود.
اما این روزها در اینترنت به
مدال طالی شهرت از نوعی
داغ و خ�اص دس�ت یافته
است.

نظر شما چیست؟

مینیاتوربرایفروش

زیبـــــایی و بی استعدادی؟؟!!

KOI
خانه برای فروش

اول شهریور  1387خورشیدی

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

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

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

2 bedroom
$259,500

کالس های طراحی و نقاشی
برای بزرگساالن
برای ترم پائیزی نامنویسی می کند

--

mahbobe_khani@yahoo.comfreeaug01

___
____
 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

Condo: 2003

آتلیهحمیرا

514 582 2195

سالن آرایش شهرزاد

G

محمداستعالمی

Downtown

DDO

2 Bedroom Condo
$270000

2 bedroom
$259,500

Ville Marie

Condo: 2003

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

--

Westmont adj

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

Homeira mortazavi

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

)(master of art ed.
Professional artist/teacher
Painting class for adults
-- Fall Registration -________________

Tel.: 514 836 5520
FATEMEH FEIZ
La Capitale l’île inc.
Courtier immobilier

Tel.:514•938•8066
________________

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

نادر خاکسار

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

Cell.: (514) 969-2492

Ile Bizard

4 bedrooms
New Construction
$ 5300000

D.D.O.

2 bedrooms
Townhouse
$175000

Point Claire
3 bedrooms
water front
$390000

45%

____________________ www.paivand.ca ____________________
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دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL

C O N D O M I N I U M S
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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

16

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

:آموزش دور ه های ختصصی زیبایی

Including
6 appliances

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

 از مبتدی تا پیشرفته: گریم و متعادل سازی میک آپ همراه با تکنیک کاموفالژ-

Taxes and rebates included

T : 450 651-5732
F : 450 651-6906

اجنامزیباترینمشهاو
.هایالیت هانیزپذیرفتهمیشود

www.truenorthproperties.com
www.blurivage.ca

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

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.






























Invisalign




























w



























e
N

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP






























































































































































Lumineers Veneer























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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Rosemont
great business
opportunity
Bldg.: 15 Units
+ 3 commerce,
Rev.:~96,000
Asking price:
$860,000

مایک علیپور
MIKE ALIPOOR:

Chartered real estate agent

Cell.: 514-991-7700

SOLID INVSET
IMMOBILIER
Chartered real
estate Broker
SIEGE SOCIAL

St-catherine,

Montreal, restaurant for
rent, 1400 s. f.,
-- great location -with existing clientele,
Asking 2200/ mo
(inc all equip.)

Duvernay (laval)

Great location,2005 const.
condo, superior quality,
granite counter top kit.,
F/PL, 1 parking,
Asking: $229000

Brossard

3 bdr condo, 1999 construction, water view,
close to all must see!
asking $160000

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

roxboro/pfds, 3 bdr cottage in well sought-after
area, many updates, nice
private backyard, close to
all amenities,
asking $187000,
SOLD for $180000

Super clean 1 bdr condo,
open concept, hardwood
flrs, 2 parking space
Price $139000

Revised Price $129000

Pointe-claire

large & bright 4 bdr
split level, large corner lot,
garage, updated
windows, furnace & driveway 2003,
asking 259000,

رستورانگیالن

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

اهای محلی گیالن
ذ

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
..تنها در بهشت
»عکس از سایت «کسوف

Vaudreuil Dorion

انواع غ

4660-B boul. Des Sources
DDO QC H8Y 3C4
Off. : (514) 421-0111
Fax: (514) 421-0112
azita.solidinvest
@videotron.ca

St- Laurent

آزیتازندیان
AZITA ZANDIAN:

Chartered real estate agent

Cell.: 514-814-7700

well located 2-plex, in
great location, many update, two 5 1/2,
asking $439000
SOLD for $410000

NEW LISTING:

Lasalle, best location,

4-plex , 2 -41/2 & 2
-31/2 all rented , renovated, perfect condition,
near all services, great
investment ,
Asking: $3840000

Chambly

Baie d’urfe

“ repo” 2 bdr condo
in great location
& perfect condion,
close to all

magnificent, custom built
bun., 2800 sf living area,
5 bdr , 3 bathroom,
in-ground pool,
Asking $699000

Asking $129000

Pierrefonds

well located 3 bdr cottage
in great condition, many
updates,
Asking: $179000

Cote st Luc
quality renovated duplex in prime location,
huge garden, beautiful
kitchen, lots of storage
2 garage:
Asking price: 684,900

مسینار زیبایی
راز سالم زیسنت با محصوالت

آربـــــون

ARBONNE

>>>>> یک ساعت با ما باشید
و برای بقیه عمر عزیزتان از پوست و موی
!خودتان بیش از پیش لذت ببرید

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

:تاریخ

17  ساعت2008  سپتامبر9 سه شنبه

در محل

Cafe Mon Plaisir:

کافــه مون پلزیر

540 boul. St-Laurent
Old Montreal, Qc.

:تلفن اطالعات

Tel.: (514) 839 5264
(514) 699-5264

------------------------------------هدایایی در پایان جلسه
در میان مدعوین توزیع
.و از مهمانان با شیرینی و قهوه پذیرایی خواهد شد
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اوکازیون عالی

 خوابه3 و2 خانه های نوساز
...با گاراژ دوبل و

:برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید

125 Av. Allard

Dorval

Single Family
Price $449,000
------------------------

 ماه4 در کمتر از

OPEN-HOUSE:
SUN.: 2-4 pm

NEW G
LISTIN
Single Family

17310 Rue AntoineFaucon Pierrefonds
Price $230,000
------------------------

Île Perrot

61 27e Avenue
Single Family
12000sf
water front
Price: $319,000

NEW G
LISTIN

1387 شهریور11 / 854 شماره/ 15 سال/

مشاور
:امالک

مسکونی
و جتاری

رویا اصفهانی

Cell.: (514) 296-5507

Mun./Bor.

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

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

St Donat

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

Address: 3 Imp. du
Chinook
Price $998,000
Property Type Single
Family

18

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

Lachine

814-816 24e Avenue
Revenue Property

Price $285,000

19

 /سال / 15شماره11 / 854شهریور 1387
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

انتخابات
فدرال

درپائیز؟

دول��ت های اقلیت ،از جمله دولت های
فعلی کب��ک و کانادا ،همواره در معرض
سقوط قرار دارند.
زیرا کافی اس��ت که اح��زاب مؤتلف یا
اوپوزیسیون در یکی از موارد حساس به
دولت رای اعتماد ندهند.
در بعضی کشورها ،از جمله در ایران قبل
از انقالب ،تنها در هنگام استیضاح دولت
رای اعتم��اد الزم بود .ول��ی به موجب
قوانین کاناد،ا هر گاه یکی از لوایح مهم
دولت مانند الیحه بودجه سالیانه تصویب
نش��ود ،دولت بخودی خود سقوط می
کند و این یعنی انتخابات دیگر.
تاکن��ون حزب لیب��رال کان��ادا که بعد
از ح��زب کنس��رواتور (محافظ��ه کار)،
بیشترین کرسی های مجلس عوام را در
اختیار دارد ،علیرغم تهدیدهای استفان
دی��ون رهبر آن حزب مبنی بر س��اقط
کردن دولت ،در موارد الزم با رای اقلیت
خود دولت را از سقوط رهانیده است.
اما این حمایت ها آن اندازه نبوده است
که دولت استفان هارپر ،با خیال آسوده
و ت��ا پایان دوره قانونی خود به کار ادامه
دهد .این حالت شبیه استخوان الی زخم
است و به همین دلیل دولت کنسرواتور
در پارلمان با دش��واری هائی روبرو بوده
است.
اخیرا ،هارپر از اینک��ه دیون نه دولت را
س��اقط می کند و نه از تهدیدهای خود
دس��ت برمیدارد ،به تنگ آمده و گفته
اس��ت« :اگر دیون زن��گ انتخابات را به
ص��دا درنیاورد ،ممکن اس��ت خود من
این��کار را بکنم ».او خطاب به عده ای از
طرفداران خود گفت دیون باید تصمیم
خود را زود بگیرد .یا بگذارد دولت کشور
را اداره کند یا راه را هموار سازد تا مردم
تصمیمبگیرند.
لحن صریح گفتار هارپر ،نشان می داد
که او آماده ش��ده اس��ت یکی از دو کار
را بکن��د :یا لیبرالها را تحت فش��ار قرار
ده��د تا با رای ندادن ب��ه یکی از لوایح،
دولت را ساقط کنند ،یا از میکائیل ژان،

فرماندار کل کانادا بخواهد
که مجلس را منحل نماید.
هارپ��ر ،که در نیوبرانزویک صحبت می
کرد گفت کانادا نیازمند دولتی اس��ت
که بتواند پیش ب��رود .او از چالش های
گوناگونی از قبیل مشکالت اقتصادی،
منابع آرکتیک ،تغییرات آب و هوا و بی
ثباتی های موج��ود در تعدادی از نقاط
جهان نام برد.
هارپر ،مجلس را ب��ه ناکار آمدی متهم
کرده و می گوی��د« :صادقانه بگویم که
بزودی قضاوت خود را مبنی بر اینکه آیا
این پارلمان قادر به ادامه کار خود است
یا نه ،خواهم کرد».
احزاب اوپوزیس��یون ،در مقابل اتهامات
هارپر ،مبنی بر اشکال تراشی آنها در برابر
دولت ،عکس العمل نش��ان دادند .رهبر
پارلمانی لیبرالها ،رالف گودیل ،گفت:
هارپر ،با درخواست انحالل پارلمان زیر
حرف خود می زن��د .زیرا دولت خود او
تصمیم گرفته بود که انتخابات بعدی در
اکتبر  2009انجام شود.
گودی��ل ،این گفت��ه هارپ��ر را که باید
لیبرالها بخاطر مانع تراشی در پارلمان و
جلوگیری از فعالیت آن سرزنش شوند،
رد کرد و گفت:
این خود کنسرواتورها هستند که مجلس
را به ناکارآمدی کشانده اند.
اس��تفان دیون ،هم گناه ن��اکار آمدی
پارلم��ان را به گ��ردن دول��ت و حزب
کنسرواتور می اندازد و نمونه هائی هم
در این مورد ارائه می کند.
جک لیتون ،رهبر  ،NDPضمن استقبال
از انتخابات پائیز و آوردن فضای تازه ،می
گوید:
این خود کنسرواتورها هستند که پایشان
روی ترمز بسیاری از کارهای مهم است.
وی می گوید همواره منتظر حرکت دیون
است .لیتون ،لیبرالها را ،بخاطر دادن 43
ب��ار رای اعتماد به دولت در دوره قبل از
تابستان پارلمان ،مالمت می کند.
ژیل دوسپ ،رهبر بلوک کبکوآ ،با ژست
آدم هائ��ی که هم��ه کارهایش مرتب و
منظم است ،می گوید:
ما برای انتخابات آماده هستیم.
مالحظ��ه می ش��ود که هر ی��ک از دو
طرف ،دولت و اپوزیسیون ،دیگری را به
مانع تراشی در پارلمان و ناکارآمد کردن
آن متهم می کند .گویا قرار شده است
که نخست وزیر هارپر ،با رهبران احزاب
اوپوزیس��یون مالقات و مذاکره کرده و
تصمیم بگیرند که آیا دیون ،تیر خالص
را به پارلم��ان بزند یا هارپر ،از میکائیل
ژان ،بخواه��د او اینکار را بکند ،یا اینکه
تفاهم بکنند همین پارلمان یکسال دیگر
هم لنگ لنگان بکار خود ادامه دهد.
ای��ن تصمیم باید قبل از  20س��پتامبر
که پارلمان از تعطیالت تابستان باز می
گردد اتخاذ شود.
س��رمقاله نویس گازت  17آگوس��ت،
در همی��ن مورد با لحن طنزآمیزی می
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جستجوی گوشت های فاسد در فروشگاه ها

گوید:
هارپر با حالت تحیر و تلخکامی در یک
پارلمان ناخوش��ایند گیر کرده اس��ت.
نویسنده تایید می کند که انتظار برای
ای��ن که دی��ون ،جرات خ��ود و اجماع
حزب لیبرال را بدس��ت آورده و کانادا را
به انتخابات تازه بکش��اند کابوسی برای
هارپر ،شده است.
اما بقول نویس��نده ،مسئله بزرگ برای
این پارلمان در این موقع خوف و رجای
لیبراله��ا نیس��ت ،بلکه صب��ر و انتظار
کنسرواتورهاست.
در ادامه سر مقاله می خوانیم:
ناکارآم��دی مرب��وط اس��ت ب��ه برنامه
کنس��رواتورها ب��رای کار در پارلم��ان.
مبارزات انتخاباتی هارپر ،در  2006بر 5
وعده اصلی بنا شده بود« :عملکرد دولت
توام با حس��اب پس دادن ،کاهش دادن
جرم و جنایت 1200 ،دالر پرداختی به
مراقبت از بچه ،کاهش  GSTاز هفت به
شش و کاهش زمان انتظار در بیمارستان
ها .هارپر ،و حزبش چه��ار مورد از آنها
را بگون��ه ای قابل قبول انجام داده اند و
اکن��ون نوبت دوم کاهش  GSTاس��ت.
اما آنان ب��رای کاهش جرایم رفته رفته
سختگیر می شوند ،گرچه طبق آمارها
میزان جرم و جنای��ت در حال کاهش
اس��ت .در مورد پنجمی��ن وعده ،یعنی
کاهش زمان انتظار در بیمارس��تان ها،
دولت فدرال باین نتیجه رسیده است که
اینکار جزء مسئولیت های استانهاست».
نظر س��نجی های تابس��تان نشان می
دهد که لیبرالها و کنسرواتورها شانه به
شانه هم پیش می روند .اگر همین امروز
انتخابات برگزار شود ،باز هم یک دولت
اقلیت خواهیم داشت .آخرین نظرسنجی
ها نش��ان م��ی ده��د ک��ه محبوبیت
کنس��رواتورها  36درص��د ،لیبرالها 30
درصد 14 NDP ،درصد و س��بزها 10
درصد است 6 .درصد هم هنوز تصمیم
نگرفته ان��د .در کبک ،بلوک کبکوآ 34
درصد آراء را دراختیار دارد ،در حالی که
لیبرال ها و کنس��رواتورها هر کدام 25
درصد رای دارند.
این صحبت ها کانادائی ها را هم به تدریج
به انتخابات جدید راغب تر کرده است.
قب�لا  66درصد کانادائی ها انتخابات را
ضروری نمی دانستند که اکنون تنها 38
درصد چنین فکر می کنند.
این پیش زمینه ها انتخابات در پائیز را
متحمل می نماید .بنابراین ،از هم اکنون
احزاب مشغول تدارک و آمادگی هستند.
به عنوان اولین اقدام هارپر ،در یک جلسه
جمع آوری اعانه ،حزب کنس��رواتور را
تنها نیروی ایجاد وحدت و چند فرهنگی
نامید و گفت این اولین حزبی است که
وزیر زن وارد کابینه کرده و اولین سناتور
از میان بومیان را معرفی نموده و بیش
از همه نمایندگانی از میان اقلیت های
قومی داشته است.
وی دولت های لیبرال قبلی را متهم می
کند که کانادائی را از هم جدا کرده اند.
-----------------

در میان  15مورد مرگ
تائید شده یک نفر کبکی
دیده می شود
 21آگوس��ت :ای��ن
عبارت با حروف درشت
در اولین صفحه گازت
درج شده بود.
در سوتیتر ،ضمن اعالم
یک م��ورد م��رگ ،از
اینکه خانم های باردار،
سالمندان و کسانی که
سیس��تم دفاعی بدنی ضعیفی دارند،
بیشتر در معرض خطرند هشدار داده
شده بود.
موضوع مربوط است به بعضی تولیدات
گوش��تی که با یک نوع باکتری بنام

لیستریامونوس��یتوژن آلوده ش��ده و
مصرف کنندگان آنها را در معرض یک
بیماری که گاهی کش��نده هم است
قرار میدهد.
این نوع گوش��ت های
آلوده بیشتر در میان
ف��رآورده ه��ای یک
ش��رکت تولی��د مواد
گوش��تی بنام Maple
 Leafک��ه در انتاری��و
فعالیت دارد مشاهده
شده است.
مس��ئوالن بهداشت و
س��ازمان های کنترل
مواد غذائی ،به محض مشاهده بیماران
مشکوک به آلوده شدن به این باکتری،
تحقیقات و بررسی های الزم را انجام
دادن��د .در ابت��دا ،ارتباط��ی بین این
بیماری ها و مواد گوش��تی یاد شده

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




























>> ادامه در صفحه20 :

جواد داوری

ختفیف

%50

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

ما
ماه مهیمه رمضان

28

13



















































  












































 



















13

بر .99
جن




















































 


















































پوندی









20


 































































ش














ا


ایندین

















































































 لیزا












ر



















پوندی







 






گیت 8


















































 -بهترین گوشت کباب کوبیده زعفرانی آماده،

با

انکار می شد.
ولی بررسی های دقیقتر این ارتباط را
قطعی ساخت و بالفاصله دستور جمع
آوری محصوالت  Maple Leafاز کلیه
فروش��گاه های کشور صادر و به مورد
اجرا گذاشته شد.
مردم پس از ش��نیدن ای��ن اخبار در
مورد آنچه می خورند حساستر شده
اند .بعضی کبکی ها س��لیقه خود را
تغییر داده و محصوالت غذائی مصرفی
خود را از کشاورزان محلی می خرند
که بیشتر مورد اعتماد آنان هستند.
البته خطر هنوز برطرف نش��ده است
و هش��دار داده می ش��ود ک��ه مردم
از مص��رف بعضی مواد گوش��تی که
مشکوک به آلوده شدن به این باکتری
هس��تند خودداری کنند .چون بیان

Tel.:514-466-1327


تواضع  -محصوالت
ایران:
معروف
 خشکبار


















باربکیو...یک و یک
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سنگک ونکوور موجود است.
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باسماتی
برنج
انواع
ترشیجات،







رویال





برجن


 عرق گل گاوزبان ،عرق چهل گیاه ،عرق شوید ،عرق زیره،عرق کاسنی ،عرق بهارنارنج ،گالب و نعنا دو آتشه
 خورش قرمه سبزی جدید (بدون گوشت) رسید -ترشی خانگی سن لوران رسید
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و
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ایران:
از
 تازهکباب کوبیده بوقلمون
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خواب
را جدی
بگیرید!

 /سال / 15شماره11 / 854شهریور 1387

بهداشت جسم و جان...
‘اختالل در خواب با
آلزایمر و افسردگی
مرتبط است’

محققان بر این باورند که به قدر کافی
به ارزش خواب برای سالمت اهمیت
داده نمی شود و اختالل در خواب مانع
از سالمت جسم و روان می شود.
کارشناس��ان روان درمان��ی بالینی و
دس��تگاه مرکز عصبی که در مرکز
جدید مطالعه زمان زیست شناسی و
آزمایشگاه خواب در دانشگاه سیدنی
اس��ترالیا فعالیت دارند ،تالش می
کنند با انجام مطالعات مشترک به
بیماران کمک کنند تا دیرتر عالئم
پیش��رفته بیماری را بروز دهند و از
کیفیت بهتر زندگی برخوردار شوند.
پرفسور نائومی راجرز می گوید که
اگر بیماران آلزایمر و برخی دیگر از
اختالالت مغزی ،خواب راحت و کافی
داشته باشند ،احتماال پیشروی بیماری
کندتر خواهد شد.
خان��م راج��رز گف��ت“ :ما ‘س��اعت
بیولوژیک بدن’ ()circadian rhythm
بیماران و نظ��ام خواب آنها را در نظر

ش��دت آن بکاهد و
استراحت کند.
همچنی��ن چرخه
می گیریم .ما می خواهیم کشف کنیم خـواب و بیداری ،فعالیت و استراحت،
ک��ه این سیس��تم چگونه مختل می حرارت بدن ،مصرف اكسیژن و میزان
شود تا بتوانیم از این اتفاق جلوگیری ترش��ح غدد درون ریز توسط همین
کنیم .جلوگیری از مختل شدن خواب ساعت بیولوژیك بدن تنظیم می شود.
باعث می ش��ود که افراد طبق ساعت ساعت بیولوژیک مختص انسانها نبوده
درونی بدنشان چرخه بیداری
و تم��ام موجودات زنـ��ده از باكتری
گرفته تا انس��انها چنین
و خواب مش��خصی داشته
باشند .منطبق کردن چرخه ‘ساعت
ساعتی دارند.
درجه حرارت بدن ،فشار
ش��بانه روزی بدن بیمار با بیولوژیک
خون ،تقس��یم س��لولی،
خواب و بیداری ،استراحت
بدن
و فعالیت م��ا از یک الگوی
تكراریروزانهتبعیتمیكنند
بدون آنكه م��ا متوجه آن گردیم.
به این الگو ،ریتم س��رکادین می
گویند.
گروه محققان این مرکز همچنین
ارتباط میان کم خوابی و افسردگی
و همچنین چاقی مفرط و بیماری
قند را تحت مطالعه دارند.
س��اعات خواب و بیداری او بخشی از محققان معتقدند که کارفرمایان باید
درمان خواهد بود که امیدواریم عالئم کارمن��دان خود را ترغی��ب کنند در
فواصل معین “چ��رت” بزنند تا بهره
بیماری آنها را کاهش دهد”.
س��اعت درونی بدن به فرد كمک می وری آنها و همچنین میزان ایمنی آنها
كند فعالیتش را در ساعات روز افزایش هنگام کار افزایش یابد.
ده��د و در تاریکی و ش��ب هنگام از

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,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR,
IRAN AIR, KUWAIT AIRWAYS,
AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,

AMRO TRAVEL

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

بهتریننرخ
به تمامی
کشورهای
دریای کارائیب
(کوبا،
دومینیکن
ریپابلیکو)...

