k 2008

ELECTiON
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IC. Pacific Trading Inc.

xZ®` Z }£®ÁŽ ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZx£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z
}fZ™ä £›® Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z fd äÅšzZç³³ª† yfz£`` `²›\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ… úÅ¿¼† \£›¬‹ w£¨œZ z d¯›f£˜xz¬…

19

Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022, (Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511
Mtl. QC. H3B 1H9
Peel
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شوک ج
دید مالی
در جها
ورش ن با اعالم
کستگی
عظیمآم موسسات
ریکایی

5

مجیدمجیدی و
آیت اهلل
!فلینی

14

در ایران

همهازپول

حــرف

!می زنند
10

حقوقدانان
جــوان
فارسی زبان

پایان عمر طوالنی ترین دولت اقلیت در تاریخ کانادا
19-18:ص

9

کالهبرداری

...بــزرگ

کافه دلتنگی
 من مناینده:ت
>> ترابی گف
ستم که چند برابر
شرکت هایی ه
!
د
هن
ک ها بهره می د
26
بان

...موسیقیپاپ

بهزادقیامی

:مونتریال
طـــرح
5
هـرمی
یا ترفند
»«پانزی

Housing Market

خـود را بـرای
افت قیمت ها
9
!آماده کنید
25 >>

خود را شکسته و زمان حاضر را مناسب
ترین وقت برای انجام انتخابات جدید
تشخیص داده اند و این در زمانی است
 س��ال3 که عمر این دولت اقلیت به
رسید که رکورد طوالنی ترین دولت
.اقلیت در تاریخ کانادا است

بیمهچی
!قمارباز

!!اوبامادیون

تینافرشادگهر

4 : >>

9: >> ...وکالی جوان

سیروس

یحیـیآبادی

آیا زمان تغییر
فرارسیدهاست؟

BIG BANG!

15

پزشــکی
22: >>

ã
___________________________
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دکترگلمحمدی

5Star I.P.M. Inc.

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

MONTREAL

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

www.pars.ca

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

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

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
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\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com

Luciene
l'Allier

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

TORONTO

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

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.

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

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

18>>حسینصمیمی

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
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اکتبر14انتخابات
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
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23>>:کمبوجیه

 شادپور.ا.ع

GESTION FINANCIERES EXACTE

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

...تاریخایران

19

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

General Sales Agent

...!!  آخ�ر زم�ان:»«ذره خ�دا

:کانادا/کبک
>>

دکترانصاری

پ�س از مدت��ی گمـــان��ه زنی ها
سرانجام یکشنبه گذش��ته آقـــای
استیون هارپر نخست وزیر کانـــادا
 از وی،در مالق��ات با نماینده ملک��ه
خـــواست تا مجلس را منحل نموده
و بالفاصله انتخاب��ات فدرال جدید را

...انتخابـات آمریکا

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

ÍÅœZ®™
(514) 846-0221

IranAir

. اکتبر اعالم نماید14 برای
گو اینک��ه برابر قانون تصویب ش��ده
توس��ط همین دولت ق��رار بود از این
به بع��د انتخاب��ات در تاریخ معین و
از پیش مش��خص ش��ده انجام گردد
) اما محافظه کاران قول2009 (اکتبر

19

8

درمتام
با سیستم ماW.جهت جابجایی ارز
5Star ،دنیا
I.P.M. نقاط
Inc. 2178
Ste-Catherine
2178dZ®`
Ste-Catherine
W.
` ` ` Á…
:دارید
زمان نیاز
Tel.:(514) 585
-2345
®¥Á…£…  دقیقه10 فقط به
Tel.: (514) 585-2345

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

www.paivand.ca

x£Å¥¿gz®Å`•

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

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

D.D.S.

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

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

Metro: CDN

Cell

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

(514) 816-4080

çœ£`›
¯
Zz
ã¼±› wZz

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

xZ®Á†y£½²œZd

Office:
Fax
Res.

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
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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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ایران هسته ای...
انتقاد از ایران
به خاطر عدم
همکاری هستهای

آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی در
تازهترین گزارش خود گفته است که
پیشرفت معناداری در ارزیابی فعالیت
های هس��ته ای ایران در گذش��ته به
دست نیامده است.
این آژانس گفته است که نمی تواند به
سئواالت در مورد بخش هایی از برنامه
هس��ته ای ایران که احتم��اال کاربرد
نظامی نیز می تواند داشته باشد ،پاسخ
دهد.
این گزارش خاطرنش��ان می کند که
ایران بر خالف خواست قطعنامه های
شورای امنیت ،کماکان به غنی سازی
اورانیوم ادامه می دهد.
آمریکا در واکنش به این گزارش گفته
اس��ت که ایران ب��ا اقدامات تنبیهی
بیش��تری مواج��ه خواهد ش��د .یک
س��خنگوی کاخ س��فید گفته است
سیاست های ایران در بی اعتنایی به
خواست جامعه جهانی به انزوای بیشتر
مردم ایران منجر می شود.
او بار دیگر خواهان تعلیق غنی سازی
اورانیوم از سوی ایران شد و هشدار داد
که در غیر این صورت ،این کشور باید