ساعــات کار:
روزهای هفته از ساعت
 9تا  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

یکی از علل چاقی،
تغذیه نادرست و کاهش
فعالیت بدنی است.

Sep. 01, 2008
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نقرس،اختالالتمفصلیوبیماریهای
قلبی – عروقی میشود.

دالیلپرخوریچیست؟
فشارهای متعدد عصبی و
پناه بردن به غذا:

بعضیها تحت تأثیر فشارهای روحی-
روانی مدام و ب��دون توجه به این که
آیا گرسنه هستند یا خیر ،به خوردن
خوراکیهای مختل��ف روی میآورند
و اینک��ه قبال چه خ��ورده ،یا بعد چه
خواهند خ��ورد را در نظر نمیگیرند.
ش��ما فکر کنید با توجه به فشارهای
گوناگ��ون فعلی در ای��ن زندگیهای
امروزی ،فردی

م
ی
خ
و
ا
ه
ی
د
و
ز
ن کم کنید؟!

گاه��ی وقتی با کس��ی
درب��اره اضافه وزن و چاقی او صحبت
ی کنیم ،فوراً جمله ”من که چیزی
م
خ��ورم“
ی
نم
را مط��رح میکند ،ولی
گاهی هم ش��خصی که دچار عارضه
چاقی یا اضافه وزن است حتماً پُرخور
نیس��ت ،بلکه میتوان به کم تحرک
بودن وی اش��اره داشت ،یا به عبارتی
به اندازهای که از غذاها انرژی میگیرد،
ان��رژی را مصرف نمیکن��د ،بنابراین
چاق میشود.
با افزایش سن ،به طور طبیعی فعالیت
بدنی کاهش مییابد و بیش��تر مواقع
ش��خص بدون توجه به این قضیه ،به
دلیل تغییر ن��دادن عادتهای غذایی
خود دچار چاقی یا اضافه وزن میشود،
چرا که وقتی به س��ن  50سالگی هم
میرسد ،درست مثل  20سالگی خود
غذا میخورد و این مسئله باعث ایجاد
عوارضی مثل چاقی میشود.
خود چاقی هم باعث عوارض متعددی
از جمله :فش��ار خون ب��اال ،دیابت،

ک��ه چنین
حالتی پیدا کند کمکم حکم یک جارو
برقی را پیدا میکند و بدون توجه به
نیاز بدنُ ،مدام هر چه جلو دس��تش
باشد را میبلعد.

قبیل افراد اغل��ب خانوادگی چاقاند
و گاهی ابراز میکنن��د ما خانوادگی
استعداد چاقی داریم.
جواب یک چنین تصوراتی این است
ک��ه ش��ما خانوادگ��ی عادتهای بد
غذایی دارید!
یکی دیگر از عادتهای بد غذایی تند
تند غذا خوردن است .از زمانی که ما
غ��ذا را میبینیم یا ب��ه قول خودمان
اشتهایمان باز میشود ،به طور طبیعی
 20دقیقه ی بعد ،مغز به معده دستور
سیری را میرساند.
سعیکنیدآهستهغذابخورید.

چند دقیقه تفک��ر راجع به نحوه غذا
خوردن به ش��ما میگوید ش��ما جزء
ک��دام گروه هس��تید؛ صحی��ح غذا
میخورید یا س��هل انگاران��ه و بدون
احساس گرسنگی و از روی
عادت و بدون توجه به نیاز
بدنتان؟!

>> چرا باید تغذیه
صحیح داشته باشیم؟

هر چه در مورد دالیل ضرورت تغذیه
صحیح بیشتر بدانیم ،در تقویت انگیزه
مؤثرتر است.

غذاهای خوشمزه و ارادهای
>> بر آوردن نیازهای
نه چندان قوی:
برای نه گفتن به غذاهای خوشمزه و غذایی:

پرکالری تمرین کنیم .در واقع یکی از
راههای تقویت اعتماد به نفس ،تقویت
انگیزه است.
نه گفتن به کاری که دوس��ت داریم،
ولی میدانیم برایمان مضر است ،یکی
از مهمترین راههای تقویت اراده است.

عادتهای غلط:

بعضی از خانوادهه��ا خوردن غذاهای
ت عادی و روزمره
پر چرب را یک عاد 
تلقی میکنن��د .این

ن طور که میدانید برای رش��د،
هما 
فعالیت و تفکر نیاز به کسب انرژی از
غذاها داریم که خوردن میتواند یکی
از دالیل تغذیه باشد.

>> کاهش عوامل خطر
بیماریها:

با داش��تن تغذیه صحی��ح از ابتال به
بیماریهای مزمن مثل دیابت ،فشار
خون باال و  ...میتوان جلوگیری کرد.

رانندگیمیکنید
دارو
یریضکاد افسردگ
نتی
ی خنورید!
در
جه یک تحقیق آم
نشان می دهد دا

رو
بر مهارت رانندگی اشخاص تاثیر م های ضد افسردگی
محققان دانشگ
نفی دارد.
های  ۶۰نفر را در اه داکوتای شمالی با ا
ست
فا
ده
از
د
س
تگ
اه
شبیه ساز مهارت
هدایت خودرو برر
سی کردند .تمرکز و
س
رع
ت
وا
کن
ش
ای
به گ
ن افراد هم از موارد
تحقیقبود.
زارش این محققان ،ن
تی
جه
آز
مای
ش
ها
در افراد
کردند ،ضعیف تر ی که داروهای ضداف
از
سردگی مصرف می
د
یگ
را
ن
به گفته دکتر
بود.
هنگ دانویتز بیمارانی که
دا
رو
ها
ی
ض
داف
سر
دگی م
ام رانندگی یا انج
صرف می کنند باید
ام کارهایی که به تمر
کز
و
دق
ت
ا
حت
یا
ج
دارد،
احتیاطکنند.

گوشت فاسد و...
>> ادامه از صفحه19:
معادل های فارسی نام های این مواد
مشکل آفرین است ،لذا عین پاراگراف
مربوط��ه ،جهت آگاه��ی خوانندگان
پیون��د ،در همین صفح��ه درج می
شود.
در بس��یاری از فروشگاه های معروف
مواد غذائی در مونترال ،مسئوالن آنها
به مصرف کنندگان و مشتریان خود
اطمینان می دهند ک��ه آنان چنین
فرآورده هائی را نمی فروشند.
اما علیرغم این اطمینان ،بعدا معلوم
ش��د که در میان درگذشته گان یک
کبکی هم دیده شده است.
ع��وارض این بیم��اری که خیلی هم
زود ب��روز نم��ی کند ،حالتی ش��بیه
گریپ است .سایر عوارض آن عبارتند
از :تهوع ،اس��تفراغ ،انقباض عضالت،
اسهال ،تب درجه باال ،سردرد شدید،
سفتی گردن ،یبوست و تب مداوم.
از عوارض آن برای بانوان باردار سقط
جنین ،زایمان زودتر از موقع و حتی
بدنیا آوردن طفل م��رده هم نام برده
می شود .این عوارض ممکن است دو
تا نود روزی بعد از مصرف مواد آلوده
ظاهر شوند.
اظهار نظرهای گوناگون و گاهی متضاد
و متناقض ،درب��اره اینکه آیا ارتباطی
بین ف��رآورده های گوش��تی Maple
 Leafو ای��ن بیماریها وجود دارد یا نه
جریان داشت.
ت��ا اینک��ه طب��ق نوش��ته گازت 24

آگوست ،سه
نمونه از مواد
جم��ع آوری
ش��ده م��ورد
آزمایش قرار
گرفت .در دو
مورد از آن سه
ارتباط قطعی
تش��خیص
داده ش��د و
مورد سوم هم
بسیار نزدیک
ب��ه قطع��ی
بود .بنابر این،
منش��اء این
بیماریها همان
تولیدات گوشتی  Maple Leafاست.
رئیس  Maple Leafگفته است که او
مصمم است سالمت عمومی را مقدم
بر هر چیز بداند و دستور جمع آوری
کلیه محص��والت آن را ص��ادر کرده
اس��ت .وی افزوده اس��ت که در هفته
گذش��ته  20میلیون دالر از این بابت
به کمپانی ضرر وارد ش��ده است .این
مقدار مواد غذائی جمع آوری شده از
فروش��گاه های مواد غذائی کانادا بی
سابقه بوده است.
درب��اره تعداد مبتالی��ان به بیماری و
مرگ و میر ناش��ی از آن آمار و ارقام
گوناگونی منتش��ر ش��ده است .طبق
آماری که در گازت  27آگوست درج
شده اس��ت ،در میان  15مورد مرگ
تائید ش��ده ،یک نفر هم کبکی دیده

می شود.
طبق همین آم��ار 12 ،مورد مرگ در
انتاریو ،یک مورد در بریتیش کلمبیا و
یک مورد در ساسکاچوان گزارش شده
اس��ت .این  15مورد فوت از میان 29
مورد بیماری تائید ش��ده در سرتاسر
کاناداست.
از این رقم دو مورد در کبک 22 ،مورد
در انتاریو 4 ،مورد در بریتیش کلمبیا
و یک مورد در ساسکاچوان مشاهده
شده است.
گفتنی است که  260بازرس دولتی،
بطور تمام وقت مشغول کار هستند و
به جمع آوری مواد مش��کوک نظارت
می نمایند.

•
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زندگی...

خامن ها:

خود دوستی،
راهی جهت
رسیدن
به ایده آل ها

می کنند.
حاال می خواهیم ببینیم کس��ی که
دچار این گمگش��تگی ش��ده است،
چطور می تواند دوب��اره خود را پیدا
کند؟
س��اده اس��ت ،این  5قان��ون طالیی
خوددوستی را دنبال کنید تا همانی
ش��وید که همیش��ه می خواس��تید
باشید.

یک��ی از مهمتری��ن کارهایی که می  )1ظاهرتان را تغییر دهید.

توانید برای سالمت و شادکامی خود
انجام دهید ،تمرین خود دوستی است.
اینکه به خودتان بیش��تر از هر کس
دیگری در دنیا احترام بگذارید نوعی
خود دوس��تی است و می تواند جنبه
بسیار مهمی در رس��یدن به اهداف،
س�لامت خوب و موفقیت باشد .اما،
خیلی اوقات ،خیلی از خانم ها دیگران
را قبل از خود می دانند و این مسئله
ای کام ً
ال طبیعی است و خیلی اوقات
الزم اس��ت .اما در این حال فراموش
می کنند که هستند و خودشان را از
همه چیز عقب می کشند.
کم کم افسرده می شوند ،تمرکزشان
را از دس��ت می دهند و دیگر اشتیاق
و جاه طلبی ندارند و متعجبند که چه
اتفاقی در زندگیشان افتاده است که
باعث شده به آن نقطه برسند.
جواب آن خیلی ساده است .آنها قانون
طالیی خود دوس��تی را فراموش می
کنند :اگر خودتان را دوس��ت نداشته
باش��ید ،نمی توانید از دیگران انتظار
داشته باشید که دوستتان بدارند.
خود دوستی ازجمله کارهای دشواری
اس��ت که باید در حق خودتان انجام
دهی��د .باید به نقطه ای در زندگیتان
برسید که از اهداف و ظاهرتان کام ً
ال
راض��ی و خوش��نود باش��ید .باید به
خودتان بگویید که
“من آدم با ارزشی ام”.
ام��ا ب��رای خیلی اف��راد آنقدرها هم
ساده نیست .ممکن است این چیزها
را بخواهند اما مس��ئولیت ها سد راه
رسیدن آنها به سرنوشتشان می شود.
یعنی درواقع خودشان را فدای دیگران

اولین قدم در اعالم خوددوس��تی این
است که دوباره عاشق خودتان شوید.
وقتی به دنیا آمدید ،این مسئله کام ً
ال
طبیعی بود .با مرور زمان ،ممکن است
درمورد ظاهرتان اعتماد به نفس الزم
را از دست داده باشید یا ممکن است
دوره ای را طی کرده باشید که در آن
خودتان را خیلی حقیر و ضعیف می
دیدید .شاید وزنتان تا جایی باال رفته
که سایزها بزرگتر از سایز حتی سال
گذشتهتانشدهباشید.شایدموهایتان
کم کم سفید شده است .شاید هم آن
چ��روک ها و خط های دور لب دیگر
آنقدرها هم بامزه نیستند.
کاری که باید انجام دهید این اس��ت
که نگاهی به آینه بیندازید و حقیقت را
به خودتان اعالم کنید .باید به خودتان
بگویید“ ،تو را به خاطر آن چیزی که
هستی دوس��ت دارم” و به تصویرتان
در آینه لبخند بزنید .اگر این کارآمد
نبود ،تغییراتی در خودتان ایجاد کنید.
س�لامتی به معنی اضافه وزن نیست
پس ه��ر روز به پی��اده روی بروید و
با نفس کش��یدن در هوای تمیز هم
وزنتان را پایین تر بیاورید و هم حال و
هوایی عوض کنید .درمورد خط های
خنده تان هم ناراحت نباش��ید ،اینها
نش��انه اینند که شما عمری را شاد و
خوشبخت زندگی کرده اید.

مهمت��ر
نباش��د،
کم اهمی��ت تر هم
نیست.
هزاران زن هستند
ک��ه آنقدر خ��ود را
درگیر زندگی کرده
اند که مهمترین فرد
در زندگیش��ان که
خودشان هستند را
فراموش کرده اند.
بعض��ی اوق��ات
خودم��ان را چن��ان
غرق در دنیا می کنیم
که مراقبت از کسی
که بای��د در اولویت
قرارش دهیم ،یعنی
خودم��ان ،فراموش
می شود .اگر اینکار
را نکنیم اتفاقی که
می افتد این اس��ت
ک��ه خودم��ان را در
وضعی��ت ناراحتی
می بینی��م چون در
حی��ن همه تالش هایم��ان که برای
برآوردن نیازهای دیگران بوده است،
م��دام با مش��کالت و نارضایتی های
خویش بمباران شده ایم .چطور است
همانطور که هم��ه کار برای دیگران
انجام می دهیم ،ب��رای خودمان هم
انجام دهی��م؟ نه نمی توانیم .چون با
اینهمه تالشهایی که انجام میدهیم،
فرا انسان نیستیم و باید این مسئله را
قبول کنیم.
باید بنش��ینیم
و ب��رای ن��گاه
کردن به درون
خودم��ان وقت
بگذاری��م ت��ا
ببینیم چه می
خواهیم و کاری
کنی��م ک��ه آن
اتف��اق برایمان
بیفتد.

وضعی��ت ظاهری
و روحی خود کار
ک��رده اید ،وقتش
رس��یده که وارد
عمل شوید .نکته
مه��م اینج��ا این
است که مستقل
ش��وید ،آزاد از
ناامن��ی ها ،تزلزل
ها ،فقر و س��تیزه.
اولی��ن کاری که
باید انج��ام دهید
ای��ن اس��ت ک��ه
بنش��ینید و از
خودتان بپرس��ید
ک��ه آی��ا از تکیه
ک��ردن به دیگران
برای ش��اد کردن
ش��ما ،خوشحال
هستید؟ پاسخ آن
این خواهد بود که
“مطمئن��اً نه” و
دلی��ل آن هم این
است که هیچ کس
در این دنیا وجود ندارد که بتواند شما
را آن اندازه که انتظار دارید ،شاد کند.
اما برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد ،باید
لیستی از اهداف خود تهیه کنید .نمی
توانید بدون اینکه بدانید برای رسیدن
به آنجا چه باید بکنید ،فردی مستقل
ش��وید .این واقعی��ت را بپذیرید که
هیچکس نیست که مراقب شما باشد
جز خودتان و فقط آن زمان است که
می توانید اس��تقالل خ��ود را به طور

کامل پیدا کنید.

 )4از نتیجه کردار بد دوری
کنید.

داس��تانی اس��ت ک��ه در آن زنی بود
که زندگی اش مشکل پشت مشکل
داشت .شوهرش به خاطر زنی دیگر او
را رها کرده بود و دوست پسر کنونیش
هم از او س��وء اس��تفاده می کرد .سه
مرتبه دس��ت به خودکشی نا موفق
زده بود .پس��رش هم به پدر کشیده
بود .او هم از همس��رش سوءاستفاده
می کرد .مشکل هر دوی این آدم ها
این اس��ت که اج��ازه دادند کردار بد،
جزئی از زندگیشان شود .آنچه از آن
مطلع نبودند ای��ن بود که می توانند
سرنوش��ت خود را تغییر دهند و این
الگوهای سوءاس��تفاده گرایانه را با از
بین ب��ردن این کردار بد با رفتارهایی
بهتر جایگزین کنند .از بین بردن این
کردارها نیازمند تالش بس��یار است.
باید سعی کنید خودتان را از آن جدا
کنی��د .وقتی این��کار را کردید ،دیگر
اجازه نمی دهید برگردد و حفاظی دور
خودتان می کشید که از نزدیک شدن
آن جلوگیری می کند.

 )5سپـر حفاظتی تان را
جـلوی خـود بگیرید.
سپر حفاظتی شما ،نیروی حفاظتی
شخصی شماس��ت .از ش��ما دربرابر
ادامه در صفحه29 :

جدول ساده تر...
)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33

 )2زندانی درون تان را
 )3در
خودتان
آزاد کنید.
وقتی روی “بیرون” خود کار کردید ،استقالل
نوبت به “درون” تان می رس��د .خود ایجاد کنید.
درونی ش��ما اگر از خ��ود بیرونی تان
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-1مرکز استان خراسان – ابزار توقف اتومبیل  -1سودمند و بهره رسان – جای پای سوارکار
 -2وسیله هدایت ماشین – مربوط یه میهن  -2 -3حی��ا و آزرم – خوراکی از تخم مرغ  -3غم
دریای عرب – پیر واژگون ! – معدل یک صد و اندوه – مذهب و آئین – چاش��نی ساالد -4
متر مربع  -4حشره ای کوچک و کروی  -5جد کنایه از جهان زود گذر  -5سالح مار و عقرب
و پدربزرگ – جانور اهلی شده  -6کتاب طنز – یکصد و یازده  -6کودک یتیم است  -7مرکز
عبید زاکانی به تقلید از شاهنامه فردوسی  -7ایتالیا – کالم تعجب ش��دید – گریز ناگهانی
اندک و ناچیز – دوست و دلدار – آدم بی رمق حیوان  -8همیشه د رخدمت – خلق خدا -9
ندارد  -8رود بزرگ ش��مال ایران – فهمیدن بسیار باهوش و زرنگ – بسیار سپاسگزار .
ش��ریکPuzzle 36 (Easy, difficulty rating
و دریافتن  -9وس��یله ابراز محبت – )0.44
زندگی .
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 -1كتابى نوشته «امیل زوال»  /دعاى زیر لب /
از خوردنى ها!  -۲روش و اسلوب  /همه دارند/
برف روب  -۳دربندان  /فلز چهره  /دایر و برقرار
 -۴مخترع فونوگراف  -۵بام دنیا  /قصد و آهنگ
 -۶دارائى  /ضربه اسبى  /نفس سرزنش كننده
 -۷خراب و ویران  /ش��هر آلمان  /تر و تازه -۸
پشت س��ر هم قرار دادن  /پس��وند شباهت /
جانور كوهان دار  -۹جویب��ار  /رودى در ایران
 -۱۰پدر نثر فرانسه  -۱۱از دروس دبیرستانى/
ظاهر س��اختمان  /آهنگ نظامى  -۱۲بیمارى
سگ  /قوم ایرانى  /هستى  -۱۳گونه اى ظرف
پالستیكى  /پول خرد هند  /خو و منش.

 -1سوره زنان  /مرده  /انگبین  -۲فرمان توقف/
مادر باران  /بازگش��ت  -۳حیله و مكر  /از بت
هاى زمان جاهلیت  /عدد و شماره  -۴مسكن
گزیدن  /حس باصره  -۵شتر  /حیرت و دهشت
 -۶آزادى  /هدیه داماد به عــــروس خانم -۷
بى آبرو  /قله فارس  /دریاچه ژنو  -۸فوت كردن/
بهره بردن  -۹س��ال تركى  /مزد  -۱۰كاش��ف
میكروب هارى  /شرف و آبرو  -۱۱اسب باركش
 /زمین آماده كشت  /نجات یافته  -۱۲ساحل
و افق  /بازنده شطرنج  /شادى  -۱۳از پیامبران
قوم عاد  /كار برجسته  /سختى.

5
2

6
برای حل سودکو :ورق بزنید!