خود را برای اجرای بیشتر
قطعنامههایشورایامنیت
و وضع احتمالی تحریم های
جدید آماده کند.
آژانس بی��ن المللی انرژی
هسته ای از ایران خواسته
است تا دسترسی بیشتری
به بازرس��ان این آژانس در
تحقیقاتشاندهد.
ایران می گوید برنامه هس��ته ای این
کش��ور ماهیتی صلح آمی��ز دارد اما
کشورهای غربی این کشور را به تالش
برای دستیابی به سالح های هسته ای
متهم می کنند.
علی اصغر سلطانیه ،نماینده ایران در
آژانس بین المللی انرژی اتمی در اولین
واکنش به این گزارش گفته است که
اگر “مدیرکل آژانس ده سال دیگر
هم درب�اره ایران گ�زارش دهد،
خواهد گفت ک�ه ایران از فعالیت
های هسته ای خود منحرف نشده
است”.
آژانس بین المللی انرژی هسته ای در
گزارش خود گفته اس��ت که ایران در
همکاری با بازرسان آژانس ناکام مانده
است.
در ماه مه ،این نهاد سازمان ملل گفت
که ایران از ارائه اطالعات درباره پروژه
های مربوط به توس��عه و گس��ترش
کاله��ک ه��ای هس��ته ای ،تبدیل
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مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
VENANT
C
S
A
I
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

اورانیوم و آزمایش مواد منفجره امتناع
می ورزد.
AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
این آژانس خواهان دسترسی به اماکن
شامل:
رایگان ما
خدمات
AUPRÈS
DES
IMMIGRANTS
اصلی ،اسناد و مقام های ذیربط شد تا
languesایران مبنی بر
بازرسانش بتوانند موضع
offre des services gratuits dans plusieurs
این
ای
هسته
)...آمیز بودن برنامه
صلح
espagnol,فرانسه
arabe,کالس های
 dari, farsi, créole, serbo-croate,
(français, anglais,
کشور را مورد ارزیابی قرار دهند.
مهاجرت)
deنظر اداره
)(téléphone : (514زیر
932-2953گفته که چنین
آژانس در گزارش خود
Un seul
numéro
 مشاوره های اجتماعی و رفع
دسترسی به بازرس��ان آن داده نشده
• Francisation (cours / ateliers
مهاجرتی وde
)conversation
است.
اداری شما با
مشکالت
ش��ورای امنیت سازمان ملل تا کنون
• Aide à la recherche de logement
کمک مشاورین فارسی زبان
س��ه قطعنامه علیه ایران به تصویب
)• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement
تحصیل
ادامه
و
کاریابی
امور
در
مشاوره

رسانده که طی آن تحریم هایی علیه
• Orientation et référence / Conseils
این کشور وضع کرده است .این شورا
مصاحبه کاری
کانادایی àو شرکت در
d'accueilتهیه CV
 کالس های فشرده
• Aide
à l'intégration
la société
خواهان تعلیق فعالیت های غنی سازی
ORGANISME COMMUNAUTAIRE VENANT
• Interprétariat
 تنظیمدعوتنامهرسمی et traduction
EN AIDE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS
اورانیوم از سوی ایران است.
Certificat
d'hébergement
 تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
گ��زارش جدید آژانس هفت��ه آینده
AVEC PLUS•DE
60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES
IMMIGRANTS
در نشس��ت هیات حکام آژانس مورد
• Programme
آموزشCours
d'informatique
ناچیز)
d'accèsپرداخت هزینه
Internetاینترنت (با
کامپیوتر/و استفاده از
 کالس
offre des services gratuits dans plusieurs langues
بررسی قرار می گیرد.
•
3
Commissaires
à
l'assermentation
)(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...