 ::افقی

 ::عمودی

4
2

9

4

3

1

5

9

7

8

4

7

2

1

8

4

1

9
2

8
8

4

6

پـارسی
بداریـ��م

راپ�اس

ϩΎ̳ΪϨΑ Ϯ̴Α Ϟμϔ˴ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϨϣΩή̡ Ϯ̴Α Ϟμϔ˵ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩήΘδ̳ Ϯ̴Α Ϟμϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΛϻ ΩϮϘϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎθϧ Ϣ̳ - ΪҨΪ̡Ύϧ Ϯ̴Α
ϩΪη ΩϮϘϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪη ΪҨΪ̡Ύϧ ϩΪη Ϣ̳ Ϯ̴Α
̭ϮϠϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖΨΑΪΑ-ϩΪϧΎϣέΩ-ϩέΎ̪ϴΑ Ϯ̴Α
ΪϨϣΩϮγ Ϯ̴Α Ϊϴϔϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϭήΑϭέ Ϯ̴Α ϞΑΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨϭέΎҨϭέ Ϯ̴Α ϪϠΑΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥέΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎ̴ϨϬϤϫ - ϥΎϣΰϤϫ Ϯ̴Α
έΎΘηϮϧ Ϯ̴Α ϪϟΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΪҨΎ̡ Ϯ̴Α ΖϣϭΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΠϨγ Ϯ̴Α ϪδҨΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶ϣ ϪδҨΎϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢΠϨγ ̶ϣ Ϯ̴Α
ϩΎ̴ϣέ Ϯ̴Α ϩήΒϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦϴϟϮΘϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
- ϥΎ̴ΘΧΎΑ ϥΎΟ Ϯ̴Α
̯ϥΎ̴Θθ
̵έΪϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨ̩ - ̶̯Ϊϧ Ϯ̴Α
Ϊϧ˴ϭΎΟέϭ Ϯ̴Α αΪϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΪϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎϏήγ
̡έΎΘϔ̴θϴ
Ϯ̴Α
)iculty rating 0.44
̶ϧΪη Ϯ̴Α έϭΪϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎΘγ Ϯ̴Α ήϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
8
3ϩΎ̢γ ήϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̢γ ΩΎΘγ Ϯ̴Α
3 ϪϣΎϧ Ϧϴϳ Ϯ̴Α ΕέήϘϣ ̵ΎΟ
1 ϪΑ
έΎ̰ϫΎϨ̳ Ϯ̴Α ήμϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
4 ̵ ϩέϭΩ Ϯ̴Α ̶ότϘϣ
8 ̵ΎΟ
2 ϪΑ
ϞδϨϟ ωϮτϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
9 Ϊϧίήϓ
5 ̶Α Ϯ̴Α
ϦϴҨϮ̴ΑϪϨϨϘϣ̵ΎΟ ϪΑ
̳9 ̵έά
7
Ϧ̯ ϩΎ̩ Ϯ̴Α ̶ϨϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΎΟ ϪΑ
2 ϪҨϮ̳ϪϟϮϘϣ
- ϪϨϴϣί Ϯ̴Α
̵ϮϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
2 8
6
ζΨΑϭήϴϧ Ϯ̴Α
6 ϪϧΎϤϴ̡ Ϯ̴Α
5 αΎϴϘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮϠϣ Ϯ̴Α Ρϼϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωή̯ ΕΎϗϼϣ
7
1 ̵ΎΟ ϪΑ
Ωή̯ έΪҨΩ Ϯ̴Α
Ζϣϼϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϓϮ̯ήγ-ζϧίήγ Ϯ̴Α
ϡΩήϣ Ϯ̴Α ΖϠϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨΒҨΎ̡ Ϯ̴Α ϡΰΘϠϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪη ϖΤϠϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘγϮϴ̡ Ϯ̴Α
ϮϧΎΒϬη Ϯ̴Α Ϫ̰Ϡϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖόϧΎϤϣ ̵ΎΟ ϪΑ
iculty- rating
)̵έΩίΎΑ0.22
- ̶̳ΪϧέΩίΎΑ Ϯ̴Α
̵ήϴ̳ϮϠΟ
έΩ ϪϟΎΒϧΩ4Ϯ̴Α ΪΘϤϣ ̵ΎΟ
3 ϪΑ
έϮθ̯ Ϯ̴Α Ζ̰ϠϤϣ ̵ΎΟ ϪΑ
9 ϪΘηΩίΎΑ
5 Ϯ̴Α ωϮϨϤϣ ̵ΎΟ ϪΑ
αΎ̢γ Ϯ̴Α ϥϮϨϤϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϧϮϨϤϣ ̵ΎΟ ϪΑ
4
ϡέΰ̴γΎ̢γ Ϯ̴Α
̶ϧΪη8Ϯ̴Α Ϧ̰Ϥϣ
5 ̵ΎΟ ϪΑ
β̡ ϦҨί Ϯ̴Α ΪόΑ Ϧϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ωϮϤΠϤϟ3ΚϴΣ6Ϧϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓήϤϬҨϭέ Ϯ̴Α
9 ̵ΎΟ
7 ϪΑ
έϭ ϡΎϴ̡ Ϯ̴Α ̵ΩΎϨϣ
ϪΘγΪϠ̳ Ϯ̴Α ϩέΎϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϋίΎϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴΘγ - ̵ήϴ̳έΩ Ϯ̴Α
7 Ύϫ8 ϪϧΎΧ Ϯ̴Α ϝίΎϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪҨΪϨδ̡ Ϯ̴Α ΐγΎϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
2 Ϯ̴Α9ΖΒγΎϨϣ ̵ΎΟ
5 ϪΑ
έϮΧήϓ
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

شده و ممکن است از
هوش بروید.
>> اگر کسی بیهوش
ش��د و احس��اس می
کنی��د ضرب��ان قلبی
ندارد،بالفاصلهسیستم
تنفس مصنوعی را شروع
کنید( .تنفس دهان به دهان با ماساژ
قلبی) و آمبوالنس درخواست کنید.
تنفس مصنوعی ش��خص را تا قبل از
رسیدن آمبوالنس زنده نگه می دارد.
>> اگر درد در قفس��ه سینه ندارید از
نیتروگلیسیرین استفاده نکنید .زیرا
فش��ار خ��ون را کم ک��رده و احتمال
بیهوشی وجود دارد.
>> از ورزش های سنگین خودداری
کرده ولی نرمش بد نیست.
>> از مص��رف کافئین (قهوه ،چای،
ک��وال ،ش��کالت) ،دخانی��ات ،الکل
(مخصوصا کنیاک و الکل های قوی)،
م��واد مخ��در (مخصوص��ا کوکائین)
خودداری کنید.

(کبک)

ضربان سـریع و
غیرطبیعیقلب

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

در حال استراحت
ضرب��ان قلب بی��ن  60-80ضربه در
دقیقه است .اگر سریع تر باشد تاکی
کاردی  Tachycardieو اگر آهس��ته
تر باشد برادی کاردی Bradycardie
و تغییرات ناگهانی این ضربان آرتیمی
 Arithmicنامیده می شود.
آرتیم��ی می تواند خ��وش خیم و یا
بدخیم باشد یک مشکل ضربان قلب
است یعنی در حقیقت مشکل انقباض
و انبساط عضالت قلبی -البته باید در
نظر داشت که ضربان سریع قلب می
تواند بر اثر نگرانی باشد .بدون آرتیمی،
چندین نوع آرتیمی وج��ود دارد که
مهمترین آنها را توضیح میدهیم:

:extrasystole

بسیاری از افراد دچار می شوند بدون
اینکه متوجه باش��ند و اگ��ر با عالئم
دیگ��ری همراه نباش��د ی��ک حالت
غیرطبیعی خوش خیم می باشد که
حتی توس��ط یک قلب سالم هم می
تواند بوجود آید و عبارتست از ضربان
ناکامل قلب همراه با سرفه و احساس
اینکه قلب انسان به طرف گلو حرکت
کرده یک آرتیمی مزمن می باشد که
بیشتر از انواع دیگر دیده می شود.

Fibrillation auriculaire

در این حالت بطن ها نمی توانند بطور
کامل منقبض بشوند و در نتیجه تولید
ضربان شدید قلب را می کنند .با اینکه
خون وارد دهلیزهای قلبی می ش��ود
ولی جریان آن غیرطبیعی و می تواند
تولید لخته های کوچک کرده و این
لخته ه��ا در جریان خون قرار گرفته
باعث سکته مغزی می شوند.

Tachycardie vantriculire

Tachycardi paroxystique

بندرت دیده می شود .اکثرا در جوانها
و باعث سرگیجه و سنگوپ می شود.
ضربان قلب بین  180-220در دقیقه
خواه��د بود و می تواند با یک حرکت
سریع مثل برداشتن یک شئی شروع
بشود.

علــل:

Extrasystoles

>> استرس ،تب ،کم خونی
>> هیجان ،کافئین ،الکل ،دخانیات،
کوکائین
>> مصرف بیش از دوز تعیین ش��ده
بعضی داروها مانند :داروهای تیروئید
و داروهای مدر
>> غذاهای خیلی سنگین مخصوصا
اگر با الکل همراه باشد.
Fibrillation auriculaire

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

>> بیم��اری ه��ای عروق��ی .ای��ن
فیبرپالسیون معموال پس از یک سکته
قلبی ،فشار خون باال ،مشکل دریچه
های قلبی و یا مش��کالت تیروئیدی
بوجود می آید.
>> پی��ری .فیبرپالس��یون دهلیزی
بیش��تر در نزد اشخــــــاص مسن
دیده می شود.

>> ضربان تند قلب همراه با سرگیجه،
از حال رفتن ،درد قفسه سینه ،تنگی
نفس بالفاصله با پزشک تماس بگیرید
(به بیمارستان مراجعه کنید در صورت
لزوم آمبوالنس خبر کنید).
>> اگر قبال سکته قلبی داشته اید یا از
فشار خون رنج می برید و دچار ضربان
تند قلب شده اید ،بالفاصله به پزشک
مراجعهکنید.
>> اگر دچار ضربان تند قلب ش��دید
و دارای ریس��ک بیم��اری های قلبی
عروقی مانند باال بودن کلسترول خون
خودتان یا فامیل ،اعتیاد به دخانیات و
غیرههستید.
>> ضربان قلب نامرتب و بیش��تر از
 100ضربه در دقیقه دارید.
پزش��ک شما از عالئمی که داشتید و
همین عادات زندگی ش��ما و بیماری
های فامیلی و ش��خصی سواالتی می
کند .الکتروکاردیوگرام وضع قلب را در
آن لحظه نشان می دهد و ممکن است
از دس��تگاه ( )Holterکه وضع قلب را
در  24ساعت ضبط می کند استفاده
کند (الکترودها در بدن چس��بیده و
بیمار با دستگاه به منزل می رود).
ممکـــــــــــن اس��ت از دستگاه
«ترانس تلفنیک» که بیمار چند روز
تا چند هفته همراه خواهد داش��ت تا
در موقع لزوم عالمات بیماری را ضبط
میکند و عالئم را با تلفن به پزش��ک
اطالع می دهد استفاده کند .آزمایشات
خون و اکوگرافی قلب ممکن اس��ت
الزم باشد در صورت لزوم پزشک شما
از متخصص قلب کمک می گیرد.

Tachycardi ventriculaie

>> ضعف عضالت قلبی .این بیماری
در نزد اشخاصی که عضالت قلب آنها
دچار صدمه شده معموال پس از یک
سکته قلبی (میوکارد) یا کسانی که از
فش��ار خون پائین رنج می برند ،دیده
می شود.
>> غیرطبیعی بودن قلب هنگام تولد.
این نوع تاکی کاردی در کودکان دیده
می شود.

Tachycardi paroxstique

 در اشخاصی که سیستم تولید کنندهضربان قلبی آنها بیشتر از حد معمول
است پیش می آید.

Fibrillation vantriculaire

>> سکته حاد در میوکارد .این بیماری
در اش��خاصی که دچار سکته شدید
شده اند بر اثر بسته شدن ناگهانی یکی
از عروق قلبی بر اث��ر وجود لخته در
سرخ رگ بوجود می آید و همچنین
در اشخاصی که بر اثر یک سکته قلبی،
قبلی شدیدا مریض هستند پیش می
آِید و عامل اصلی مرگ های ناگهانی
در آمریکای شمالی می باشد.

چند راهنمائی

COURS GRATUIT

Pour les personnes immigrantes adultes

LES PROCHAINES SESSIONS DE COURS
DÉBUTENT BIENTÔT.
COURS À TEMPS PARTIEL – 22 SEPTEMBRE 2008
COURS À TEMPS COMPLET – 4 NOVEMBRE 2008
Des sessions additionnelles peuvent être offertes
à d’autres dates; consultez notre site.

DIFFÉRENTS TYPES DE COURS SONT OFFERTS :
Cours à temps partiel — jour, soir ou fin de semaine
De 4 à 12 heures par semaine
Cours à temps complet — jour
De 25 à 30 heures par semaine
Cours spécialisés à temps partiel
En milieu de travail, français écrit, communication orale
et cours pour professionnels de la santé
Vous pouvez bénéficier d’un soutien financier à certaines conditions.

! INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER
Rendez-vous au : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours
Sélectionnez le type de cours qui vous convient.
Lisez attentivement les consignes pour savoir comment vous inscrire.
Pour plus d’information :
Région de Montréal : 514 864-9191
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 864-9191

Franciser plus
Intégrer mieux
شادباش به پیوند عزیز
با آرزوی موفقیت بیشتر برای تهیه کنندگان
و خوانندگان این دو هفته نامه که بتواند باعث
پیوند قلوب هموطنان و پارسی زبانان عزیز
بشود.
بی طرفی پیوند و چاپ نظرات خوانندگان
باعث همبستگی بیشتر خوانندگان آن است و
همکاری با پیوند باعث افتخار من است که فکر
می کنمبدینوسیلهافتخـــــارخدمتیبه
هموطنانم را پیدا می کنم.

عطا انصاری

درمـــان

چند پیشگیری مهم

حل سودوکوی این شماره

خالد حسینی؛
محبوبترین
نویسنده سال شد
روزنامه گاردین خبر داد که بر
اساس یک نظرسنجی از ۱۰۰
گروه کتابخ��وان فعال دنیا
خالد حس��ینی نویسنده افغان
رمان «بادبادکباز» در صدر نویس��ندههای
محبوب سال  ۲۰۰۸قرار دارد.
آنط��ور که ای��ن روزنام��ه نوش��ته ،رمان
«بادبادکباز» برای س��ومین س��ال پیاپی،
محبوبترین کتاب س��ال شده است .رمان
دیگر این نویسنده «هزار خورشید تابان» نیز
در جایگاه دومین کتاب پرطرفدار جهان قرار
دارد.
باربارا کینگسولور و ویکتوریا هیسلوپ نیز بعد
از خالد حسینی پرطرفدارترین نویسندههای
سال جاری میالدی هستند.
خوانن��دگان «بادبادکباز» ،بی��ان واقعیات
افغانستان به روایت نویسندهای که خود در
این کشور زندگی کرده و آن را دوست دارد
را ،دالیل موفقیت این کتاب عنوان کردهاند.
الکس��اندر پرینگل ،ویراس��تار حسینی در
بولومزبری معتقد اس��ت که «بادبادکباز»
دریچه جدیدی ب��ه روی فرهنگی متفاوت
گشوده است.
«بادبادکباز» تا کنون بیش از دو و نیم میلیون نسخه در
بریتانیا فروش داشته است.
هر دو کتاب خالد حسینی به زبان فارسی ترجمه و از
سوی چند ناشر ایرانی ،منتشر شدهاند.

«بادبادکباز»

یک آرتیمی بطن هاس��ت که باعث
س��رعت ضربان قلب می ش��ود و کم
دیده ش��ده و علت آن ب��دکار کردن
دهلیزها می باشد.

سینه که ساعت ها و یا
روزهای قبل احس��اس
شده بوجود آید.

!Apprenez le français

«
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)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44

واسطه درآمدهای سرشار نفتی همواره
پر بوده است .در چند سال اخیر دولت
به حساب ذخیره ارزی که درآمدهای
مازاد نفتی در آن نگهداری می شود به
چشم تنها منبع تامین کننده کسری
بودجه نگاه کرده است.
پیش از ای��ن ،دولت یک الیحه متمم
پن��ج میلی��ارد دالری ب��رای جبران
خسارات خشکسالی و واردات کاالهای
اساسی به مجلس فرستاد که به تصویب
رسید.
این بودجه از محل حساب ذخیره ارزی
تامین خواهد ش��د و پیش بینی می
ش��ود که در ماه های آینده نیز منابع
دیگری از این حس��اب ب��رای تامین
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)Puzzle 33 (Easy, difficulty rating 0.44
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)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22
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دولت برای غلبه بر کسری بودجه ساالنه
و جب��ران آن چند راه پی��ش رو دارد:
صرفه جویی در هزینه ها ،انتشار اوراق
مشارکت ،برداش��ت از حساب ذخیره
ارزی و استقراض از بانک مرکزی که از
نه سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی
و تورم متوقف شده است.
در سال های گذش��ته همواره بخش
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>> حنوه تامین کسری بودجه
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نمی شود.
پیش بینی ها حکای��ت از آن دارد که
دولت در سال جاری دستکم با بیشتر
از ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه
مواجه شود.

یاران��ه ها و پرداخ��ت حقوق کارکنان
دولت با کسری مواجه بوده است.
ب��ه عقیده کارشناس��ان ،امکان صرفه
جویی در هزینه های جاری وجود ندارد
چون بخش عم��ده ای از آن حقوق و
مزایای کارکنان دولت اس��ت بنابر این
دولت ناگزیر اس��ت همانند سال های
گذش��ته از هزینه های عمرانی کسر
کند.
انتش��ار اوراق مش��ارکت نیز به دلیل
باالترین بودن نرخ تورم از س��ود اوراق
مشارکت و عدم استقبال مردم از خرید
اوراق ،چندان مورد توجه نیست.
در این شرایط آس��انترین راه استفاده
از حس��اب ذخیره ارزی اس��ت که به
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)Puzzle 32 (Easy, difficulty rating 0.44
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)uzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33

کمت��ر از پنج ماه مجبور می ش��ود تا
نمایندگان مجلس را متقاعد کند که
از حس��اب ذخیره ارزی یا جابه جایی
بودجه عمرانی ،منابع مالی تازه ای در
اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی،
بخشی از مش��کالت البته به ساختار
ضعیف بودجه ری��زی بر می گردد اما
این همه مشکل نیست و در سال های
اخیر همواره هزینه های دولت از بودجه
مصوب بیشتر شده است .زیرا بخشی
از درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی
و واگذاری شرکت های دولتی محقق
نش��ده و به طور میانگین نیز س��االنه
حدود  20درصد بودجه عمرانی محقق
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کسری بودجه وقتی پیش می آید که
هزینه های (پرداخ��ت های) دولت از
درآمدهایش (دریافتی هایش) بیشتر
شود.
برخی کارشناسان این سئوال را مطرح
می کنند که چرا دولت در هنگام ارائه
الیحه بودجه نیاز واقعی دستگاه های
دولتی را در نظر نمی گیرد و ناچار در

2

1

>> دالیل کسری بودجه

1

6

ادامه از صفحه22 :

6
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5

7

کسری بودجه

3

8

نوع خطرناک و حاد آرتیمی است که
بر اثر انقباضات ناکامل و غیرطبیعی
بطن ها بوجود می آید و تولید -600
 500ضربه در دقیقه بکند و دهلیزها
نمی توانند خون را به طرف شریان ها
جریان بدهند.
این آرتیمی باعث درد شدید در قفسه
سینه شده و تولید بیهوشی و ایست
قلبی (عدم ضربان) و مرگ بشود .مرگ
ممکن است بعد از چند درد در قفسه

8

Fibrilation vantriculaire

>> اگر دچار ضربان شدید قلب بدون
س��رگیجه ولی با احساس اینکه قلب
بطرف گلو باال می آید از جا برخیزید
و کمی به آهس��تگی راه بروید اگر بر
اثر اکسترا سیستول باشد برطرف می
ش��ود اگر ضربان قلب تند و ناگهانی
است بنشینید و نفس عمیق بکشید.
>> اگ��ر ضربان تند قل��ب همراه با
سرگیجه و احساس ضعف و خستگی
ب��ود دراز کش��یده و کمک بطلبید و
مطلقا از بلند ش��دن خودداری کنید
چون باعث پائین آمدن فش��ار خون

اکثر اوقات بیماری خوش خیم است
که درمان با تغییر عادات زندگی امکان
پذیر است .پزشک می تواند از داروهای
ضد آرتیمی استفاده کند .در صورت
لزوم و مش��کالت جدی ت��ر از پیس
میکر ،اس��تفاده می شود .در بیماری
های مزمن از داروهای ضد انعقاد خون
و در تاکی کاردی پروکس��یماتیک از
طریق سرخرگ سوند مخصوصی وارد
قلب شده که انرژی الکتریکی قسمتی
از قلب را خنثی کند.
تا شماره آینده برقرار باشید!