 کالس های آشپزی

• Cuisine collective
های
اعـــم از گردش
(Québec,اجتماعی
های تفریحی و
دیگر برنامه
 sucre,وàبسیاری

)rs / ateliers de conversation
• Activités
et sorties
Ottawa,
cabane
)cueillette de pommes, ...
he de logement
Un seul numéro de téléphone : (514) 932-2953

دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
6201 rue Laurendeau, Montréal
آمد)
Jolicoeurبرای رفت و
/voisinای ناچیز
 duهزینه
پرداخت
(با
)CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

2445340

Jolicoeur

www.gashtan.com

)he d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement
férence / Conseils
on à la société d'accueil(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro
raduction
rgement
ès Internet / Cours d'informatique
l'assermentation
e
es (Québec, Ottawa,
cabane
à sucre,D’Aide
cueillette Aux
de pommes,
)...
Centre
Social
Immigrants

au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
Lundiجدید:
نشانــی
ساعات کارwww.centrecsai.org:
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

201 rue Laurendeau, Montréal

)tes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

2445340

www.centrecsai.org

Jolicoeur

dredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

Tel.: (514) 932-2953

ارسال آگهی ها و نیازمندی های رای
گان

>> در سرتاسر دنیا برای همه فارسی زبانان <<

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
بهروزآقاباباخانی

Behrooz Aghababakhani

درخدمت هموطنان گرامی

زرین

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

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

وکیل دعاوی

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

امیرکفشداران

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

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران:افزایشدرآمد؛کسریبودجه!
اين نماينده مجلس افزوده است« :بر
اساس محاسبات می بايست تا کنون
رقم��ی حدود  ۳۰ميليارد دالر به اين
حساب واريز شده باشد».
طی ماه های گذشته ،برخی نمايندگان
مجلس و برخی کارگزاران سابق دولت
از جمله ابراهيم شيبانی ،رييس سابق
بانک مرکزی ايران ،نسبت به «برداشت
بی رويه» دولت از حساب ذخيره ارزی
هشدار داده اند.
همچنين مرکز پژوهش های مجلس
خرداد ماه گذش��ته درباره «برداشت
های هنگفت» از حساب ذخيره ارزی
هش��دار داد و اعالم کرد که اين اقدام
عالوه بر هدر دادن سرمايه ملی باعث
افزايش تورم می شود.
حس�ن روحان�ی ،ريي�س مرکز
تحقيق�ات اس�تراتژيک مجمع
تش�خيص مصلحت نظام هم در
تاريخ  ۱۸شهريور ماه ،در جريان
يک س�خنرانی از سياس�ت های
اقتصادی دول�ت محمود احمدی
نژاد انتقاد کرد و با اشاره به آنچه
«جاروک�ردن ه�ر ماهه حس�اب
ذخيره ارزی» خوانده ،گفته است:
«در اي�ن م�دت ب�ه ج�ز برخی
خريدهای جزئی از خارج و واردات
آن به داخل چه پروژه بزرگ و کار
سرنوشت سازی انجام شده است؟
ما در اين مدت يک فرصت طاليی
بزرگ و باورنکردنی ،يعنی فرصت
نف�ت  ۱۲۰دالری را به س�ادگی از
دست داديم».
بر اس��اس آم��ار گم��رک جمهوری
اسالمی ايران ،ارزش واردات ايران در
پنج ماهه اول سال جاری ،با رسيدن
به مرز  ۲۴ه��زار ميليون دالر ،حدود
 ۲۷درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل افزايش يافته است.

درآمد نفتی

پنج ماهه ايران
به  ۴۳ميليارد
دالر رسيد

ش��رکت ملی نفت جمهوری اسالمی
درآمد نفتی اي��ران در پنج ماهه اول
س��ال جاری را  ۴۳ميليارد دالر اعالم
کرد و همزمان يک نماينده مجلس از
موجودی هفت ميليارد دالری حساب
ذخيره ارزی خبر داد.
درآمد نفتی ايران از س��ال گذشته و
با عبور قيمت نف��ت از مرز  ۱۰۰دالر
به طور ناگهانی افزايش يافت .سازمان
اوپ��ک قيمت نفت اي��ران در تير ماه
گذش��ته را  ۱۲۷دالر در هر بش��که
اعالم کرده و ش��رکت ملی نفت ايران
از افزايش بی سابقه حجم توليد نفت
ايران در س��ه دهه گذشته خبر داده
که حجم تولید روزانه نف��ت ایران را
به چهار ميليون و  ۲۳۰هزار بش��که
رسانده است.
در همين حال ،موس��ی الرضا ثروتی،
نماينده مجلس شورای اسالمی ايران
اع�لام کرد که ريي��س بانک مرکزی
هفته گذشته موجودی حساب ذخيره
ارزی ايران را هفت ميليارد دالر اعالم
کرده است.
آق��ای ثروتی همچنين گفته اس��ت:
«دول��ت از زمان آغ��از به کار مجلس
هشتم در خرداد ماه گذشته تا کنون
هيچ گ��زارش مکتوب��ی از موجودی
حس��اب ذخيره ارزی ب��ه نمایندگان
مجلس ارائه نکره است».