کسری بودجه بنزین ،آموزش و پرورش
و موارد دیگر اختصاص داده شود.
استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و
تبدیل دالرهای نفتی به ریال مشکالت
جدی به همراه دارد که مهمترین آن
افزایش نرخ تورم اس��ت که هم اکنون
اقتصاد ایران به شدت گرفتار آن است.
به عقیده کارشناسان ،دولت تا زمانی که
در سیاست های مالی خود تجدید نظر
نکند و نتواند در زمان تدوین بودجه به
ارزیاب��ی دقیقی از درآمدها و هزینه ها
برسد ،در سال های آینده نیز با مشکل
کسری بودجه دست به گریبان خواهد
بود.
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باراک اوباما...
>> ادامه از صفحه10 :
ب��اراک اوباما حمله به ع��راق را باعث
تضعیف مب��ارزه آمریکا با تروریس��م
قلم��داد کرد و گفت که تنها چند روز
پس از وقوع حمالت انتحاری یازدهم
سپتامبر سال  ،2001توجه جان مک
کین ب��ه عراق معطوف ش��ده بود در
حالیکه خود او با جنگ عراق مخالفت
ورزید و می دانس��ت ک��ه این جنگ
آمریکا را از توجه به تهدیدهای واقعی
باز خواهد داشت.
در مورد افغانس��تان ،آقای اوباما گفت
“من در افغانستان خواستار اختصاص
منابع و نیروی بیش��تر شدم تا جنگ
علی��ه تروریس��ت هایی ک��ه واقعا در
یازدهم سپتامبر ما را هدف حمله قرار
دادند به پایان ببریم و تصریح کردم که
اس��امه بن الدن و دستیاران او هرکجا
که در معرض دید ما قرار گرفتند ،باید
آنان را دستگیر کنیم”.
باراک اوباما در مورد عراق و ایران گفت
“من به شکلی مسئوالنه به جنگ عراق
خاتمه می دهم و مبارزه علیه القاعده و
طالبان را به پایان می برم ،من نیروی
نظامی کش��ورمان را ب��رای مواجهه با
مناقشات آینده بازس��ازی می کنم و
در عین حال ،دیپلماسی سختگیرانه و
مس��تقیمی را احیا می کنم که بتواند
مانع از دستیابی ایران به اسلحه هسته
ای ش��ود و تجاوزگری روسیه را مهار
کند”.
نام��زد ح��زب دموک��رات سیاس��ت
خارج��ی دولت جورج ب��وش را باعث
تضعیف موقعیت بی��ن المللی آمریکا

توصیف کرد و گف��ت “نمی توان
شبکه تروریستی را که در هشتاد
کشور جهان فعالیت دارد با اشغال
عراق شکس��ت داد ،نمی توان تنها از
طریق ایراد س��خنرانی های تند و تیز
در واشنگتن از اسرائیل حفاظت کرد
و ای��ران را [از پیگی��ری برنام��ه های
اتمی] بازداش��ت ،و در حالیکه روابط
ما با قدیمی تری��ن متحدانمان دچار
تنش است ،نمی توان برای حمایت از
گرجستان بر پا خاست”.

شرایط داخلی،
اقتصاد و نفت

باراک اوباما بخش عمده ای از سخنرانی
خود را به مسایل سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی ایاالت متحده اختصاص داد.
در مورد مبارزه با اس��لحه ،آقای اوباما
گفت که می ت��وان بدون نقض قانون
اساس��ی در مورد حق افراد در داشتن
اس��لحه ،با کاربرد اسلحه برای مقاصد
جنایتکارانهمقابلهکرد.
آقای اوباما با تایید اینکه آمریکاییان در
مورد ازدواج همجنس��گرایان اختالف
نظر دارن��د ،از برخ��ورداری زوج های
همجنسگرا از امکان حمایت روانی از
یکدیگر طرفداری کرد.
نامزد ح��زب دموکرات وع��ده داد که
بخش آموزش و پ��رورش را با افزایش
تع��داد آموزگاران و حقوق و ش��رایط
بهتر برای آنان بهبود خواهد بخش��ید
و امکان��ات درمان��ی الزم را در اختیار
نیازمندان قرار خواهد داد.
در مورد شرایط اقتصادی آمریکا ،باراک
اوباما گفت که با معافیت مالیاتی شرکت
هایی که به جای استخدام بیکاران در
آمریکا ،عملیات خود را به خارج انتقال
می دهند مخالف است و برخالف جان

یا
ن
س
ا
د
ه

ش��ادی م��ردم بابل
جایگاه س��لطنتی را تحویل
گرفتم .س��پاه بزرگ من در آرامش و
نظم وارد بابل شدند .من دارایی های
مردم بابل و اطرافش را از دستبرد در
امان داشتم...
من مردم این سرزمین ها را گرد آوردم
و همه شان را به سرزمین های اصلی
خودشان برگرداندم و دارایی هایشان
را به آنها باز دادم و امنیت و آرامش را
برای همه سرزمین ها آورده ام .همه
مردم بابل برای دوام سلطنت من دعا
می کنند» ...
خالصه سخن آنکه کوروش یک ایرانی
نیک منش و انسان دوست بود که به
حیثیت انس��انها و عقاید آنها احترام
می گذاش��ت و به همین خاطر همه
ملل مغلوب او را مثل یک پدر دوست
داشتند .قبل از و بعد از کوروش هیچ
یک از جهانگش��ایان تاریخ نتوانسته
اند مانند کوروش در دل اقوام مغلوب
محبوبیت و تقدس یابند .این فضیلت
برای همیش��ه و تا امروز در دل تاریخ
جهان به نام کوروش ثبت شده است.
هنگام��ی ک��ه جنبه ه��ای مختلف
ش��خصیتی و رفتاری ک��وروش را بر
مبنای اصول علمی و مدیریت رفتاری
امروز مورد بررس��ی قرار می دهیم به
این نتیجه می رس��یم ک��ه  :کوروش
باور داش��ت جهان را می توان با رفتار
1 of 1
Pageو با اعمال مدیریت
شایس��ته و به جا
درس��ت به جلو برد بطوری که همه
مردم احس��اس س��عادت ،شادمانی و
آزادی داش��ته باش��ند .همین کیش
شخصیت و نبوغ ذاتی کوروش است
که جهان هیچ گاه نتوانسته همتایی
برای او ارائه کند.

ین مِن َق ْبل ُ
ون
ِك ْم لَ َع َّل ُك ْم ت َّ
ِب َع َلى الَّ ِذ َ
یَا أَیُّ َها الَّ ِذ َ
َت ُق َ
ِب َع َل ْی ُك ُم ِّ
الص َی ُ
ام َك َما ُكت َ
ین آ َمنُواْ ُكت َ
(بقره )183
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مک کین ،کارفرمایانی را مس��تحق
دریافت چنین امتیازاتی می داند که
به ایجاد فرصت های شغلی در داخل
کشور مبادرت می ورزند.
او گفت که مالی��ات آمریکاییان کم
درآم��د را کاه��ش خواه��د داد و در
ش��رایط اقتصادی حاضر ،از افزایش
مالیات طبقه متوسط نیز خودداری
خواهد ورزید.
در حالیکه افزایش بهای س��وخت در
آمریکا به یک��ی از موضوع های مهم
مورد توجه مردم این کش��ور تبدیل
شده است ،باراک اوباما گفت که باید
طی ده س��ال آینده ،به اتکای ایاالت
متحده به نف��ت وارداتی خاتمه داده
شود.
آقای اوباما افزود که در مقام ریاس��ت
جمهور ،به س��رمایه گذاری بیشتر و
پیش��برد برنامه بهره برداری از منابع
گاز طبیعی آمریکا ،توسعه فن آوری
ه��ای مربوط ب��ه کاه��ش آلودگی
استفاده از زغال سنگ و کاربرد بدون
خطر انرژی هس��ته ای و سایر منابع
تجدید شونده انرژی مبادرت خواهد
ورزید.
سخنرانی آقای اوباما با استقبال پرشور
ش��رکت کنندگان در همایش حزب
دموکرات مواجه شد.
در حالیکه برگزاری این همایش ،نامزد
حزب دموکرات را در مرکز توجه افکار
عمومی آمریکاییان قرار داده اس��ت،
جدیدترین نظرس��نجی های انجام
شده همچنان از نزدیک بودن میزان
حمایت م��ردم از نامزدهای دو حزب
اصلی حکایت دارد هرچند موقعیت
آقای اوباما نسبت به جان مک کین
اندکی بهبود یافته است.
---------------------------------

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

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،ماه قرآن ،ماه عبادت و خود سازی،

ماهرحمتومغفرتوماهامیراملؤمنینحضرتعلی(علیهالسالم)
را به پیشگاه مقدس

حضرتولیعصرامامزمان(عجلاهللتعالیفرجهالشریف)
و همه مسلمانان جهان بویژه خواهران و برادران فارسی
زبان مقیم مونترال تبریك و تهنیت عرض می مناییم.

>> بهمین مناسبت مؤسسه حضرت آیت الله خویى (ره)
از همه عالقمندان دعوت می نماید که در

برنامه های ماه مبارک رمضان
•
توسط حجة االسالم و المسلمین باقری تهرانی
• برنامه ویژه احیاء و دعا در شبهای قدر

که بشرح ذیل می باشد شرکت فرمایند:
نماز جماعت مغرب وعشاء ،افطار ،دعای افتتاح ،و دروس فقه و تفسیر قرآن کریم
هر شب از دوشنبه  1-09-2008تا آخر ماه مبارک رمضان

>>> الزم به تذکر است روز عید سعید فطر دعای ندبه ساعت  9صبح
و نماز عید فطر ساعت  10صبح برگزارخواهد شد
(معادل فطریه برای هر نفر با رعایت احتیاط  8دالر می باشد).

جهت ارسال نذورات افطار و تبــرعات

عالقمندان میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایندTel.: 514-793-1148 :
لطفا جهت اطالع از اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به سایت مؤسسه آیت الله خوئی مراجعه فرمایید.
تذکر :ابتدای ماه مبارک رمضان از روز دوشنبه اول سپتامبر مشروط به رؤیت هالل ماه میباشدe Center .

از خداوند متعال توفیق همگان را خواستاریم.

متروCote des Neiges :
اتوبوسNorth165 :
یا 535

در یک کالم باید گفت :کوروش
ش�خصیتی بود که تاریخ را او
ساخت نه او را تاریخ.

>>>>> ادامه دارد

0000

Fax: 514-940-2231

Tel: 514-793-1148

Email: alkhoeifoundation@gmail.com, ϰϋήη ΕΎϗϭ
website: www.khoei.ca
7085, Côte-des-Neiges, Montreal, Québec H3R 2M1

September - ϝήΘϧϮϣ
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جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان( :سپتامبر)2008

آزاد کرد که به سرزمین خودشان
برای نسل های نوجوان
مراجعت نموده و به بازسازی شهر
و معابد خود بپردازند.
وجوان مهاجر
کوروش درصدد بود ثابت کند
که انس��انها را با تربیت درست
دکترحسن گل محمدی
می توان به س��ازندگی واداش��ت
و ای��ن چیزی بود ک��ه در تعالیم
زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی وجود
آزاد سازی مردم بابل داشت زیرا زرتشت گفته است :انسانها
در این زمان نبوخد نصر دوم فرمانروای ذاتا نیک اندیش و نیک خواه هستند
دولت بابل و جانشین های وی حوزه ولی حاکمان بدسرشت سبب بدکاری
حکومتی وس��یعی را ایجاد کرده و با آنها می شوند.
س��رکوب آزادی های دینی ،تخریب بیانیه کوروش کبیر در بابل یک سند
معابد و ممنوع کردن اجرای مراس��م بزرگ تاریخی و اولین منشور اعالمیه
اقوام زیر سلطه بویژه قوم یهود ،جابرانه حقوق بش��ر در تاریخ جوامع بشری
با تحمیل عقاید خود بر مردم حکومت است.
کوروش در جنگ هایی که با طوایف
می کردند.
بزرگان و کاهنان بابلی که شنیده بودند صحرانشین آس��یای میانه در دفاع از
کوروش کبیر پس از گرفتن کش��ور تاخت و تازهای آنها به حدود مرزهای
لیدی با آنها خوش رفتاری کرده است شرقی کشور شاهنشاهی هخامنشیان
درصدد برآمدند برای رهایی از سلطه انجام داد در س��ال  528قبل از میالد
حاکم وقتشان نبونهید دست استمداد کش��ته شد و در پاس��ارگاد در مقبره
ای که امروز معروف به مش��هد مادر
به سوی کوروش دراز کنند.
در سالهای  539و  540قبل از میالد سلیمان می باشد مدفون است.
ک��ه نارضایت��ی در بابل ب��ه اوج خود
رس��یده و مردم آماده شورش بودند ،شخصیت و منش کوروش
کوروش عزم تسخیر بابل را کرد .برای کبیر
انجام این کار چون گرفتن آن شهر با کوروش کبیر انس��انی اندیش��مند و
محاصره و حمله مشکل بود او مجرای فرمانروایی بزرگ بود که برای آزادی
رود فرات را تغییر داد و پس از شکست انسانها و احترام به عقاید و افکار مردم
پسر نبونهید ،س��پاهیانش از مجرای ارزش بسیار زیادی قائل بود .او خدایان
و ادی��ان ملل مختلف را به رس��میت
قدیم فرات بابل را تسخیر کردند.
کوروش با شکوه و جالل شاهانه وارد شناخت و همگان را در اجرای مراسم
بابل ش��د .خیابانهای باب��ل به فرمان دینی شان آزاد گذاشت.
بزرگان و کاهنان با فرش��های رنگین کوروش کبیر با ایمان استواری که به
مفروش ش��ده بود و مردم ش��هر به اهورامزدا و زرتشت داشت جهانگشایی
پیش��واز او آمدند .کوروش با خواندن را با هدف برقرار کردن آشتی ،امنیت و
خطابه ای به بابلی��ان گفت :هدفش عدالت و از میان بردن ستم و نارضایتی
آرامش و آسایش و آزادی مردم است انجام می داد.
و تایید کرد که هیچ کس مورد تعقیب در بخش��ی از بیان��ه وی در اس��توانه
قرار نخواهد گرفت و عفو عمومی اعالم معروف که اولین اعالمیه حقوق بشر
محسوب می گردد ،آمده است:
نمود.
کوروش معابد بابلیان را محترم شمرد «منم ک��وروش ،ش��اه جهان ،ش��اه
و ب��ا نبونهید نیز با کمال مروت رفتار بزرگ ،شاه شکوهمند ،شاه بابل ،شاه
کرد و او را تحت نظر به شوش فرستاد س��ومر و اکاد ،شاه چهار اقلیم جهان،
و دستور داد شهر را بازسازی نمودند پور کامبوجیه ش��اه بزرگ انشان ،نوه
و معابد خراب ش��ده را از نو بسازند و کوروش شاه بزرگ شاه انشان ،تخمه
خود نیز در این بازس��ازی مش��ارکت چیش پیش شاه بزرگ شاه انشان ،از
کرد .وی دستور داد ظروف طال و نقره دودمان شاهان روزگاران دور...
ای را که از بیت المقدس آورده بودند من هنگامی که با مسالمت و آرامش
به یهودیان مس��ترد نماین��د و آنها را وارد بابل ش��دم در میان هلهله های
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

با واژههای شالق خورده
ُمهر است
مردان
با داسهای تالش
شرم درو میکنند
و زنان
از شاخههای صبر
خوشههای یأس میچینند
به نام خدا در بشقابها
به جای غذا
صدیقه ومسقی
غصه
(دكترای فقه)
و در جامها
به جای شراب
شهر من
شرنگ است
شهر افسانهای است
در این شهر غریب
در شهر من
هر روز واژهها
به جای شمشاد و سرو،
به جرم راستگوئی
سرنیزه
به جرم اعتراض
به جای کاج و بلوط ،
تازیانه میخورند
تازیانه
اعدام میشوند
به جای زنبق و یاس و اقاقی
خار روئیده است
واژهها که معنای خود را خوب
بر شاخهها
یدانند
م
به جای قاصدک و پروانه
عقرب و مارمولک نشس��ته از تعبیر بردگی به آزادی
نادانی به دانائی
است
بیداد به دادگری
چکمهها
طفره میروند
از سنگفرش کوچهها
جای چرخ کالسکهها را پاک در این شهر
غریبهها
کرده است
بیشناسنامهها
بر گردن دخترکان زیبا
فکر را به محکمه میبرند
به جای گردن بند عشق،
و قاضیان جهل
ریسمان حقارت
دانائی را
و بر پای پسرکان بیقرار
ب��ه ج��ای کف��ش رفتن و حتی فکر را
به اعدام محکوم میکنند!
کاویدن،
زنجی��ر ماندن و پوس��یدن من
با واژههای شالق خورده
است.
با بالهای زخمی خیال
با فکر محکوم به اعدام
در این شهر افسانهای
چگونهدردهایخودراتعبیرکنم؟
گلها
به جرم شکفتن
دلم میسوزد
پر پر میشوند
برای همه
و پروانهها
برای خودم
به جرم پریدن
که واژگون راه میرویم
به جرم زیبائی
خوابیده زندگی میکنیم
شالق میخورند!
و این سقف کوتاه خاکستری
صدای شحنه و شالق و آه
آواز عاش��قانه بلب��ل به گوش را
آسمان مینامیم
گل
موسیقی طرب انگیز باد در
باید شجاعت را پیدا کنم
گوش برگها
آهن��گ ن��اب آب در گوش مبادا شجاعت را به مسلخ برند
و زبونی را به جای آن بنشانند!
سنگ را
تعبیر تمام دردهای من
از گوشها زدوده است
مرهم تمام زخمهای من
در این شهر شگفتانگیز
شجاعت است.
بر دلهای پر از آرزو،
---------------داغ
و بر دهانهای پر از حرف،

واده :دغدغه شریعت ناب یا ملپنیسم؟!
خان

____________________ ____________________ www.paivand.ca

الیحه

 2شهریور 1387
فاطمه صادقی
گمانم موقع گرفت��ن رأی اعتماد از
مجلس هفتم برای کابینه جدید در
س��ال  84بود ک��ه رئیس جمهور در
خان��ه ملت از روی م��زاح (!) بیاناتی
را در باره داش��تن همزمان چند زن
معروض داش��ت که ب��ا خنده حضار
در آن مجلس محت��رم همراه بود .از
همان روز کام بسیاری از ما تلخ شد،
زیرا ماجرا از رویکردی شوم نسبت به
زنان خبر می داد که بعد معلوم شد
بسیاری از دولتیان و نمایندگان خانه
ملت در آن شریک اند .بعد از آن واقعه
الیحه خانواده و تصویب آن از سوی
مجلس هشتم چیز عجیبی نیست.
اما گویا ماجرا این بار به خنده و مزاح
ختم نخواهد شد.
به نظر من این الیحه بسیار شبیه قرار
داد  1919است .دستکم من یکی را
بی اختیار یاد همه آن توصیفات و به
وی��ژه واژه «ننگین» می اندازد که در
کتاب های تاریخی بعد از انقالب برای
توصیف آن قرارداد ب��ه کار می رود.
شاید اگر الیحه قانون خانواده تصویب
شود ،بعدها هم کسانی پیدا شوند که
در مورد آن الفاظ مشابه را به کار برند
و همچون همیشه بانیان آن را مورد
تفقد و قض��اوت تاریخی بی رحمانه
قرار دهند!
من حقوقدان نیس��تم و بنا هم ندارم
مثل خانم ها و آقایان مدافع الیحه که
تخصص شان بعضاً کوچکترین ربطی
به خانواده و حقوق و... .ندارد ،در مورد
مزایا یا معای��ب آن بحث کنم .قصد
دارم به این موض��وع بپردازم که این
الیحه برای بسیاری از زنان و مردان
گویای چیس��ت و چ��را در مورد آن
اینهمه حساسیت وجود دارد؟
البتههمانگونهکهبسیاریمتذکرشده
اند ،ظاهراً نام این الیحه ربط چندانی
به محتوایش ندارد .خاصه فصل سوم
و بویژه ماده  23آن نقض آشکار همه
حقوق و دستاوردهای حداقلی زنان و
نافی خانواده تک همسری و تکگان
است .بر اساس این ماده برای گرفتن
زن جدی��د نیازی به اجازه زن (های)
پیشین نیست؛ تنها شرط آن تمکن
مالی یا بهتر است بگوییم تشخیص
تمکـ��ن مالی مرد اس��ت
دادگاه در ُ
که می تواند به س��ادگی مورد س��وء
اس��تفاده قرار گیرد و کانون بسیاری
از خانواده های را متالش��ی کند)1(.
بر این اس��اس گویا اراده قانونگذار بر
این قرار گرفته است که خانواده ایرانی
تدریجاً به خانواده پدرساالر گسترده
دوره قاج��ار بازگردانده ش��ود .بر این
اساس بدیهی است که مسأله بر سر
پیاده کردن اصول شرعی نیست ،زیرا
مطابق قوانین شرعی داشتن چند زن
همزمان نه مربوط به تمکن مادی که
وابسته به شرط خطیر اجرای عدالت

دوستان عزیز سالم
مدرسه دهخدا ابتکاری به خرج
امسال
ٔ
ی کردن طرح خود
داده و ب��رای عمل 
نیاز به همکاری و کمک شما دارد.
ی میخواهیم
عالوه بر کالس زبان فارس 
ی دانش
معلومات و اطالع��ات عموم 
آموزان خود را عمدتا در رابطه با ایران
(تاریخ ،جغرافی ،فرهنگ ،هنر )... ،باال
ببری��م .البته موضوع��ات مورد بحث
میتوانند محدود به ایران نباش��ند و
زمینه علوم و غیره را هم
مباحثی در
ٔ
در بر بگیرند .هدف این کالس آشنایی
بیش��تر دانش آموزان با کش��ورمان و
همچنین وسیع تر کردن فرهنگ لغات
آنان است .این کالس زیر نظر شورای
کتاب مدرسه تنظیم خواهد شد.
این کالس هفته ای یک ساعت (۴-۵
ی
بعدازظهر) بعد از کالس زبان فارس 
دایر خواهند بود.
تغذیه این
کلیه دوس��تانی که برای ٔ
از ٔ
کالس آمادٔه همکاری هستند خواهش
میکنیم با ما تماس بگیرند .فراموش

نش��ود ،مطالب مورد بحث در کالس
بای��د به زبان س��اده (بچههای 8-۱۵
س��ال) تهیه شده و به صورت سمعی
بصری و جذاب به بچهها ارائه ش��وند.
هر کدام از ش��ما میتوانید فقط یک
ساعت (یا یک موضوع ) از این درس
ی مجبور نیستید
را متقبل شوید ،یعن 
تمام سال درگیر این کالس باشید.
دهخ��دا را از آن خ��ود بدانید و برای
هرچه پربارتر کردن خدمات دهخدا به
جوانان خود ما را یاری کنید.
مدرسه دهخدا
با تشکر ،هیات مدیرٔه
ٔ
از جمل��ه موضوعاتی ک��ه تا کنون به
نظرمان رسیده ،عبارتند از:
 جغرافیای ایران ،آب وهوای ایران
ی ایران
 نوروز ،جشنهای مل  زبانهای ایران و حتولزبان فارسی ،خط و تاریخچ ٔه
خط در ایران
ی
 -قومهای ایران 

ی و صنعت فرش،
 فرش باف  نفت ایران صنعت کشاورزی در ایران نقاشی ،مجسم سازی ،سفالگری در ایران
ی
 رقص ایران ی
ی و سازهای ایران 
 موسیق  شاعران ایران :موالنا،فردوسی ،حافظ ،شاملو ،فروغ
...
 دهخدا ورزش دیدنیهای ایران (توریسم)ی ایران
 صنایع دست  ایرانیهای خارج از کشور،ایرانیهایمونتریال
و ...

تلفن514-952-2165 :

 چند زن
ی و صیغه حکم تف
سرباال را دارند
که
چا
قو
ی
«
شر
یع
ت
ناب» برای
توجیه آنها برندگی
ندارد.
« اصلًا م
سأله رضایت تو برای
صیغه که هیچ؛ ب
رای جتدید فراش
هم مهم نیست!
پول حرف می زند؛
زن که
حرف منی زند!؟»

هفتم آغاز شد و با صیغه،
ماجرای دانشگاه زنجان،
فساد و افشاگری مقامات
علیه یکدیگ��ر ،ماجرای
س��ردار زارعی ،و موارد
مش��ابه ادامه یافت .به
نظر می رس��د وجدان
عمومی الیحه خانواده
را که م��روج بی بند و
باری است ،نه از جنس
پی��اده کردن اس�لام
راستین که از جنس
ش��خصی زدگی،
ای که زنان در این س��ال ها
فساد ،هوسبازی،
داشته اند)محدود کنند ،برایشان
س��و د جو یی
س��همیه بگذارند ،برای کارکردن
و فرص��ت
ش��ان مانع تراش��ی کنن��د ،باز هم
طلب��ی
برایشان تعیین کنند که چه بپوشید
تلقی می
و رنگ لباس و کفش��تان چه باشد و
کند.
قد مقنعه و مانتویتان تا کجا باشد و
مث��ال ب��ارزش
اخیر اً دست آخر هم بگویند:
صیغ��ه اس��ت ک��ه
تطهیر ش��ده و ب��ه «ازدواج موقت» «اص ً
ال مس��أله رضایت تو برای صیغه
تغییر نام داده است و معلوم شد این که هیچ؛ برای تجدید فراش هم مهم
خاصیت مهم را دارد که اگر یک مقام نیس��ت! پول حرف م��ی زند؛ زن که
حراست در فالن دانشگاه در اقدامی حرف نمی زند!؟» هیچ عجیب نیست
نس��نجیده برای فرونشاندن شهوت که صدای جامعه در بیاید.
آنی دستش خدایی ناکرده رو شد ،راه اعتراض به الیحه اعتراض به کسانی
چاره برایش هست یا اگر پرونده فساد است که قصد دارند به یمن پول های
اخالقی فالن نماینده یا فالن سردار ب��ادآورده و با ب��ی اعتنایی به جامعه
گیرم به دلیل رقابت های سیاسی و فضاهایی جدید از «لذت» ناپسند و
جناحی از قوه قضائیه سر در آورد ،راه نامشروع را برای خود خلق کنند.
تضاد درونی ایدئولوژی ای که با شعار
برگشت وجود دارد.
الیحه خانواده را باید در ظرف بزرگتری مبارزه با فساد و تبعیض می آید و بعد
جا داد که یک سر آن فساد اقتصادی به ضد خود بدل می ش��ود ،دقیقاً در
و زد و بند آقازاده ها و آقانازاده هاست همین جا نهفته است.
و سر دیگرش داستان مبتذل مدرک
آن کاندیدای وزارت که بر سر حقیقی
ادامه در صفحه27 :
و جعلی بودنش بحث این
درروزهااینداغیکیاست.دوساله آقایان جلسه ماهیانه اجنمن زنان
ثاب��ت کرده ان��د که قصد
دارن��د به ه��ر نحو ممکن
زمان :یکشنبه  7سپتامبر
تمش��یت کنند ،به
زنان را
َ
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----پس��توی خانه برانند؛ اگر
به همه شما خوشامد میگوییم.
زورشان برسد ،ورودشان را
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
به دانشگاه (تنها آب باریکه

اس��ت که ام��ری معنوی

است.
حتی اگر این ماده و کل الیحه همراه
با سوء فهم شریعت اما با نیت خیر سر
هم بندی شده بود ،اعتراض بسیاری
از با تجربه ها ،پیش کسوتان و برخی
از مراجع و حقوقدان��ان کافی بود تا
برخ��ی مفاد آن تغییر کند یا کل آن
زیر سؤال برود.
اما برعکس؛ هر چه اعتراضات گسترده
تر می ش��ود ،انگار قصد و اراده برای
مصوب کردن آن تقویت می شود؛ تا
جایی که سخنگوی قوه قضائیه ابتدا
از غیر قانونی بودن آن می گوید و بعد
حرفش را پس می گیرد و از آن دفاع
می کند .حتی بسیاری از خانم های
سیاستمدار که ش��اید دلشان از این
ماده و مواد دیگرش خون است ،انگار
بنا به عادت بسیاری از زنان ایرانی تنها
لب می گزند و حفظ آبرو می کنند.
بگذری��م از آن عده که از ابتدا مدافع
آن بودند و یکی باید از آنها بپرس��د
مگر شما را در تقسیم غنائم شریک
می کنند که چنی��ن از آن دفاع می
کنید؟!
اگ��ر نب��ود بس��یاری از حوادثی که
همین دو سه س��ال اخیر در جامعه
ما روی داده اند ،ای بس��ا این الیحه
نیز به رغم اعتراضات گسترده زنان به
سکوت برگزار می شد و اتفاق مهمی
هم نمی افتاد.
اما انگار قضیه کمی پیچیده شده است
و حتی اگر تصویب ش��ود ،هزینه آن
باال خواهد بود.چرا بسیاری نسبت به
این الیحه حساس شده اند ،در مورد
آن می نویسند و حول آن حساسیت
عمومی وجود دارد؟
نمی خواهم بگویم که تصور فاجعه از
خود فاجعه بزرگتر اس��ت ،سؤال این
است که چرا به ویژه این الیحه توجه
و نگرانی جامعه را به دنبال داش��ته
است؟
به نظر می رس��د آنچه در این میان
نق��ش تعیین کنن��ده دارد ،س��وای
بس��یاری مس��ائل حوادثی اند که با
س��خنان رئیس جمهور در مجلس
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FARKHONDEH
BODAGHI

Courtier immobilier agréé

Pour une transaction en toute quiétude.
Agente participante
du programme
Tranquilli-T de Re/Max.
!Informez-vous
certaines conditions s’appliquent.

فرخنده بداغی

514-562-7653

MONTRÉAL CENTRE

DELSON

VILLE MONT-ROYAL

6-plex rénové. À deux pas
du métro, près des services, grand
terrain, possibilité de condos.
6 stationnements extérieurs.
650 000$

Immense maison à étages avec
grande cour arrière! Déjà équipée
pour une maison de personnes
agées, cette demeure compte 13
chambres à coucher! Dans un magnifique secteur calme près des
écoles, des trains, des autobus, des
hôpitaux et des supermarchés. Un
endroit où il vous fera bon de vivre ou
d'investir! 510 000$

Spacieux bungalow CLÉ EN MAIN de
3+1 ch. avec une excellente localisation! Immense terrain arrière, près du
parc Dakin et de l'école St-Clément
Ouest. Planchers de bois franc, maison complètement rénovée. Garage
double. Un décor élégant et serein
qui vous donnera le goût de vous
installer. 949 000$

OUTREMONT

OUTREMONT
É
OV
N
RÉ

Cottage rénové, 4+1 chambres à coucher, 2 1/2
salles de bains. Près du HEC, Université de
Montréal, Collège Stanislas, métros et services.
Garage intérieur double. 3700$/mois.

Condo 4 chambres à coucher + 3 1/2 salles de
bains. Près du HEC, Université de Montréal, Collège
Stanislas, métros, services. Un espace de stationnement intérieur et une piscine intérieure.
2500$/mois.

!TOUT NOUVEAU
VISITE LIBRE DIMANCHE 31 AOÛT 14H-16H
240, RUE HÉBERT ST-LAURENT

COTTAGE 2 +1 CAC, PRÈS MÉTRO ET CÉGEPS ST-LAURENT, VANIER 269 000$
2543757

Professionnalisme, Intégrité, Résultats.
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موزیک...

به یاد تورج
نگهبان

____________

(دی جی کوالک) پاپ ،روز ش��نبه  ۱۶اوت ۵۰
 514-594-4214ساله شد .رسانه ها و محققین
او را هم الهه موس��یقی پاپ
بهزاد قیامی مینامند و هم الگوی رفتارهای
سنتشکنانه در برابر منع ها
«کریس دی برگ
یا تابوهای اخالق��ی .الگویی که
در فرهنگ مردم پس��ند و توده
مجوز کنسرت
گی��ر آمریکایی بیش��تر مردان
ج��وان چون جیمز دین ،مارلون
ندارد!»
براندو ،جیم موریس��ون ،جیمی
اطالعیه دفتر (مبارزه! با)
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد هندریکس و پرینس نماینده آن
هستند.
اسالمی
مادونا در دهه هشتاد قرن بیستم،
مد لباس را عوض کرد که البته
دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ بدترین مد در قرن بیس��تم نیز
و ارش��اد اس�لامی ب��ا انتش��ار شناخته شده است!
اطالعیهای ،اخباری را که جدیداً جوانان ب��ا تعجب والدین ،لباس
درباره برگزاری کنسرت کریس زیرش��ان را روی لباسهای دیگر
دی برگ در ایران به چاپ رسیده میپوشیدند.
ده سانتیمتر از باالی کمر برهنه،
بود ،تکذیب کرد.
رواب��ط عموم��ی ای��ن دفتر در با ناف لخت تزئین شده و شلوارک
اطالعیه خ��ود در این باره افزود :توری ن��ازک زیر دامن کوتاه و با
تاکن��ون هیچ تقاضای رس��می دستکشمخملسرانگشتبریده
برای دریافت مجوز کنس��رت از و انواع زنجیرها و دس��ت بندها
طرف کریس دی برگ به دفتر و غی��ره و غیره ،دنبالگر هنرمند
موسیقی ارجاع نشده و در نتیجه مورد عالقه خود بودند.
هیچگونه مجوزی نیز برای اجرای مادونا در دهه نود نیز طغیان کرد
و برای نخس��تین بار روی پرده
آن صادر نشده است.
در این اطالعیه همچنین اشاره به تلویزیون MTVبا کاله و ش��لوار
اعمال برخی گروهها و افراد شد مردانه گشاد چاپلینی ،به سبک
که پی��ش از تقاضا برای دریافت مایکل جکس��ون دست به میان
مجوز اجرای کنس��رت ،اقدام به پاهایش می برد و ...سینه بندهای
انتش��ار خبر،چاپ پوستر و در کله قندی نوک تیز و پالستیکی
موارد دیگری حتی اقدام به پیش اش نیز سمبل طغیان گری این
هنرمند در دهه  90بود.
فروش بلیت نیز کرده اند.
دفتر موسیقی از اصحاب رسانه البتهاینسبکفمینیسموطغیان
اس��تدعا دارد ،قب��ل از انتش��ار گ��ری او برای شکس��تن قواعد
و س��اختارهای
اینگون��ه اخب��ار حتما
جامعه مصرفی
صح��ت آن را از رواب��ط
و پراندن خواب
عمومی این دفتر استعالم
بورژوازی و طبقه
کنند ،تا س��ردرگمی در
متوس��ط نبود،
اذه��ان مردم ب��ه وجود
بلکهبرایتسخیر
نیاید .البته دفتر موسیقی
بازار ب��ود و بس
وزارت فرهنگ و ارش��اد
که هن��وز هم با
اس�لامی فراموش کرده
موفقیت در حال
که ،در مقایس��ه با دیگر
انجام است!
کشورهای جهان ،وجود
همه این سنت
این دفتر کمکی به توسعه
موس��یقی ایرانی ،چه اصل و چه ش��کنیها ،همچون قماری بود
پاپ ،نکرده و فقط مانعی س��ت در بازار تش��نه به کاالی تازه که
موفقیتی بی همتا ب��رای مادونا
بی معنا.
به نظر من وجود این دفتر امری به هم��راه داش��ت .آمریکا که از
کاذب اس��ت و باید اس��م آن به لحاظ فرهنگی به مراتب از اروپا
دفت��ر “مبارزه” با موس��یقی در مذهبی تر و محافظه کارتر است،
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برای سرگرم ساختن جوانان ،از
کاره��ای عجیب و
تغییر داده شود.
جوان پسند مادونا
استقبال کرد.
مادونا،
ساختن “تصویر”
و صدور آن به همه
ستاره
دنی��ا یک��ی از کار
طغیانگر و
کردهای مهم این
صنعت س��رگرمی
تابوشکن ٥٠
ساز آمریکا بود که
مثل همیش��ه ،در
ساله شد
بازار بزرگ جهانی
مادون��ا چهره موفق
و همه کش��ورهای
و سرشناس موزیک

از س��ال های دهه سی خورشیدی
به بعد “ ،تصنیف های قدیمی” که
دیگر از تکرار خویشتن به امان آمده
بودند ،در جریان یک استحاله مالیم
و تدریجی جای به ترانه های سنتی
نوتر سپردند.
محتوای ای��ن ترانه های تازه ،دیگر
تنه��ا ب��ر مح��ور “ش��مع و گل و
پروانه” دیگر نمی چرخید .اندیشه
و احساسی را در خود می پرورانید،
تصویری از زندگی پیرامون ،عرضه
می کرد و این همه را در قالب زبانی
نوتر می ریخت.
بدیهی اس��ت که در این دگرگونی،
آهنگسازان نوگرا از یک سو و ترانه
س��رایان نو اندیش از س��وی دیگر
نقش ایفا می کردند.
از هم��ان آغ��از دهه س��ی از میان
ترانه سرایان معروف که تعدادشان
از انگشتان یک دست متجاوز نمی
کرد ،صدایی برخاست که جوان تر
از صداهای دیگر می نمود .او تورج
نگهبان نام داش��ت که در رش��ته
جامعه شناس��ی دانش��گاه تهران
تحصیل می کرد .مثل بسیاری دیگر
از جوانان هم سن و سال به سرودن
شعر عالقه می ورزید .پدرش دستی
به قلم داشت ،یکی دو زبان خارجی
می دانس��ت و از قریحه ش��اعری
برخوردار بود.
به قول تورج این قریحه تنها میراثی
اس��ت که از پدر به او رس��یده بود.

پیشرفته و درحال توسعه خریدار
پیدا ک��رد و همانطور که حتما
میدانید به ایران نیز ریشه دوانده
است و خریدار هم دارد.
خامن مادونا ،تولدت مبارک...

درخواست لغو
کنسرت آوریل الوین
در مالزی

هفته گذشته ،حزب اسالمگرای
مال��زی خواهان لغو کنس��رت
آوریل الوین ،خواننده کانادایی،
در کواالالمپور شد.
ش��اخه جوانان حزب اس�لامی
مال��زی گفت که ح��رکات این
خوانن��ده بر روی صحنه بیش از
اندازه “ فریبنده “ است .نماینده
حزب اس�لامی مالزی که حزب
مخالف دولت به ش��مار می رود
گفت که حض��ور آوریل الوین و
کنس��رت او ،تبلی��غ ارزش های
غلط در آس��تانه جشن های روز
استقالل مالزی است.
مقام رس��می این ح��زب گفت:
آوریل الوین بیش از حد فریبنده

نگاهیبهانگیزهزنانباکمربندهایانفجاری
وقتی زنان دست به عمل انتحاری
می زنند ،معم��وال ً گمان زده می
ش��ود که انگیزه آنان احساسی یا
اجباری است -اما تازه ترین پژوهش
ها این انگاره را رد می کنند.
زنان در س��ال  ۲۰۰۷تنها هش��ت
عمل انتحاری داشته اند -اما امروزه
این رقم به  ٣۰مورد در عراق رسیده
است.
بدین ترتیب زنان عراقی از نظر شمار
عملیات انتح��اری ،آمار تاکنونی از
 ۱۹٨۵ت��ا  ۲۰۰۶را که در مجموع
 ۲۲۰مورد بوده ،زیر سوال برده اند.
و نیز رده بندی تاکنونی کش��ورها
را ،که به ترتیب (ش��مار عملیات)
عبارت بودند از :سریالنکا ،اسراییل
 فلسطین و چچنستان.این رق��م به هم��راه خ��ود دارای
اطالعات��ی جنبی نیز هس��ت ،که
براس��اس آن ،پدی��ده عملی��ات
انتح��اری زنان به هی��چ وجه تنها

پدیده ای اسالمی نیست .این پدیده
یک پدیده مذهبی هم نیست ،حتا
اگر در فضایی اس�لامی هم اتفاق
افتاده باشد -برخالف کلیشه رایج
«عروسان الله» که از سوی نشریات
بس��اطی ها م��ی خواهد کمی هم
سکس قاطی مذهب کند.
حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.
ک .ک) ،ک��ه هیچ کس نمی تواند
برنامه ای اس�لامی را به آن نسبت
دهد ،بوی��ژه دارای ن��رخ باالیی از
عملیات انتحاری زنان است (،)%۷۶
همین طور حزب سوسیالیس��ت
سابق سوریه در جنگ داخلی لبنان
ب��ا (« .)%۴۵لیندس��ی اُرارک» در
«هرالد تریبون» می نویسد ،که ٨۵
در صد از مجموع عملیات انتحاری
زنان از سال  ۱۹٨۱به این سو به نام
گروه های سکوالر انجام شده اند.
در این زمینه گاهی نمی توان حتا
دسته بندی روشنی ارائه داد:

همین قریحه سبب آش��نایی او با
“همایون خرم” آهنگساز نو آور آن
سال ها شد که به روزی به دوستی و
همکاریانجامید.