کسری بودجه ۳۰
ميليارد دالری
در همين ح��ال با افزايش درآمدهای
نفت��ی اي��ران ،تقاضای دول��ت برای
برداشت از حساب ذخيره ارزی برای
جبران کس��ری بودجه خود افزايش
يافته است.
محمد رضا باهنر ،نايب رييس مجلس
ش��ورای اس�لامی ،روز  ۱۰شهريور با
اعالم اینکه دولت دچار کسری بودجه
 ۳۰ميليارد دالری ش��ده است ،گفت
که دولت برای برداش��ت از حس��اب
ذخیره ارزی به منظور تامین کسری
بودجه خود ،باید یک الیحه به مجلس
ارائه کند.
دول��ت در ماه های اخیر ب��دون ارائه
الیح��ه به دنبال برداش��ت حدود ۲۰
میلیارد دالر از حس��اب ذخیره ارزی
ب��رای پرداخت بدهی ه��ای خود به
دستگاه های دولتی است اما تاکنون
مجلس ب��ا این درخواس��ت موافقت
نکرده است.
ناي��ب رييس مجلس ايران همچنین
اعالم ک��رد که دولت دچار کس��ری
بودجه شش ميليارد دالری در آموزش
و پرورش ،هشت ميليارد دالری برای
و.اردات بنزي��ن و فرآورده های نفتی،
 ۱.۵ميليارد دالر برای وزارت بهداشت،
چهار ميليارد دالر برای جبران بدهی
های وزارت ني��رو و  ۱۵ميليارد دالر
برای افزايش سرمايه بانک ها است.
اما عل��ی الريجان��ی ،رييس مجلس
ايران ،اعالم کرده است که با برداشت
اين ميزان کس��ری بودجه از حساب
ذخيره ارزی موافق نيست و دولت بايد
«درچارچوب همان بودجه ای که دارد
کار خود را انجام دهد».
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آمریکا و کانادا

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

ساعات کار 7 :روز
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غذا آماده
برا
ی take
out

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

بستان
تا
در گرمای سبه؟!
چی می چ نی !!
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آبجو بشکه آ جمال!
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انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

سیروس
یحیی آبادی

امید ،دگرگونی ،رویا و...

و ما....

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

8
0
0
2

ELECTiON
آنها اوباما دارند:

>> داستان
دوانتخــــابات

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

Super special

نسرین پارسا

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

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

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

________________________________
1253 McGill College Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Cell.: (514) 699-1760

Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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بحران اقتصادآمریکا

عاشقانهای تازه از:

نی
سیمنیبهبها

دوران عشق و شور گذشت
ای دل هوای یار مکن
دوش عشقهای کهن
بر ِ
اندو ِه نو سوار مکن
میدانمت که پیر نِهای
آرام و گوشهگیر نِهای
ا ّما مرا به پیرسری
از عشق شرمسار مکن
خواهی هوای یار کنم
در پاش گل نثار کنم
جز برگ زرد نیست مرا
پاییز را بهار مکن
افزون تپیدنت ز چه بود؟
چابک دویدنت ز چه بود؟
پای شتاب نیست مرا
از ِ
دست من فرار مکن
گیرم کسی ربود تو را
من باز جویمت به کجا؟
بیزارم از جدال ،مرا
درگی ِر کارزار مکن!
گوید دلم که «الف مزن
با من َدم از خالف مزن
تو کیستی که َدم بزنی
دعوی بهاختیار مکن!»...
در عشق ،ناخدات منم
در شاعری صدات منم
ای مبتال! بالت منم
ما را به کمشمار مکن!»
گویم :نه کمتر از تو منم
در کا ِر عاشقی کهنم
هرچند پیر ،شیرزنم
تعجیل در شکار مکن