 یادی بزرگ

تورج پیش از آن نیز از س��ر تفنن
با “امین الله رشیدی” که خواننده
ترانه ه��ای خود نیز ب��ود ،و نیز با
“مجید وفادار” همکاری کرده بود و
پس از آش��نایی با “خرم” کار ترانه
سرایی را حرفه اصلی خود قرار داد و
از آن پس متن های او را خوانندگان
نام یافته ای چون دلکش و مرضیه و
پروین می خواندند .ترانه هایی چون:
خداوندا چه می شد ،خسته دالن،
جلوه بس��تان ،بستر غم و تصویری
در خیال  ،نام تورج نگهبان را زبانزد
همه ساخت.
تورج خ��ود ثبات در همکاری های
میان آهنگسازان و ترانه سرایان را
مهم ترین سبب پیشبرد کار ترانه
در آن س��ال ها می دانس��ت .زوج
های هنری مشخص ش��ده بودند
و در اثر اس��تمرار همکاری  ،چم و
خم کار خود را دریافته بودند و شعر
و آهنگ��ی که می س��اختند پیوند
دقیق تری پیدا می کرد .تجدیدی
با معینی کرمانشاهی کار می کرد،
پرویز یاحقی با بیژن ترقی و همایون
خرم با ت��ورج نگهبان ،ولی تورج با
یک ویژگی مه��م از همتایان خود
متمایز می شد .تنها در قلمرو سنت
باقی نمی ماند و در عرصه موسیقی
مصرفی روز (پاپ) نیز کار می کرد
و آن قدر به کار پاپ س��ازها عالقه
داشت که به شیوه های مختلف به
آنها یاری می رسانید.
ب��زرگ ترین ی��اری وی در جریان

اس��ت و برای بینن��دگان خوب
نیس��ت و ما نمی خواهیم مردم
کشورمان ،به خصوص نوجوانان،
تحت تاثیر اجرای او قرار گیرند...
ما هنرمندانی م��ی خواهیم که
سالم باشند و الگویی مناسب به
شمار بروند”.
این حزب نامه رسمی در اعتراض
به برگزاری این کنسرت به وزارت
فرهنگ و هنر و میراث باستانی
و ش��هردار پایتخت ارسال کرد.
مقام��ات وزارت فرهن��گ و هنر
مالزی گفت��ه اند که هنوز مجوز
کنسرت صادر نشده و این هفته
در ای��ن م��ورد تصمی��م گیری
خواهد شد.
مالزی از گ��روه هایی که در این
کشور برنامه اجرا می کنند می
خواهد که لباس مناسبی بر تن
داش��ته باشند ،به این معنا که از
زانو تا سینه آنها پوشیده باشد.
همچنین خوانندگان باید از داد
زدن ،بغ��ل کردن ،بوس��یدن و
پری��دن روی صحن��ه خودداری
کنند .سال پیش گوئن استفنی
با “لباس پوشیده” در این کشور
کنسرت اجرا کرد.
اما کریس��تینا آگیلرا و بیانس��ه

اسالم ،حتا نزد گروه
هایاسالمینیزتنها
بخشی از برنامه کا
راست ،همان گونه
که نزد جدایی طلبان چچنستان و
یا اسالم گرایان فلسطینی.
روی این موضوع از مدت ها پیش
کار علمی هم شده است ،و بی آن
ک��ه بت��وان آن را از نظر تجربی به
اثبات رساند ،می توان گفت که در
این زمینه بیش��تر از همه راجع به
عملیات انتحاری زنان در نزاع بین
فلس��طینیان و اسراییلی ها نوشته
شده است.
در دانش��گاه وین ه��م ،همچنین:
سالح مردان ،پیکر زنان؟ از کلودیا
برونر.
تقدم در اینجا با انگیزه پژوهی است،
اگرچه این پرسش به خودی خود
این معنا را نیز درخود دارد که گویا
زنان ،برخالف مردان ،دارای انگیزه
های دیگری ،انگیزه های احساسی
هستند و این که آنان ،علیرغم زن
بودن دست به این عمل می زنند.
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بنیاد استودیو طنین جاری شد که
باید آن را بزرگترین جایگاه و پناهگاه
موسیقی پاپ در ایران به شمار آورد.
هنگامی که رادیو تصمیم می گیرد
از تولید ترانه خ��ودداری کند و آن
را از پخش خصوصی بخرد نگهبان
پیشقدم می شود و به یاری دو سه
تن از دوس��تان ،استودیو طنین را
برای تولی��د ترانه های نو در تهران
بنیاد می کند.
تورج در سال های پیش از انقالب
در شورای ترانه های رادیو ایران نیز
عضویت داشته و در تهیه و تدارک
برخی از شوهای موزیکال رادیویی
و تلویزیون��ی از جمله “زنگوله ها”
سهیم بوده است.

 ترانه های آخر

ت��ورج نگهبان نیز چون بس��یاری
دیگر از همتایان خود ،در سال های
نخس��تین پس از انق�لاب از ایران
مهاجرت کرده و در لس آنجلس در
ایاالت متحده آمریکا اقامت گزیده
ب��ود و هم چنان ب��ه فعالیت های
فرهنگی می پرداخ��ت .با یکی دو
فرستنده رادیویی و تلویزیونی برون
مرزی همکاری داشت و هم چنان
ترانه می سرود .آخرین ترانه های او
در یکی دو سال اخیر بر روی آهنگ
هایی از ن��وع دیگر از “مهین زرین
پنجه” آهنگساز ایرانی مقیم فرانسه
نشسته و با صدای “ بهزاد” ضبط و
پخش شده است.
با مرگ تورج نگهب��ان ،حوزه ترانه
س��رایی ایران یک��ی از چهره های
برجسته خود را از دست داد.
محمودخوشنام

کنس��رت های خ��ود را لغو و به
کشورهایهمسایهمنتقلکردند.
آوری��ل الوی��ن ،خوانن��ده راک
«گرمی»
کانادایی که نامزد جایزه َ
هم شده ،قرار است اواخر ماه اوت
در کواالالمپور برنامه اجرا کند.
کنسرت آوریل الوین در مالزی،
بخشی از تور او در آسیا به شمار
می رود.

مقال��ه ای که چن��د روز پیش در
روزنامه «لس آنجلس تایمز» درباره
عراق با عن��وان «پرورش زنی برای
عمل انتحاری» چاپ ش��د ،مثال
گویایی درم��ورد چگونگی برخورد
مطبوعات با این پدیده است :زنان
«مورد سوء استفاده قرار می گیرند»
و «اقناع می ش��وند» تا دس��ت به
چنین عملیات��ی بزنند .گویا هرگز
این تصمیم خود آنان نیست.
در این مورد «اُرارک» به دو زن که
در عراق اقدام به سوء قصد انتحاری
کرده بودند توجه می دهد .رس��انه
ه��ای عراقی ای��ن دو زن را «عقب
مانده ذهن��ی» نامیدند ،که معلوم
شد نادرست است.
بازار داس��تان پردازی در مورد زنان
«شهید» که گویا با عمل انتحاری
گناهان خ��ود را می ش��ویند نیز،
خریداران بسیاری دارد« .برونر» به
«مازاد ارزش اطالعاتی» این س��وء
قصدها توجه می دهد :این عملیات
بیش��تر مورد توجه افکار عمومی
قرار می گیرند -حتا در رسانه های

طنـــــز
خرسندی

اعدام 18سـالهها
درجمهوری اسالمی

هجده که رسید ،حکم اعدام
شد هدیهی زادروز کودک
بر گردن او طناب بستند
گفتــندتولدتمبارک!
------------------------

اذان ظهر توسط خامن شیرین
عبادیزادهی اردبیلی!

اَ
شهد اَن ُمح ّمدًا
ش�هد اَن الٰ اِله اِاللله  ....اَ ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
وی
َر ْس�ول الل�ه  ....ا
ُ
ش�هد ان ال َت� ْرس اخ ُ
ال َم ْ
�رگ ّ ....ح�ی َعل�ی اَل َتکذی�ب ّ ...حی
َعلی اَل َتکذیب ....الٰ اِله اِاللله  ....اَ
ش�هد اَ ّن
ُ
ُد ْخ َت َر ُکم َغ َل�ط الْزیادیَ ُکم بَ ْهائی ب ْو َد ُکم ....
َک ِم ایْن ُد ْخ َتر ْمی َزن ُ
تو ِی ِد َهن ُ
َم ْن ٔ
َکم  ...الااااٰ
َ
اِله اِاللله  ....اَلله اک ْبر!
---------------------------ضمناً :به شیرین عبادی گفتند «بهائی!» .گفت
چرا «فحش» میدین؟!! من فقط دارم از بهائیها
«دفاع» میکنم!! (بیچاره بهائیها)
-----------------------------------------------------------------

پیک نیک موفق
مدرسه دهخدا

باری دیگر مس��ئولین مدرسه دهخدا مجری
یک پیک نیک موفق دیگر بودند .هواشناسی
مونت��رال روزی بارانی پیش بین��ی کرده بود
ولی هموطنان عزیز ما این بار «چاخان» های
هواشناسان را باور نکردند و با حضور خود ما را
سر افراز کردند .خوشبختانه ،از باران هم خبری
نشد .امیدوارم که به همه حضار خوش گذشته
باش��د و در پیک نیک کابخانه نیما در روز ١٤
سپتامبر هم شرکت کنند .به امید دیدار همه
دوستان...

غربی ،براس��اس این دریافت رایج،
که زنان معموالً چنین کاری نمی
کنند ،آن هم بوی��ژه «در چنین»
جامعه ای .پس به این ترتیب گویا
باید عقل یک زن بیش از آن مختل
شده باشد که مردی او را وادار کند
تا خ��ود را در هوا منفج��ر کرده و
تعداد هرچه بیشتری را نیز همراه
خود به قتل برساند.
برعکس ،پژوهش های «اُرارک» (و
دیگران) نشان می دهد :انگیزه های
زنان دربیش ترین این موارد فرقی با
انگیزه های مردان ندارد .یعنی ،این
زنان به هیچ وجه نه «احساسی تر»
اند و نه کمتر «سیاسی».
افزایش شمار عملیات انتحاری زنان
در ع��راق می توان��د دالیل کامالً
عملی داشته باشد:
زنان آس��ان تر می توانند از دیواره
های تقریبا ً غیرقابل عبور امنیتی
درع��راق کنون��ی ،عب��ور کنند و
کمربند انفج��اری را بهتر می توان
زیر پوشش «عبایا» ی سیاه پنهان
کرد -که موجب آن ش��د تا مردان

هم در لباس زنانه دست به عملیات
انتحاری بزنند .برای یک مرد مأمور
امنیت��ی بازرس��ی بدن��ی زنی که
عبایا بر ت��ن دارد ،از نظر فرهنگی
غیرممکن اس��ت .اکنون نخستین
واح��د های دفاعی زن��ان در عراق
تشکیل می ش��وند ،کما اینکه در
شهرهای زیارتی شیعیان هم اکنون
پلیس زن وجود دارد.
از آنجا که القاعده مرکز اصلی مبارزه
اش را به پاکس��تان و افغانس��تان
انتقال داده است ،بیش از پیش به
عضوگیری از میان عراقی ها برای
انج��ام عملیات در عراق متوس��ل
می شود و از اعضای غیرعراقی در
پاکستان و افغانستان استفاده می
کند .این ج��ای خالی را ،همچنان
ک��ه در دیگر بخش ه��ای جوامع
درحال جنگ معمول است ،زنان پر
می کنند.
منبع :استاندارد:گودرون هارر
– مترجم :عسگر آهنین
«اخبار روز»
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان

چرا در مونترال
 2یادمان کشتار
زندانیان سیاسی
برگزار می شود؟

یاد آوری چند نکته در مورد
تاریخچه برگزاری یادمان کشتار
زندانیان سیاسی در مونترال

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف
جهان ،ازجمله در مونترال سال هاست که به ابتکار
نیروهای چپ و کمونیست ،به عنوان تظاهر نفرت و
انزجار علیه جمهوری اسالمی که عامل این جنایت
عظیم است ،برگزار می شود.
این یادمان در شهر مونترال نیز از سال ها پیش ،ابتدا
توسط”بلوک چپ” ،سپس” اتحاد نیروهای چپ و
کمونیست ایران” برگزار ش��ده و اینک چند سالی
است که پس از ایجاد “اتحاد سوسیالیستی ایرانیان-
مونترال” ،توسط این جریان برپا می شود.
امسال نیز به روال همه ساله در حال تدارک برگزاری
یادمان کش��تار زندانیان سیاسی بودیم که فراخوان
“انجمن زنان ایرانی مونترال” ،تحت عنوان “کمیته
ی��اد واره قتل عام زندانیان سیاس��ی س��ال  ”67را
دریافت کردیم .اگرچه در ابتدا ،این دعوت تعجب ما
را برانگیخت ،زیرا ما خود همه س��اله ،طی اعالمیه
های��ی که در نش��ریه پیوند نیز درج می ش��وند ،از
همه جریانات و کسانی که مایل به همگامی در این
راستا هستند ،برای برنامه ریزی مشترک دعوت به
همکاری می کنیم .با این همه از این که انجمن زنان
مونترال پیش دستی کرده و اقدام به دعوت از همه
برای برگزاری یادمان نموده اس��ت ،استقبال کردیم
و در جلس��ه ای که با ش��رکت برخی انجمن ها ،از
جمله انجمن زنان مونترال ،انجمن دفاع از حقوق بشر
مونترال و  ،...و نیز تعدادی افراد مستقل تشکیل شد،
ش��رکت کردیم .بحث ما در مورد ماهیت سیاسی و
اهداف فعالیت ها ،از همان ابتدا این بود که :

سمت و سو و مرکز فعالیت ها باید علیه رژیم جمهوری
اسالمی و محکوم کردن آن به عنوان “جنایت علیه
بشریت” باشد .از این رو موضوع انتخاب شده ،یعنی
“بررسی هنر و ادبیات مقاومت در زندان” نمی تواند
به تنهایی بیانگر این جنایت عظیم باشد .پیشنهاد ما
این بود که سمینار سه روزه اساساً حول بررسی علل
و شرایطی جریان یابد که موجب کشتار وحشتناک
زندانیان سیاسی در دهه  60گردید“ .هنر و ادبیات

دوران حکومت فاشیست ها در آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا
و  ،...می توان یافت و ابعاد آن از این یا آن س��ازمان
سیاسی نیز فراتر است ،رقابت های سیاسی و گروهی
جز تضعیف مبارزه جهت افشای این جنایت دست،
آوردی درپی نخواهد داشت.
مصاحبه ها و ابراز نظرهای افراد “کمیته یادمان ”...
اما دقیقاً نظر ما را در مورد سیاس��ت و اهداف آن ها
تایید کرده است.
هنگامی که آن ها در مصاحبه با مجید خوشدل می
گویند:
دیگ��ر نمی خواهیم با خودم��ان درد دل کنیم؛  ...و
به اس��م زندانی سیاسی ،میهمانی خانوادگی برگزار
کنیم” (مجید خوشدل ،گفتگو با شهرزاد ارشدی و
مهرداد ،)www.goftogoo.net :بطور روشن و آشکار
همه کوش��ش های نیروهای چپ و کمونیست در
برگزاری یادمان کش��تار زندانیان سیاسی تاکنون را
“میهمانی خانوادگی” قلمداد می کنند!
یا برخورد غیرمتعارف یکی از افراد “کمیته یادمان ”...
به نشریه پیوند ،در اعتراض به چاپ نامه خواننده ای
ک��ه در مورد منبع مالی و رفت و آمد برخی اعضای
کمیته به ایران س��وال هایی مطرح کرده بود ،نشان
از بیگانگ��ی این فرد ب��ا آمال و آرزوه��ای قتل عام
ش��دگان دارد که جان خود را برای ایجاد جامعه ای
فدا کردند که دیگر در آن سانس��ور و خفقان وجود
نداشته باشد.
بدون اغراق ،هر مصاحبه و نوش��ته “کمیته یادمان
 ”...مملو از تضاد ،خود بزرگ بینی و نفی کار دیگران
اس��ت .چنین چیزی نه تنها به سود مبارزه با رژیم
جنایتکار جمهوری اس�لامی نیس��ت ،بلکه درست
برعکس ،لبه تیز مبارزه را علیه کسانی قرار داده است
که با تمام کمبودها و اشکاالت سیاسی خود ،تاکنون
پرچم مبارزه علیه جمهوری اسالمی را برافراشته نگه
داشته اند.
از همه بدتر و س��نگین تر این اس��ت که کمیته ای
که قرار اس��ت علی��ه جمهوری اس�لامی در زمینه
یکی از حس��اس ترین و در واقع پاشنه آشیل رژیم
به افشاگری بپردازد ،نه تنها افرادش به ایران رفت و
آمد دارند بلکه خود کمیته نیز از این مساله به دفاع
برمی خیزد.
به این جمالت از پاسخ “کمیته  ”...به پرسش های
یکی از خوانندگان پیون��د در مورد رفت و آمد افراد
کمیته به ایران توجه کنید تا عمق سیاست آن ها
را دریابید:
“موضوع رفتن دوس��تانی از این کمیته به ایران در
کار کمیته اخالل ایجاد نکرده و ما آن ها را انس��ان
های واقعی و پرکار و با وجدان اجتماعی و حساس به
این فاجعه دیده ایم .ما در جایگاه تعیین تکلیف برای
رفتن یا نرفتن افراد نیستیم ،ولی به یک مساله واقف
هستیم که تردد ایرانیان بسیار بیشتر از قبل است و
این دسته با توجه به حضور وسیع نسل جوان که در
ایران پرورش یافته نگاه و توجه خاصی را می طلبد .ما
باید آغوشمان را گشوده و این عده کثیر را در فعالیت
هایمان ش��رکت دهیم ،مش��ارکت ای��ن جوانان در
فعالیت های سیاسی و اجتماعی بسیار مهم و حیاتی
است و در این بین ما فکر می کنیم هرگونه تقسیم
بن��دی افراد که آیا به ایران رف��ت و آمد دارند را به
وجداناجتماعی
آن��ان واگ��ذار
کنیم و مشتاقان
فعالی��ت را یار و
همراه باش��یم،
تجربه ما بسیار
مثبت بوده و از

 ---- 00000خبرهای رسیده از ایران 0000----
بنا بر خبرهای رسیده از ایران در
آستانه برگزاری بیستمین سالگرد
کشتار سراسری زندانیان سیاسی
تابس��تان س��ال  67در زندانهای
رژیم جمهوری اسالمی تعدادی از
فعالین اجتماعی و افراد سرشناس
در تهران به دادستانی احضار شده
اند.
بدی��ن وس��یله رژیم اس�لامی با
تهدید ،ایجاد جو رعب و وحشت
ت�لاش میکند تا مان��ع از حضور
تعداد کثیری از فعالین اجتماعی
و مردم در مراس��م روز جمعه 8
شهریور در خاوران گردد.
خ��اوران که هم س��نبل مبارزه،
ایس��تادگی و مقاوم��ت زندانیان
سیاس��ی و ه��م س��نبل یکی از
جنایات بش��ری رژیم جمهوری
اسالمی است.
-----

اعتصاب غذای زندانیان
سیاسی در برخی
زندانهای ایران

بنا به اخبار و گزارشات مختلف،
شمار زیادی از زندانیان سیاسی
در برخی از زندانهای ایران دست
به اعتصاب غذا زده اند.
گزارشها حاکیس��ت که زندانیان
سیاس��ی در زندانه��ای ارومی��ه،

etehadsocialisti
@yahoo.ca

از او هیچ گونه اطالعی در دست
نیست( .ساعت  12نیمه شب روز
سه شنبه) این درحالی است که
در مراجع��ه به دفتر پیگیری ،آن
دفتر اظهار می دارند که ظهر روز
سه شنبه تحقیق از ایشان خاتمه
یافت��ه و از آن محل خارج ش��ده
اند.
لطفا خبر را پخش کنید.
-------------

سنندج ،اوین و گوهردشت کرج
دس��ت به اعتصاب غ��ذا زده اند،
اما ش��مار دقیق زندانیانی که در
اعتص��اب غذا به س��ر م��ی برند
مشخصنیست.
اعترافحاکمیتبههویتسیاسی
و مدنی ای��ن زندانیان و در پیش
گرفتن رفتاری ش��رافتمندانه با
آنان ،تجدید نظر در صدور و اجرای
احکام اعدام زندانیان ،توقف فوری
اجرای احکام اعدام کلیه زندانیان منصور اسالو به زندان
سیاسی و مدنی و همچنین پایان
دادن ب��ه ش��کنجه و نقض مکرر رجایی شهر منتقل شد
حقوق بشر در کردستان از جمله طبق اخبار رسیده به سندیکای
خواس��تهای زندانی��ان اعتصابی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه ؛ منصور اسالو رئیس
عنوان شده اند.
 -------------------------------هیئت مدیره سندیکا که قرار بودروز دوشنبه جهت معاینات چشم
علیرضا ثقفی ناپدید
به بیمارستان ش��هید لبافی نژاد
منتقل ش��ود به ج��ای انتقال به
شد!
بیمارستان به زندان رجائی شهر
 5شهریور 1387
آقای علیرضا ثقفی خراسانی  ،عضو کرج منتقل شد .
کانون نویس��ندگان ایران و عضو به گفت��ه خانواده منصور اس��الو
کانون مدافع��ان حقوق کارگران ،نامبرده طی تماس تلفنی از زندان
ب��ه دنبال یک احض��ار تلفنی در رجائی شهر ایش��ان اعالم کردند
روز دوش��نبه ،س��اعت  11صبح روز گذش��ته ب��ا نامه دادس��رای
روز سه ش��نبه  5شهریور ماه به ویژه امنیت به زندان رجائی شهر
دفتر پیگیری (اطالعات) واقع در کرج منتقل شده و هم اکنون در
خیابان صبا مراجعه و از آن زمان قرنطینه این زندان به سر می برد
به بعد به منزل باز نگشته است و .