شوک جدید مالی
در جهان با اعالم
ورشکستگی دو
موسسهآمریکایی

با اعالم ورشکستگی بانک «لمان
ب��رادرز» ،و همچني��ن رقي��ب آن،
موسسه مريل لينچ ،شوک اقتصادی
جديد در بازارهای جهانی روی داده
است.
اين شوک پس از آن رخ داد که بانک
فدرال رزرو آمريکا ،بانک مرکزی اروپا
و بانک انگليس از واريز کردن ده ها
ميلي��ارد دالر به بازاره��ای مالی به
دنبال اعالم ورشکستگی غول های
اقتصادی خودداری کردند.
لم��ان ب��رادرز ب��ه عنوان يک��ی از
بزرگترين بانک های سرمايه گذاری
در آمريکا به دليل ناتوانی در پرداخت
بدهی های خود اعالم ورشکستگی
کرده است.
بر اس��اس گزارش ها ،لم��ان برادرز
در نظ��ر دارد بر اس��اس م��اده ۱۱
قان��ون ورشکس��تگی ،در خصوص
ورشکستگی داوطلبانه ،دادخواستی
را تسليم دادگاهی در نيويورک کند.
در اين ش��رايط ،داراي��ی های لمان
ب��رادرز تحت نظ��ر دادگاه قرار می
گيرن��د تا در ص��ورت ل��زوم ،برای
پرداخت بدهی های آن موسسه به
فروش برسند .اين در حالی است که
بر اساس ورشکستگی داوطلبانه ،اين
بانک امکان فعاليت خواهد داشت.
روزنام��ه وال اس��تريت ژورن��ال در
س��رمقاله خ��ود نوش��ته ب��ود که
آمريکاييان روز دشواری را در پيش
رو دارند و خواس��تار اقدامات دولت
آمريکا ب��رای حمايت از ب��ازار وال
استريت شده بود.

پيشتر اعالم شده بود که اين
بانک در س�ه ماهه دوم سال
ج�اری ميالدی متحمل س�ه
ميليارد دالر زيان شده است.

در اين ميان ،بانک آمريکا ،موسسه
مري��ل لين��چ را در ازای توافقی ۵۰
ميليارد دالری خريداری کرد.
اين در حالی است که شرکت بزرگ
بيمه «آی ای جی» خواستار دريافت
وامی اضطراری به ارزش  ۴۰ميليارد
دالر از بانک آمري��کا برای مقابله با
مشکالت داخلی خود شده است.
مارکوس دروگا ،مدير موسسه بيمه
خصوصی « ماسکوئر» در نيويورک
در ارتباط با ب��روز بحران جديد در

یاری که دوست داشتمش
با خاک واگذاشتمش
آن ویَم
اکنون مرا که ِ
با غیر واگذار مکن»!
تیغی ز روزگا ِر کهن
جا کرده خوش به گنجۀ من
در ِ
مرگ خود مکوش و مرا
ُملزم به انتحار مکن!
اردیبهشت87

بازاره��ای مال��ی به ش��بکه خبری
داوجون��ز گفت که پس از بحران

بزرگ سال  ۱۹۲۹ميالدی ،اين
گسترده ترين تحوالت منفی
ای است که در تاريخ اقتصاد
جهان روی داده است.

در اين ميان ،به رغم اطمينان خاطر
بانک های مرکزی کشورهای بزرگ،
س��هام در بازارهای بورس در اروپا و
آس��يا بين  ۳۰تا پنج درصد کاهش
ارزش داشته اند.
همچنين ارزش دالر س��قوط کرد و
هر بشکه نفت نيز به حدود  ۹۳دالر
کاهش يافت.
در اين زمين��ه ،بانک ف��درال رزرو
آمريکا اعالم کرد که اقداماتی را برای
بهبود شرايط انجام خواهد داد.
در همين حال ،روزنامه وال استريت
جورنال در سر مقاله روز دوشنبه خود
نوشت که آمريکاييان روز دشواری را
در پيش رو دارند و خواستار اقدامات
دولت آمريکا برای حمايت از بازار وال
استريت شده بود.
در اي��ن زمينه ،مقام های آمريکايی
دس��ت ب��ه اقداماتی ب��رای حفظ
موجودی مشتريان لمان برادرز زده
اند.
همچنين مارکو آنونزيا ،اقتصاددان
بانک «يونی کرديت» در فرانکفورت
گفت که روزها و هفت��ه های آتی،
به راستی برای چش��م انداز اقتصاد
جهانی دشوار خواهد بود.
اين در حالی اس��ت که تحليلگران
انتظار دارند که اعالم ورشکس��تگی
لمان برادرز بر روی شرکت هايی که
با آن معامله می کردند ضربه بزند و
اقتصاد جهان را با مشکالت بيشتری
مواجه کند.
با اين همه ،وزارت اقتصاد آلمان اعالم
کرد که روابط بانک های اين کشور با
لمان برادرز تحت کنترل است.
همچني��ن وزارت اقتص��اد ژاپن به
ش��عبه لمان برادرز در اين کش��ور
دس��تور داد که دارايی هايش را در
ژاپن نگه دارد.
---------------
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انتقاد خامتی
از سیاست های
دولـت
احمدی نژاد

محمد خاتمی رئیس جمهور سابق
ای��ران از ارائ��ه آمارهای مس��ئوالن
ارشد دولتی و سیاست های محمود
احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته است
“وقت آن رسیده که جبهه اصالحات
از حالت تدافعی بیرون آمده ،حالت
تهاجمی به خود بگیرد”.
سخنرانی رئیس جمهور پیشین ایران
مربوط به روز  ۲۰شهریور ماه است؛
اما رسانه های ایران از جمله روزنامه
های اصالح طلب با سه روز تاخیر آن

را منتشر کرده اند.
آقای خاتمی گفته اس��ت که طرح
شعارهای تند و تیز بهانه به دشمن
می دهد تا به کش��ور و نظام لطمه
بزند و افزوده اس��ت ک��ه “مبارزه با
اس��تکبار باالبردن هزینه های اداره
کشور نیست .استقالل ،تالش برای
پیش��رفت و افزایش تولی��د و ارتقاء
س��طح اقتصادی و باالبردن حرمت
و حیثیت کشور و ایرانیان در سطح
جه��ان با حفظ اص��ول ،بهترین راه
مبارزه با استکبار است”.
به گفته رئیس جمهور پیشین ایران
“عملکرد عزتمندانه” دولت او باعث
عذرخواهی آمریکا از عملکرد پنجاه
ساله این کشور در ایران شد.
رئیس جمهور سابق ایران که دو دوره
ریاس��ت جمهوری او سه سال پیش
خاتمه یافت ،درباره سیاس��ت های
دول��ت محمود احم��دی نژاد کمتر
لب به انتقاد گش��وده اما در ماه های



اخیر چندین بار از وضعیت جاری در
کشور گالیه کرده است.
آقای خاتمی گفته است“ :اصالحات
جریان مظلومی اس��ت که پایبندی
خود به معیار های اس�لام و انقالب
را حفظ کرده و بیش��تر از بس��یاری
مدعیان به اس�لام و ای��ران خدمت
کرده اس��ت ،اما شاهدیم که جریان
اصالح طلبی به ناحق به ناسازگاری
با فرهنگ جبهه و جنگ و ارزش ها
متهم می شود”.
در هفته های اخیر که انتقاد از محمود
احمدی نژاد باال گرفته و بسیاری از
مسئوالن ارش��د جمهوری اسالمی
از جمله اکبر هاش��می رفسنجانی و
حس��ن روحانی سیاست های آقای
احمدی نژاد را به ب��اد انتقاد گرفته
اند ،نزدیکان ب��ه دولت تالش کرده
اند با ارایه آماری از فعالیت های سه
ساله دولت نهم ،موفقیت آن را یادآور
شوند.

دعوت صاحبان مغازه به همکاری

اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

دعوت بازاریاب به همکاری

اگر به شغل بازاریابی برای مبلمان و انواع کاالهای چوبی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

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)

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

514-825-3170

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

ِDavoud Vosoughian

داود ٍوثوقیان

Cell.: (514) 608-3286

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

الر یارانه
میلیارد د

100

ن خانوار!
یو

 17.5میل

برای

نقدی کردن

یارانه ها
فرم اطالعات
اقتصادی خانوار
فرم اطالعات اقتصادی خانوار مقدمه
نقدی کردن یارانه هاس��ت که اجرای
آن از ح��دود یک م��اه پیش در قالب
طرح “جمع آوری اطالعات اقتصادی
خانوارها” آغاز شده است.
ای��ن فرمه��ا در واقع پرسش��نامه ای
اس��ت که سرپرس��ت خان��وارده باید
اطالعاتی نظیر درآم��د ماهانه ،واحد
مسکونی ملکی یا اجاره ای ،سطح زیر
بنای واحد مس��کونی ،ارزش تقریبی
واحد مسکونی ،ارزش دیگر امالک و
مستغالت و تعداد خودروی شخصی را
در اختیار مرکز آمار بگذارد.
فرمها در اختیار خانواده ها قرار گرفته
و خان��واده ها باید بعد از پر کردن این
فرمها ،آن را به پایگاه های مرکز آمار
که اکثر آنها در مدارس مس��تقر شده
اند ،تحویل دهند.

مرک��ز آم��ار ای��ران در
روزهای اخیر چندین بار
اطالعیه ص��ادر کرده که
به هیچ وجه مهلت جمع آوریفرمها
تمدید نخواهد ش��د اما سر انجام روز
یکشنبه دهم شهریور به دلیل ازدحام
و شلوغ بیش از حد یک روز مهلت را
تمدید کرد.
در ای��ران  17.5میلیون خانوار وجود
دارد و هنوز به طور دقیق مش��خص
نیست که چند خانوار ایرانی تاکنون
فرمهای اقتصادی خان��وار را تکمیل
کرده اند.