کارکرد دوستانمان در کمیته راضی هستیم” (پیوند
 15اوت )2008
از افراد “کمیته  ”...باید پرسید آیا اساساً برای کارتان به
عنوان مبارزه علیه رژیمی که شکنجه می کند ،گروه
گروه اعدام می نماید ،کودکان خردسال را به طناب
دار می کشد ،زنان را سنگسار می کند و کوچکترین
انتقاد را به شدت سرکوب می سازد ،ارزش سیاسی
قایل هستید؟ اگر کس��ی از شما بپرسد رژیمی که
منتقدان و برگزار کنندگان یادمان کشتار زندانیان
سیاسی در خارج بدون هیچ مشکلی به ایران رفت و
آمد می کنند ،آیا هنوز مستبد است؟ چه جوابی می
دهید؟ مگر یکی از استدالل های ما برای نشان دادن
ترور و خفقان در ایران وجود میلیون ها تبعیدی به
دلیل نبود آزادی و دموکراس��ی در ایران نیس��ت؟
مگر در خبرها نه ش��نیده اید که درست در آستانه
برگزاری بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی،
برای جلوگیری از تجمع در خاوران افراد سرشناس
و فع��ال را به دادس��را احضار کرده اس��ت؟ آنوقت
ش��ما به همین راحتی و بدون احساس کوچکترین
مسئولیتی ،یک مساله حساس و پیچیده اجتماعی را
این گونه ساده نموده ،توجیه می کنید؟ آیا شما نمی
دانید که سیاست رژیم از زمان رفسنجانی دقیقاً بر
جلب “پناهندگان سابق” به ایران و نوعی “سیاست
درهای باز” برای ایرانیان مقیم خارج اس��توار است،
تا به جهانیان نشان دهد که برخالف آنچه نیروهای
مخالف در مورد ترور و س��رکوب در ایران عنوان می
کنند ،در این کشور دموکراسی برقرار است و دلیل
آن رفت و آمد راحت و بدون مانع مخالفان به ایران
است؟ نویسندگان نامه سخن از “تجربه مثبت” در
این مورد می کنند! آری این تجربه ی مثبت نه برای
نیروهای مخالف که برای رژیم جمهوری اسالمی بوده
که توانسته از آن پس ،از یک سو خود را دمکرات جا
بزند و از دیگر س��و ،ایرانیان مقیم خارج که به ایران
مسافرت می کنند را منفعل سازد .درست به همین
بهانه است که کشورهای خارجی دیگر پناهنده ی
سیاسی ایرانی نمی پذیرند.
این ها و بسیاری مس��ایل دیگر که امکان طرح آن
ها در این مختصر نیس��ت ،ما را بر آن داش��ت تا به
اتفاق فعاالن سیاسی و سازمان های مترقی و انقالبی
در کش��ورهای اروپا و امریکا ،بویژه ابراز همبستگی
وسیعی که از جانب کارگران ،دانشجویان ،معلمان و،...
در ش��هرهای مختلف ایران و نیز همزمان با خانواده
های قتل عام ش��دگان ،خود اقدام به برگزاری یک
سلسله یادمان های کشتار زندانیان سیاسی نماییم.
امیدواریم برای انسان های صادق و مبارز توضیحات
م��ا در مورد چرایی برگ��زاری دو یادمان در مونترال
روشن و گویا باشد.
با این همه ،برای کسانی که بدون اطالع از ماهیت
این اختالف ها ،برای شرکت در این سمینار سه روزه
به مونترال می آیند آرزوی موفقیت در افشای هرچه
بیشتر جنایت های جمهوری اسالمی داریم.

احتادسوسیالیستی
ایرانیان -مونترال

 27اوت 2008
--------------------------------------

گزارش مختصری از تظاهرات در جلوی
سفارتجمهوریاسالمیدراتـــــاوا
 ---به مناسبت سالگرد ---

کشتار زندانیان در دهه60

اتحاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال همراه با جمعی از ایرانیان مبارز در
راه آزادی و سوسیالیسم در مونترال و اتاوا در تظاهراتی که توسط کانون
خاوران و با پش��تیبانی احزاب و جریانات سیاس��ی چپ از جمله “اتحاد
سوسیالیستی ایرانیان -مونترال” برگزار شد ،فعاالنه شرکت نمود .تطاهرات
با سرود انترناسیونال آغاز شد و اولین سخنران مسئول سندیکای پست
کانادا بود .سپس یکی از رفقای ما طی سخنرانی در این تظاهرات ضمن
تحلیل علل و چگونگی این جنایت عظیم رژیم ،همه نیروها را به مبارزه ی
مستمر علیه رژیم اسالمی فراخواند .او گفت  :در این روز ما تنها یک لحظه
از جنایات بیشمار جمهوری اسالمی را به چالش می کشیم در حالیکه این
رژیم از همان آغاز به قدرت خزیدنش دست به کشتار و سرکوب آزادی
خواهان زده است .اهمیت این تظاهرات در این است که چندیست برخی
جناح های رژیم از قبیل اصالح طلبان و دنباله روان آنها در خارج از کشور
برای قتل عام ش��دگان اشک تمساح می ریزند و گویی خود آنها در این
جنایت عظیم نقشی نداشته اند .در این جنایت نظام جمهوری اسالمی،
یعنی همه ی جناح های آن سهیم هستند و اینکه امروز عده ای به این
جنایت اذعان دارند تغییری در شرکت آنها در این کشتار نمی دهد .آنها
برای عوام فریبی و شستن دست های خونین خود مزورانه این جنایت را
کار جناح “تمامیت خواه” قلمداد می کند و باین ترتیب می کوشد تا کل
رژیم اسالمی را تبرئه کند.
هدف رژیم از این کشتار فجیع در واقع سرکوب جنبش انقالبی توده های
زحم��ت کش ایران بود ولی رژیم نه تنها به این هدف ضد مردمی خود
نایل نشد بلکه رشد و توسعه مبارزه در ایران ،بویژه رشد و گسترش ایده
های سوسیالیستی در میان کارگران ،دانشجویان ،معلمان و سایر اقشار
زحمت کش ایران ناقوس مرگ رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی را به
صدا در آورده است.
مبارزه ما علیه رژیم اسالمی باید لحظه به لحظه و در تمام زوایای زندگی تا
سرنگونی انقالبی آن ادامه یابد .وحدت ما تضمین پیروزی ماست!
تظاهر کنندگان بیش از دو س��اعت در مقابل سفارت جمهوری اسالمی
به دادن شعار ،س��خنرانی ،پخش اعالمیه و خواندن سرودهای انقالبی
پرداختند و سپس تظاهرات به میدان جلوی پارلمان در اوتاوا کشیده شد
که با قرائت قطعنامه به زبان انگلیسی علیه جمهوری اسالمی ادامه یافت
و پایانگر آن سرود انترناسیونال بود
که بطور زنده توسط هنرمند متعهد
فریدون فرهی اجرا گردید.

) ما را از نظرات و دیدگاه های خود آگــاه کنید514-569-2233 :

مینا اسدی ،شاعر و هنرمند متعهد
و مبارز که قرار بود در یادمان
کشتار زندانیان سیاسی در اتاوا و
مونترال شرکت کند ،متاسفانه به
دلیل بیماری نمی تواند در میان ما
باشد .ما به پاس کوشش های هنری
و ادبی ارزشمند ایشان ،شعر زیر
که بویژه در شرایط کنونی گویای
بسیاری نکته هاست را به همه
تقدیم می کنیم.

جاکش ها

مینا اسدی

رفقا و دوستان بسیاری طی تماس های
تلفنی ،از طریق پست الکترونیکی و
حضوری جویای دالیل و انگیزه های بر
گزاری دو یادمان در مونترال شده اند .ما
در زیر کوشش می کنیم رخدادهایی که
منجر به این وضعیت شده است را برای
اطالع همه گان توضیح دهیم .ما بازهم در
این زمینه خواهیم نوشت.

مقاومت در زندان” که مساله عامی است ،همواره می
تواند به عنوان موضوع س��مینارها ،از جمله یکی از
بحث های سمینار سه روزه باشد ولی یادمان کشتار
زندانیان سیاس��ی دهه  60مساله خاصی و در واقع
تظاهر و اعتراض سیاسی فعالی است علیه جمهوری
اسالمی و کوششی اس��ت برای در جریان گذاشتن
افکار عمومی نسبت به نسل کشی زندانیان سیاسی
در ایران ،تا جهانیان بدانند که رژیم جمهوری اسالمی
چه عملکرد جنایت کارانه ای علیه مخالفان سیاسی
خود داش��ته و دارد! هدف از این فعالیت ها محکوم
کردن رژیم جمهوری اسالمی و کمک به بسیج افکار
عمومی علیه این رژیم است.
گرچه بطور صریح و آش��کار از جانب هیچ جریان و
افراد شرکت کننده در جلسه با این نظر مخالفتی ابراز
نمی شد و اغلب حتا مورد تایید نیز قرار می گرفت،
ولی در نتیجه ی کار و نمود سیاسی آن ،هیچ تاثیری
نمی گذاش��ت .گویی دوستان ما در “کمیته یادمان
کشتار دهه ( ”60افراد این کمیته عبارتند از :شیرین
مهربد ،س��یامک امیری ،شهرزاد ارشدی ،آرام بیات،
الهه شکرایی ،نادیا کردی و سحر مفیدی) سیاست
و برنام��ه ای از پیش آماده دارند و بطور ضمنی می
کوش��ند بقیه را بدنبال آن بکشانند .این مساله ما را
ناگزیر به ارسال نامه ای به تاریخ  24ژانویه  ،2008به
این کمیته ساخت که طی آن یاد آورشدیم:
”دوس��تان عزیز کمیته یادمان  ،”...متن فراخوان را
دریافت کردیم از این بابت سپاسگزاریم .بنظر ما این
فراخوان بدون توجه به بحث های سیاسی مفصلی
که در جلس��ه عمومی یکشنبه 13 ،ژانویه ،در مورد
محتوا و س��مت و س��وی فعالیت ها ،عنوان ها و ،...
جریان داشت ،تهیه شده است”.
البته پاس��خ آنها این بود که “ :این فراخوان با توجه
به بحث های سیاسی مفصلی که در جلسه عمومی
یکشنبه 13 ،ژانویه ،در مورد محتوا و سمت و سوی
فعالیت ها ،عنوان ها و  ،...جریان داش��ت ،تهیه شده
اس��ت !! ”.می بینیم که کمیته آنچه را که ما نوشته
بودی��م با تبدیل “بدون توجه” به “با توجه” ،دوباره
همان را تحویل مان داده اند!!
بن��ا بر این از همان ابت��دای کار ،میان ما و “کمیته
یادمان کش��تار دهه  *”60دو درک کام ً
ال متفاوت و
متضاد در مورد محتوا و اهداف یادمان کشتار زندانیان
سیاسی آش��کار بود .البته برای ما با شناختی که از
انجمن زنان مونترال و انجمن حقوق بش��ر داشتیم
این اختالف ها (اغل��ب افراد کمیته یادمان ،فعاالن
و همکاران آنها هس��تند) ،چندان هم غیرمنتظره
نب��ود ،زیرا همه با مواضع این انجم��ن ها در مورد
مس��ایل ایران آشنا هس��تند و می دانند که آن ها
بیشتر به “اصالح طلبان”“ ،دوم خردادی”ها“ ،ملی
مذهبی”ها و جریانات بینابینی متمایل می باشند.
کافی است به صفحه مربوط به انجمن زنان مونترال
در نشریه پیوند و مواضع و فعالیت های انجمن دفاع
از حقوق بش��ر مونترال مراجعه کنی��د تا تمایالت
سیاسی آنها را بهتر دریابید.
همین چندی پیش بود ک��ه انجمن دفاع از حقوق
بشر مونترال اکبر گنجی ،پاسدار سابق و اصالح طلب
فعلی را برای س��خنرانی دعوت کرده بود که ما طی
مقاله ای در نشریه پیوند ،تحت عنوان “اکبر گنجی
کیست و چه می گوید؟” به آن برخورد کردیم.
با این همه نمی توانستیم از این که جریانات و افرادی
در حد درک و توان خود ،به افشای جنایت های رژیم
می پردازند ،مخالف باشیم.
در عین حال از همان ابتدا روشن کردیم که در مساله
ای این چنین عظیم ،که نه تنها در تاریخ ایران ،بلکه
در مقیاس جهانی نیز کمتر نمونه ای برای آن -جز در

نترال
مو
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جاکش ها
در میان ما جا سازی می کنند
“ جاسوس“
در میان ما
جاکش ها
جا به جا
جاسازی می کنند.
غیر قانونی نیست
“ نوستالژی “
به یاد روزهای عرق خوری در “ مرمر”
“ کافه نادری “
“ ریویرا” ی قوام السلطنه
خاطرات مدرسه
دانشگاه
کارخانه
روزنامه
همکالسی
همکار
روی یک نیمکت
در یک اداره
دور یک میز
گرد یک منقل
در یک زمین ورزش
جاکش ها
نبوده ها را عکاسی می کنند
نمی شناسی
ندیده ای
بوده ای اما
پس پشتِ خاطره ی
در ِ
قماربازی
کالشی
پشت هم اندازی
نمی شناسی
نمی شناسی اشان
کافه هایی که تو بیاد نمی آوری
گیالس هایی که هرگز باال نبرده ای
همکالسی هایی که هرگز ندیده ای

مثل ما ،با ما می گویند “ کار”
مثل ما ،با ما می گویند “ تضاد”
مثل ما  ،با ما می گویند “ کارگر”
می گویند “ کارخانه “
“ کار فرما”
مثل ما .
مشت هایشان را گره می کنند
و می گویند
همه آن چیز هایی را که ما می گوییم
دست مان را می فشارند
ـ محکم ـ
“ رفیق “
و همراه ما سرود می خوانند
“ تنها ما توده ی
جهانیم.“ ..............
می گویند “ ما “
و از ما نیستند
جاکش ها
همه چیز را در میان ما
جاسازی کرده اند
“ روزنامه نگار “
“ طنز پرداز”
“ مقاله نویس “
“ نویسنده “
“ شاعر”
“ آواز خوان”
“ هنرپیشه “
“ کارگردان”
“ نقاش “
“ قهرمان “
از همه رقم
جنس شان جور است
کم نمی آورند!
جاکش ها
همه چیز را
در میان ما جاسازی کرده اند.
مینا اسدی
آپریل دوهزار و چهار -استکهلم
-------------------
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خدایا صبرم عطا کن

به یاد بود از دست دادن محمدرضا گلیاردی،
روز شنبه  20سپتامبر از ساعت  4تا  5بعدازظهر
بر سر مزارش و از ساعت  5بعدازظهر به بعد در سالن

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
هرچه یاد گذشته هاست جز یاد مهر تو
برود از دل من َوز دل من آن نرود
................................
بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید
بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت
شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت
به گریه گفتمش آری ،ولی چه زود گذشت

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

---- Rideau, Memorial Gardens ----

4239 Boul. Des Sources
-------------------------------

با دوستان و همکاران او که عمرشان دراز باد
خاطره های با هم بودنش را تازه خواهیم کرد.
حضور شما باعث شادی روح او و تسکین بازماندگانش خواهد بود.

ژیال ،فلورا و سیاوش

 -----یک سال گذشت .سالی که هر روزش جان دردمندم به لب رسید ولی از تن بدر نرفت------ .

هر حلظه اش در سکوت و اندوه بی کسی ،چون کبوتر جفت گم کرده ای نه بال پروازم به سوی او .نه طاقت ماندن در این قفس.

زنان و ملپنیزم...
ادامه از صفحه24 :

روزبروز عرصه را با بگیر و ببندهای
بی جهت بیشتر بر مردم تنگ می
کن��د و از میزان «خوش��ی های»
متعارف و مشروع جامعه می کاهد
و دقیقاً به همین دلیل روز به روز
بر میزان فساد درونی آن افزوده می
شود که نخس��ت دامن کارگزاران
خودش را می گیرد و گرایش روز
افزون به پول پرستی ،مصرفگرایی
و کیفوری های ناهنجار از مخدِرات
مخدرات را س��بب می
گرفت��ه تا َ
شود.
وقتی فساد با لمپنیزم در هم می
آمیزد ،دیگر س��کوت کردن جایز
نیس��ت .برای جامعه ای که در آن
(خوشبختانه هنوز) رش��وه دادن
و گرفتن ،برخ��ورداری از امتیازات
مختلف مث��ل امتی��از کارخانه و
ماشین و خانه و موبایل و ویال و.. .
نزد وجدان عمومی مظاهر فساد به
حساب می آیند ،الیحه به اصطالح
خانواده و دفاع از آن نیز مظهر بارز

استخدام فوری
بهیکنفرمکانیکباتجربه
>>>> دارای کارت <<<<
باحقوقمکفی،جهتکاردر
منطقهشاتوگینیازمندیم.
(علی))(514
831-8313
gholamisep0115UP

فساد آمیخته با لمپنیزم است.
در جامعه ما هر قدر تالش شود تا
صیغه را ترویج کنند و در موردش
ط��وری ح��رف بزنند که ان��گار از
اوجب واجبات است و همه کارها
معطل آن است ،از قبح آن کاسته
نمی شود.
چند زنی و صیغه حکم تف سرباال
را دارند که چاقوی «شریعت ناب»
برای توجیه آنها برندگی ندارد.
مسأله بر سر آن نیست که شصت
و چند نفر از «نمایندگان ملت» به
یمن برخ��ورداری از تمکن مالی و
لطف خداوند ،بیش از یک زن دارند
و از این��رو قصد دارن��د در اقدامی
خداپسندانه آنچه را «شریعت ناب»
می خوانند ،در جامعه پیاده کنند.
به همین منوال زمانی که طرح ها
و لوایح نه از قانون شرع که از حس
زیرپوس��تی ناخوش��ایند حکایت
دارند ،نمی توان جامعه را محکوم
کرد که چرا قدر چند زنی و صیغه
را نمی داند و چرا نبوغ کسانی که
ای��ن طرح ها را ارائه و تصویب می
کنند ،نمی ستاید.
اعتراض گس��ترده ب��ه این الیحه
بخش��ی هم مربوط به این اس��ت
که به رغم افت ش��دید اخالقیات
و عفت عمومی به ویژه در س��طح
سیاسی ،هنوز رد پایی از حساسیت
اجتماعی طبقه متوس��ط نسبت
به لمپنیزم را می توان س��راغ کرد
که خوشبختانه این روزها در زنان
بیش از مردان یافت می شود.
به نظر می رسد نزد بسیاری این
الیحه نه تنها خط بطالن کشیدن

آقای خامنهای به آتش جنگ میدمد
ادامه از صفحه :

در ماه گذش��ته ،در این کار تسریع
شده است.
گفته شده است که جنگ ادامه راه
به بنبست خورده دیپلماسی است،
و نقطه پایان دیپلماسی نقطه آغاز
جنگ بشمار میرود.
ی
در بحران روابط جمهوری اسالم 
با غرب ،مادام که دیپلماسی جریان
داش��ت خطر جنگ خفی��ف بوده
اس��ت و در مقاطعی که دیپلماسی
به بنبس��ت میخ��ورد این خطر
افزای��ش مییاف��ت .در تقابل غرب
با جمهوری اسالمی ،اروپاییان (به
اضافه چین و روس��یه) پیوسته بر
راههای دیپلماتیک تأکید داشتهاند
و تالشهای زی��ادی در این راه به
کار بردهان��د .در مقاب��ل ،حکومت
تحت نفوذ نومحافظه کاران آمریکا
در س��الهای اوایل این دهه ،بارها
بر طبل جنگ میکوبید و کمتر به
فعالیتهای اروپاییان نظر خوشی
داشت.
ول��ی پس از تجربه فاجعهبار حمله
نظامیبه عراق ،به تدریج مواضع این
سیاستگذاران آمریکایی تضعیف
ش��د و به همان نس��بت موقعیت

طرف��داران برخ��ورد دیپلماتیک با
ایران تقویت گردید.
با گرایش تدریجی آمریکا به مواضع
اروپاییان در رابطه با ایران ،و گسترش
همکاری کشورهای  ۵+۱در سازمان
مل��ل ،خطر جنگ تا حدی کاهش
یافت .تحریمهای س��ازمان ملل در
یکی دو سال گذشته گرچه از شدت
عمل سیاسی در رابطه با ایران خبر
میداد ،در عین حال یک اثر مثبت
نیز داشت:
مادام که همکاری کشورهای ۵+۱
در رابطه با ایران ادامه داشت میشد
امید داشت که خطر جنگ و حمله
ی به ایران به کنار برود.
نظام 
اکن��ون با بح��ران جدی��د غرب با
روسیه ،به س��ختی میتوان انتظار
داش��ت که این همکاری به صورت
گذشته ادامه پیدا کند ،و کشورهای
ی امنیت
غربی بتوانند از طریق شورا 
س��ازمان ملل به فشارهای خود بر
ی بیفزایند.
جمهوری اسالم 
دو هفته پیش که گرجستان برای
اعم��ال حاکمیت خود ب��ر ناحیه
جداییطلب اوستی جنوبی (تحت
حمایت روسیه) به آن منطقه حمله
کرد ،کمتر کسی میتوانست تصور
کند ک��ه عواقب ای��ن کار به کجا

بر تمام امتیازات و حقوق ناچیزی به
حساب می آید که زنان پس از گذر
سال ها و تحمل رنج های بسیار به
دست آورده اند ،بلکه از اراده برای
رواج فرهنگ مبتذلی خبر می دهد
که از سر شوربختی می رود تا اداره
مملکت را بیش از همیش��ه تحت
الشعاع قرار دهد .یعنی آنکه عده ای
که بیش از یک زن و خدا می داند
چند تا «صیغه» دارند ،می خواهند
نه تنها با قانونی کردن آن بار خود
را ببندن��د و رویه خ��ود را توجیه
کنند که جامعه را نیز به س��خره
بگیرند .اگر اینها را به بیانات برخی
از مقامات و ائمه جمعه در ستایش
از روند سرکوب زنان و نسبت دادن
انواع و اقس��ام تهمت ه��ا به آنان
اضافه کنیم می توان درک کرد که
چرا این الیحه خشم بسیاری را بر
انگیخته است؛ آنهم در آستانه سی
امین سال انقالب با آنهمه امیدها و
آرمان هایی که برای پرورش انسان
اخالقی و واال در سر می پروراند.

پانوشت:

و ب��رای اط�لاع از دی��دگاه های
پیرامون آن بنگری��د به مجموعه
مطالب گروه میدان زنان در مورد
الیحه در لینک زیر:

http://www.meydaan.org/
ShowArticle.aspx?arid=330

ب��رای اطالع از جزئیات این الیحه
بنگرید به:

000

همــدردی

000

دوست گرامی و ارجمند
جناب آقای بیژن ابوالفتحی

درگذشت غم انگیز مادر عزیز شما را در این غربت جانسوز به
شما و دیگر بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گوییم و برایتان
آرزوی صبر ،تندرستی و شکیبایی داریم.