عمده آن را یارانه
مواد س��وختی تش��کیل می
دهد و اکنون دولت در صدد اس��ت با
به دس��ت آوردن اطالعات اقتصادی
خانوارها ،یارانه ها را به صورت نقدی
به حسابشان واریز کند.
ب��ا اجرای این ط��رح ،یارانه ها حذف
ش��ده و کاالها با قیمت تمام شده در
اختیار مردم قرار می گیرد.

پیتــزا

2 FOR 1

یارانه های نقدی
ایران ساالنه مبالغ هنگفتی بابت کاالها
و خدمات یارانه ای هزینه می کند اما
اینحجمعظیمنتوانستهتاثیرچندانی
در وضعیت افراد کم درآمد بگذارد.
از نظر دولت ،یارانه ها به درستی بین
طبقات مختلف توزیع نمی شود و به
همین دلیل نتوانسته به بهبود وضعیت
طبقات کم درآمد در درازمدت منجر
شود.
برآوردها نش��ان می ده��د که دولت
ساالنه حدود  ۹۰هزار میلیارد تومان
(معادل یکصد میلیارد دالر) به صورت
یاران��ه پرداخت می کن��د که بخش

برای فروش
پیتزاییتوفوروان
در ناحیه وست ایلند
بابیش از  10سال سابقه

>> با فروش عالی<<

به علت بیماری
 با شـــرایط خوب -بفروشمیرسد
(514) 560-4534
davoodwestisland

رستورانکارون

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
.
w
ww

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

 8/99دالر

در قلب NDG

قلیه
ماهی
با پلو

با نان
ت
ا
ف
ت
و
ن
ت
ا
ز
ه
خشخاشی

نا
هاربازار

 8/99دالر

چلو کباب کوبیده
چلو کباب چنجه
و کباب سلطانی
چل
چلو کباب برگ
جوجه کباب
با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب
7400 Sherbrooke W

FREE

DELIV
ERY

X

Elmhurst

در خدم

ت ارتقاء ب

زنس شما!
ی

اسپشیال های روز...



Harley

St-Jacques

7421 Harley (514) 483-6990
Montreal, QC H4B 1L5
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از خودمان با غرور...
تینا
فرشادگهر

حقوقدانان

جوان
فارسی زبان
به یاری جامعه
می آیند

بتوانیم در نهایت همبستگی
پیش رفته وبا حقوق خود آشنا
بشویم.
م��ا برآنی��م ک��ه
بتوانی��م ب��رای
جامعه ایرانی مفید
باشیم و حتی خود
را به جامعه میزبان
بیش��تر معرف��ی
کنیم”.
و اما اه��داف این
انجمنچیست؟
پوپک بهامین،ونسان واالیی،آناهیتا کیارش

به این ترتیب
ب��ود که اولین جلس��ه خ��ود را در ماه می
سال 2006گذاشتیم”.
آق�ای ونس�ان واالیی ،مع�اون رئیس
انجمن ،در ادامه می گو ید:
“این آش��نایی ها بسیار افتخارآمیز بود .ما
به عنوان اعضای وکالی کبک این فرصت
را یافتیم تا با تجربیات هم از نزدیک آش��نا
ش��ویم .در میان ما دانشجویان حقوق نیز
بودند و میانگین سن جمع بین  20تا 40
س��ال بود .ش��نیدن فعالیتهای همکاران و
موفقیت های آنان بسیار غرورآفرین بود و در
امتداد همین صحبت ها بود که ما اعضای
جدیدی پیدا کردیم”.
س��رانجام «انجمن حقوقدانان فارسی زبان
کبک» در ماه آوریل  2007رس��ما به ثبت
رسید.
این انجمن در حال حاضر حدود  36عضو
دارد که در س��طح کبک فعال هس��تند و
این اعضاء متش��کل از وکال ،محضرداران و
دانشجویان رشته حقوق هستند.
هیئ��ت مدیره انجمن  7عضو داش��ته و به
ترتیب:
خانم پوپک بهامین :مدیر انجمن،
آقای ونسان واالیی :معاون مدیر،
خانمآناهیتاکیارش:منشی،
آقای ایمان صادق :مسوول امور مالی و
خانم گلشاد دررودی،
آقای علی احمدی و آقای نیما حجازی در
بخش های اجرایی هستند.
آقای واالیی انگیزه تش��کیل این انجمن را
اینگونه توصیف می کند:
“ما درس��طح کبک فعالیم و نظیر چنین
انجمنهای��ی در اونتاری��و حتی فرانس��ه و
آمریکا نیز هست .مجموعا در هر کشوری
برای جامعه مهاجر چنین نیازی هست که

خانم بهامین در پاس��خ به این پرسش می
گوید:
“اهداف ما همانطور که در اساسنامه شرکت
ثبت شده عبارتند از:
 دفاع و پیشبرد منافع اعضای انجمن، باالبردن س��طح دانش جامعه ی ایرانی ازنظام حقوقی کانادا و کبک،
 تشویق دانشجویان ایرانی به ادامه تحصیلدر رشته حقوق و
 یاری رس��انی به دانشجویان موجود و درنهایت افزایش آگاهی جامعه در مورد حقوق
خود”.