از طرف دوستان و همکاران شما در

Passargad Investment Company

 000همــدردی 000
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران

دوست ارجمند جناب آقای سیامک حتقیقی

درگذشت تاثرانگیز مادر گرامی شما باعث تالم خاطر گردید .ضمن تاسف فراوان و
عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم تان ،خود را در غم شما شریک می دانیم.

از طرف دوستان و همکاران شما در

Passargad Investment Company

http://www.meydaan.org/
campaign.aspx?cid=53

بکشد و روابط بینالمللی را در سطح
جهانی ت��ا این حد تحت تأثیر قرار
دهد.
اکن��ون نه فق��ط ماش��ین نظامی
گرجس��تان تماما در هم شکسته
و روس��یه دو ناحی��ه جداییطلب
را به عنوان کش��ورهای مس��تقل
به رسمیت ش��ناخته و بلکه روابط
روسیه با کشورهای عضو پیمان ناتو
و به خصوص آمری��کا دچار تحول
اساسی ش��ده و آن را بحرانی کرده
است.
همزمانی این واقعه با توافق آمریکا
و لهستان برای استقرار سیستمهای
ضد موش��کی آمریکا در آن کشور
به ای��ن وضعیت ابعادی ش��دیدتر
بخشیده تا آنجا که یک ژنرال روسی
اظهار داشت که لهستان با این کار
عمال خود را هدف سالحهای اتمی
روسیه قرار داده است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
در اوایل دهه گذش��ته و پیوس��تن
تدریجی اقمار سابق اتحاد شوروی
در اروپا به جرگه کشورهای غربی و
پیمانناتو،روسیه شاهدکاهشنفوذ
هرچه بیشتر خود بوده است .تالش
ناتو برای گس��ترش قلمرو خود تا
مرزهای جنوبی روسیه ظاهرا انگیزه
اصلی روس��یه ب��رای قدرتنمایی
نظامی خود در گرجس��تان بوده تا
این تالش را عقیم کند.

درگیری روسیه با گرجستان اکنون
به رویارویی روس��یه با غرب و ناتو
منجر ش��ده است و میرود تا نظام
جدی��دی را در روابط بینالمل رقم
زند.
جنگ سرد بعید است اما
البته دوران جنگ سرد گذشته است
و بعید مینماید که نظام دوقطبی
جنگ سرد بار دیگر تعیین کننده
رون��د تحوالت جهانی باش��د .ولی
تردید نباید کرد که روابط روسیه و
غرب به گفته وزیر دفاع آمریکا برای
چندین سال تحت الشعاع حوادث
اخیر گرجستان قرار خواهد گرفت.
در این سالیان ،بحران روسیه و غرب
در نقاط پر تن��ش جهان میتواند
به مقابله سیاس��ی آنها بینجامد.
حکومتهای زیادی در جهان سوم
ی ایران
هستند ،از جمهوری اسالم 
گرفت��ه تا موگاب��ه در زیمبابوه ،که
از تقابل روس��یه و غرب اس��تقبال
میکنن��د و به دنب��ال بهرهبرداری
سیاسی از آن برخواهند آمد.
در این م��وارد ،روس��یه به راحتی
میتواند از این اهرمها برای فشار بر
غرب استفاده کند و برای همکاری
با غرب بهای نسبتا سنگینی (مثال
در لهستان یا گرجستان) بخواهد.
نتیجه این کشمکشها هرچه باشد،
یک نکته مسلم است:

روس��یه کمتر حاضر اس��ت بدون
گرفتن امتیاز با کش��ورهای غربی
حاضر به همکاری باشد ،و غرب باید
برای مقابله با بسیاری از مشکالت
ام��روز جهانی خ��ود ،از «مبارزه با
تروریزم» گرفته تا مس��ایل مربوط
به اس��راییل و فلس��طین ،عراق و
افغانس��تان و باالخره ای��ران ،بدون
انتظار همکاری روسیه سیاستهای
خ��ود را تدوین و دنبال کند .و این
یعنی که اقدامات مشترک در این
زمینهها کمتر از طریق سازمان ملل
و بیشتر از خارج آن هدایت خواهد
شد.
همزم��ان با این تح��والت ،گزارش
مبنی بر تسریع در ارسال سیست م
پیشرفته رادار ضد موشکی از آمریکا
به اسراییل برای مخالفان جنگ با
ایران باید بسیار نگرانکننده باشد.
در گذشته ،مشابه این سیستم تنها
در جریان جنگ ع��راق ،که گفته
میشد عراق دارای سالحهای کشتار
جمعی است و ممکن است اسراییل
را هدف قرار دهد ،در اسراییل نصب
شد و نظامیان کارآزموده آمریکایی
آن را مدیریت میکردند.
اکن��ون نیز ق��رار اس��ت نظامیان
آمریکایی همراه با این تجهیزات در
اسراییل مستقر شوند.
ایران هسته ای حتمل پذیر

نیست!
این اقدام سؤال س��اده ای را پیش
میکشد:
در حال حاضر ،اس��راییل در خطر
کدام حمله بالفعل نظامی است که
ضرورت این پیشگیریها را ایجاب
کرده باشد؟
و پاسخ به این سؤال با توجه به جنگ
روان��ی و تبلیغات��ی بین جمهوری
اس�لامی از یک سو و اس��راییل و
آمریکا که در سالها و ماههای اخیر
جریان داشته است چندان مشکل
نیست.
اس��راییل و آمری��کا ب��ه تک��رار بر
تحملناپذی��ر ب��ودن جمه��وری
اس�لامی مجهز به سالح هستهای
تأکید کردهاند و مقامات اسراییلی
و آمریکایی اص��رار رژیم بر ادامه (و
توسعه) غنی سازی را دلیلی بر عزم
آن به رسیدن به چنین موقعیتی بر
میشمارند.
تبلیغات ضد اسراییلی مقامات ایران
نیز برای اسراییلیان تردیدی بر عزم
جمهوری اسالمی مجهز به سالح
هستهای در ضربه زدن به اسراییل
ی نگذاشته است.
باق 
ولی آیا این خطر از دید اسراییلیان
ادامه در صفحه29 :
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تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف) فروش دف
485-0739
993-0739
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تدریس
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PIZZA 2FOR1
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مقاطع:
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مدارس
 در
tutoring
سابقه
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مونترال و تدریس در موسسات



















کنکورتهران
Tel













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



















































امتحان کنید!

callMsghafari-ok

متـرجم

رضانوشادجمــــال

(514) 909-0444
homayounjuly0115UPmostafa

فال قهوه وکارت

استخدام

استخدام
(514) 994-3078
micyekt@bellnet.ca/PAkJune15

جویای کار

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

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

استخدام

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

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

شهریاربخشی

996-9692

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

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

(514) 966-4971
sirousjuly0115PAKW

اجــاره

در ناحیه پی یرفون
طبقه اول دوپلکس 5ونیم
(3خوابه)  850دالر
همچنین اتاق برای اجاره
 350دالر
(سرویس حمام و آشپزخانه
مشترک)
514-696-2619

(514) 284-6607

FarkhondeJune15

free

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

سوپراخــوان

514

sadeghi:PAkvJuly01,15

به یک نفر  Handymanدر امور
ساختمانفورانیازمندیم.

9311570nader

آرزو تحویلداری یکتا

دوپلکس ،درناحیه  ،NDGطبقه
دوم 4 ،ونیم( ،دوخوابه بزرگ) ،دو
بالکن ،آشپزخانه بزرگ ،بازسازی
کامل ،بسیار تمیز 795 ،دالر در
ماه .برای اطالعات بیشتر با
تلفن زیر تماس بگیرید:

514-685-8326
514-813-8326

Cafe Depot

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

خانه برای اجاره

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

paid til nov1:60














(514) 862-8427

نوشیـن

depoldmtljuly15AugPAK

مترجم رمسی

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

اگربراییادگیریفرانسهانگیزهدارید
 30سال به باال هستید
کلستروفوبنیستید
و از بیماریهای روانی رنج نمی برید
می توانید در پروژه تحقیقاتی ما در
دانشگاه مونترآل شرکت کنید.
>> هزینه وقتی را که به ما می دهید
پرداختخواهدشد.
برایاطالعــــاتبیشتر
با ما تماس بگیرید:
Tel.: 514-340-3540 #4047
Email:info2acq@yahoo.ca

به یک پیتزامیکر برای کار در
ناحیه شربروک شرقی
فورانیازمندیم.

514-845-2752

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

دعوت به همکاری
در پروژه پژوهشی

•
•
•
•

استخدام

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

رستوران
گیـــــالن

514-487-9186

تدریسفیزیکوشیمی

Tel.:514-466-1327

استخـدام

جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

باتجربه و دارای دیپلم

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

آموزش موسیقی
جواد داوری

UPdjuly-sep08

(514) 620-4334

پرستارساملندان

farkhondehPmay/july

514-690-6343

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

SalimiPjul15

(514) 677-4726

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

ما رازدار
شما هستیم!

(514) 984-8944

House Keeping

(ناحیه وست آیلند) نیازمندیم:

UpJuly15checkBox1122

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

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

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

فراگیریزبانفرانسوی

PIZZA 2 FOR1



استخدام

Tel.: (514) 757-7934

Spiritual Advisor

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

:uPAkvsep01on

بیزنس برای فروش

& Astrologist

514-827-6329
514-488-3653

(514) 895-4448

farkhondehPmay/july

davoodjun15july01Up





گروهی
نیمه
های
کالس

















 































Algebre
آمادگی
جهت






























 
Sec3,
Sec4
مقاطع
برای


























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

House keeping

به دلیل تغییر شغل بفروش می رسد( :آقای نیکپور)

(514) 677-4726

514-560-4534

paid to end of July

با درآمد عالی در محل پررفت و آمد شهر مونتریال
با هزینه پایین با قیمت بسیار خوب

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

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

tutoring 






(High-School,

House keeping
company R&F

سالن آرایش و استهتیک

همچنین سرویس نگهداری از
کودکان و ساملندان در خانه شما

استخدام



















 Tel
College,
)University









الکترونیک
مهندس
توسط




)(514
)(514

BabaiP/akmai08

بفروش می رس�د

خدمات

آموزش دف

West Island
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ناسیــونال

جهت شعبات یک و دو خود
مترجم رسمی دادگستری
ترجمه کلیه اسناد ومدارک،
در ان دی جی و وست آیلند
مــادری مهربان
دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک
تنظیم دعوتنامه ،تکمیل فرم های
به چندین نفر  Cashierو
از سالمندان و کودکان شما در تمام
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
514-624-5609
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
کارگر ساده فورا نیازمند
خدمات مربوط  .............با قیمت مناسب
514-889-3243
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)









































































به
امروز
همین
لطفا
است.
514-730-7462
نگهداری می کند.































514-624-7581






















کنید:
مراجعه
اخوان
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514-768-9485
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به یک آشپز و کمک آشپز
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اسناد وNDG





PHOTOGRAPHY
514-485-4744
رسمی
ترجمه
ایرانی













رستوران
در
برای کار








PROFESSIONAL
514-583-9619
1625 Maisonneuve W.


















514-620-5551































 

















































استخدام

Zarif
Catering

davood














نیازمندیم.
فورا














 514-683-0707
Guy
































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

نغمه سروران
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عضو
و
رسمی
مترجم
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مترجمان

استخدام




















































514-889-8765
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pc card 





















































مترجم رمسی

محمودایزدی














عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

کافه بیسترو مون پلزیر (اولد
TATOO
یک
مونتریال) به یک آشپز و


زبان



















به
آشنا
،cashier
نفر



















فرانسه و انگلیسی نیازمند





است.







ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین


















514-578-5222

خدماتکامپیوتر

•

آموزش از مبتدی تا پیشرفته

AKHAVAN
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• تعمیر و عیب یابی
1731 Oxford (X: Grenet) 









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















• نصب انواع ویندوز
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صفحات
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• فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری
1731
Oxford
)(X:Grenet




















































 / معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

هیپنوتیـزم

سالن آرایش

سیروس














514-979-2120
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�




















 Ville-St-Laurent





www.expertsystem.blogfa.com
(514)805-3696
514-485-7009
514-294-8242






(CIVIL)






































































































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










































Tel.: (514) 485-6000
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Tel.: 514-745-0318
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Cell.: 514-246-8486
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Fax: 514-745-1136
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mahincartierperse

moUpmai15

 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال
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Suite: 308

hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

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

NITY

نیازمنــدیها

PAYVAND

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

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

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

514-996-9692

دوست یابی
اولین آژانس آشنایی
ایرانیانمونتریال

-Match
making

آژانس آشنایی و دوست یابی

Mailing Address:

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

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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

کبک سیتی و اوتاوا:

 -امید و آرزو -

صالحی ،سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

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

تصمیمباشما
پیوندباما!

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



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

استخدام

به یک نفر کمک آشپز
برای کار در ستوران کوپــولی
(وست مونت) فورا نیازمندیم:
(514) 989-8580
Upsep01

استخدام

بهیکنفرپیتزامیکر

مجری مراسم
عقد ایرانی

برای کار در ناحیه وست آیلند
 Beaconsfieldفورا نیازمندیم.

514-825-3170

(514) 693-3662

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

hamidsep0115UPakw

استخدام فوری

بهیکنفرمکانیکباتجربه
>>>> دارای کارت <<<<
باحقوقمکفی،جهتکاردر
منطقهشاتوگینیازمندیم(.علی)
(514) 831-8313
gholamisep0115UP

استخـدام

بهیکنفرآشپزغذاهایایرانی
(چلوکبابوخورشهایایرانی)
برایکار درکبکسیتی
فورانیازمندیم:.
(418) 998-4949
(418) 627-9021
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شرکتساختمانی

کیمیــا
تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
کلی * * جزیی

------------------------با لیسانس RBQ CCQ
-------------------------

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت

در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherisep01UPak

اجارهموقت
در تهـران
آپارتمانیدرتهران

-میرداماد :فلکهمحسنی--برایمسافرینیکهمیخواهنداز
خویشاونداندیدارکنند،
بطورموقتاجارهدادهمیشود.
(514) 694- 4976
peikarnejadsep01Up3986146

Salehisep01

کلینیک دکتر معینی

کلینیک پزشکی خانوادگی ،زیبایی ،جراحی minor

دکتر جان معینی به آدرس زیر تغییر مکان داده است:
Clinique Medicale Mont Carmel
933 Rene-Levesque Blvd EST
Tel.: (514) 282-9197

در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

www.pai

vand.ca

تورونتو:

Distributed Free

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

(514) 683-2936

مصیبت ها و مش��کالت محافظت می
کند و سالمتی شما را تضمین می کند.
اما ،زمان می برد که این س��پر نامرئی
وارد کار ش��ود و فقط زمانی وارد عمل
می شود که شما آنرا باور داشته باشید.
ع��ادت کردن به رفتاره��ا و کردارهای
غلط برای سالمت شما خوب نیست و
س��پرتان می تواند در اینگونه موارد به
کارتان بیاید .اگر سفت و محکم پشت
سپرتان بایستید ،کردار بد ناپدید خواهد
شد .با گذشت زمان هم شما و هم این
سپرتان قوی تر خواهید شد.
نحوه عملکرد آن به این طریق اس��ت.
تصور کنی��د که پش��ت کامپیوترتان
نشسته اید و حواستان به کار خودتان
اس��ت و شوهرتان مدام غر می زند که
چرا لباس زیرتان را از دستگیره در حمام
آویزان کرده اید و با هر کلمه ای که از
دهان او خارج می شود (حاصل کردار
بد) فشار خون شما باالتر می رود .تکان
نخورید .این سپر نامرئی را تصور کنید
که دور تادورتان کش��یده شده است و
کام ً
ال از شما مراقبت می کند .سرانجام،
خیلی زود خواهید دید که احوالتان از
کج خلقی و ناراحتی به آرامش کامل
تبدیل خواهد شد .و در آخر این روحیه
شما به اطراف هم سرایت خواهد کرد .و
بعد از گذشت چند دقیقه آرامش دوباره
به همه برخواهد گشت .نه اینکه مشکل
آویزان کردن لباس زیرها برطرف شده
باشد ،نه  .مهم این است که بدون بر هم
خوردن اعصابتان موضوع را آرام کنید.
خط آخر این اس��ت ک��ه برای اینکه با
خودتان صادق باشید ،باید زمانی را در
زندگیتان پیدا کنید که کل سیستمتان
را دوباره راه اندازی کنید تا دوباره شاد
و خوشبخت به زندگیتان ادامه دهید.
زنی سرشار از عشق و خوشبختی زنی
اس��ت که هر کس��ی آرزوی او را دارد.
با برداش��تن این قدم مثبت در زندگی
خود ،ش��ادی و ش��ادکامی که الیقش
هستید را به خودتان هدیه بدهید.

میناتوربرایفروش

514 582 2195
mahbobe_khani@yahoo.comfreeaug01

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس
farkhondehPmay/july

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

>> ادامه از صفحه21 :

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

کتابفروشپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

www.matchmakeragent.com

خوددوستی...

نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
تکفروشی و فاندزیرینگ هم منی کند؛
514-884-2106
نه زیر چتر محافل است و نه در انتظار
امدادهای غیبی!
pirekhorasani@yahoo.ca
--------------

آقای خامنهای به آتش جنگ میدمد
ادامه از صفحه27 :

اکن��ون به صورت بالفع��ل درآمده
است؟
ارسال سیس��تم رادار ضد موشکی
یادش��ده ،از قبل برای اوایل س��ال
 ۲۰۰۹برنامهریزی شده بود .تصمیم
در تسریع این امر برای چند ماه ،به
دنبال س��فر اهود باراک وزیر دفاع
اس��راییل به آمریکا در ماه گذشته
اتخاذ شد.
این امر تنها یک معنا میدهد:
جدول زمان��ی عملیات نظامی که
استقرار این سیستم بخشی از آن
بشمار میرفته دچار تغییر شده و
دست کم بخشهایی از آن به جلو
افتاده است.
دلیل ای��ن کار میتواند یکی از دو
چیز باشد.
یکی این که مقامات اس��راییلی و

آمریکای��ی در ارزیابیهای خود از
ی شدن جمهوری اسالمی
خطر اتم 
بازنگری کرده و به لحاظ زمانی آن
را جلو آوردهاند.
و دوم ای��ن که با توج��ه به تغییر
حکوم��ت آمری��کا در آغاز س��ال
آینده می�لادی و احتمال روی کار
آمدن باراک اوباما ،مقامات اسراییل
خواس��تهاند در حکومت بوش این
خواس��ت خود را محق��ق کنند و
مانع از آن ش��وند که این برنامه در
حکومت آینده آمریکا دستخوش
تغییر قرار گیرد.
دلیل آن هرچه که باش��د یک امر
مسلم است.
در دو س��ه ماه آینده ،اس��راییل از
حمایت یک سیستم رادار پیشرفته
ضد موش��کی برای دف��اع از خود
مجهز خواهد ب��ود  -و این امر کار
حمله هوایی اس��راییل را به ایران،

بدون احس��اس خط��ر از حمالت
متقابل موشکی ایران به اسراییل ،به
مراتب سادهتر خواهد کرد.
خبر مربوط به استقرار این سیستم
ضد موش��کی در اس��راییل تحت
الش��عاع گزارشه��ای مرب��وط به
روسیه و گرجس��تان از یک سو و
تبلیغات انتخاباتی آمریکا از سوی
ی
دیگر قرار گرفت و در رس��انهها 
ایران��ی یا جهانی انع��کاس زیادی
نیافت .ولیهمزمان��ی این واقعه با
ن جدید بین روس��یه و غرب
بحرا 
باید زنگ خطر بزرگی را برای ایران
به صدا درآورده باش��د ،که چنین
نشده است .احساس امنیت کاذبی
فضای سیاس��ی ایران را در گرفته
اس��ت .مقامات حکومتی سرگرم
کشمکشهای درونی خود هستند
و اصالحطلبان برای تصرف قدرت
در  ۱۰م��اه دیگ��ر از اکن��ون خیز
برداشتهاند.
اظهارات اخیر آقای خامنهای از زاویه
ی بسیار خطرناک و
دید ناظران غرب 
ناامیدکننده تلقی خواهد شد .برای

اینان اکنون دیگ��ر تردیدی باقی
نخواهدماندکهسیاستاحمدینژاد
همان سیاست جمهوری اسالمی
است ،و حمالت تلویحی خامنهای
به رفس��نجانی و خاتمی هر گونه
امی��دی را برای اثرگذاری این افراد
در سیاس��ت خارجی و تعدیل آن
تبدیل به یأس خواهد کرد.
گام بعدی غرب با ایران نه از طریق
ی امنیت (که به احتمال زیاد
شورا 
از س��وی روس��یه وتو ی��ا تضعیف
خواهد ش��د) و بلک��ه در خارج آن
شکل خواهد گرفت.
اظهارات اخی��ر آقای خامنهای کار
تحلیل و ارزیابی غربیان ،و همسویی
دید آنان ،را در باره سیاست خارجی
و هس��تهای ایران تسهیل خواهد
کرد ،و اس��راییل نیز برای هر گونه
تصمیمی که به تنهایی یا همراه با
غرب برای برخ��ورد با ایران بگیرد
آمادگی کامل خواهد داشت.
-----------------------
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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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Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri
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groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2
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Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

majzachi@sutton.com
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2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644
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AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

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





























































































































D































































Nader
Khaksar



















�






























C 

































D 







































































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
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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