--------

ما برآنیم که بتوانیم برای
جامعه ایرانی مفید باشیم
و خود را به جامعه میزبان
بیشتر معرفی کنیم.

--------

ونس��ان واالیی در امت��داد اهداف انجمن و
برای توضیح بیشتر اضافه می کند:
“متاسفانه اطالعات ایرانیان ،مخصوصا تازه
واردین در مورد حق و حقوق خود کم است،
ما می خواهیم این اطالع رسانی را به بهترین
شکلی که قادر باشیم ،انجام دهیم .در ضمن
می دانیم که ایرانی بودن در حال حاضر نه
تنها در کانادا ،بلکه در جهان سختی های
خود را به همراه دارد و ما متاسفانه به عنوان
وکیل گاه شاهد پایمال شدن حقوق ایرانیان
هستیم ...مثل بوجود آمدن مشکل بازکردن
حساب در بانک رویال و...

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

Yaghoob (Jacob) Akbari

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

انواع غذاهای ایرانی

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

بامدیریت

انواع چلوکباب های
خدیجه
کوبیده ،سلطانی ،برگ ،سیاح

30

%

نـذورات شما...

شیراز
ن

رستوران

ماه ر رکمضا
ویژهـمبا
.99
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ر
چ ش
ه
ا
و
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ا
ب
ک
و
ب
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5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

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

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

ا مکا نا ت
بس��یار کم ب��ود و ما امروز ب��ر آنیم تا این
مش��کالت را از روی دوش دانش��جویان
برداریم”.

m

nge.co
www.sharifexcha

روش ه�ای انتخابی ش�ما ب�رای این
آگاهی رسانی و رسیدن به اهداف تان
کدام است؟
خانم بهامین در این باره به برپایی سمینارها
اش��اره میکند که به ص��ورت پیاپی بوده و
موضوع آن هر بار بسته به تخصص وکیل
ها تنظیم خواهد شد.
موضوع و تاریخ این س��مینارها در نشریات
فارس��ی زبان متعاقبا اعالم خواهد ش��د و
اضافه می کند:
“اتفاقا اولین سمینار با شرکت یک وکیل و
محضردار در ماه فوریه خواهد بود و شرکت
در آن ب��رای هم��گان آزاد اس��ت و بعد از
سخنرانی دقایقی هم برای جواب به سواالت
خواهیم داشت”.
آناهیتا کیارش در ادامه می گوید:
البته مردم می توانند به تارنمای* ما مراجعه
ک��رده و فعالیت های م��ا را از آنجا تعقیب
کنند.
ما میتوانیم در موضوعات بسیار مهم پیش
آمده آنها را به وکیلی مناسب هدایت کنیم.

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- -

_____________

م�ا ه�م در انته�ا ب�رای تمام دس�ت
ان�درکاران انجم�ن آرزوی موفقی�ت
بیشترمیکنیم...
_______________
(*) www.ajpq.qc.ca

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

Metro Vendome

حسین
فلسفی

Cell.: (514) 979-8200

485-2929

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

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

غذاهای مخصوص

ما باید در جامعه میزب��ان از حق و حقوق
جامعه خود دفاع کنیم.
مطلب دیگر در رابطه با تحصیل جوانان در
این رشته است.
کوشش مان برآن است تا اطالعات الزم را
درباره رشته حقوق از چگونگی ورود تا ادامه
تحصیل در اختیار جوانان بگذاریم ،آنها را
در این راه با نشان دادن گرایش های رشته
حقوق  ،چگونگی کار بعد از فارغ التحصیلی
و حتی تهی��ه دیدن بورس تحصیلی یاری
کنیم.
اتفاقا در همین باره آناهیتا کیارش سمیناری
خواهند داش��ت .در زمان ما متاسفانه این

The Pers

یعقوب اکبری

ختفیف

شـــریف
موسسه مالی

ec
b
é
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c
o
s
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در حالیکه فقط سه دهه است که از
مهاجرت انبوه ایرانیان به نقاط متفاوت
دنیا میگذرد ،ما شاهد درخشش
و رشدونمو روزافزون موفقیتهای
این جامعه مهاجر در جوامع میزبان
هستیم .دیگر نسل جوان ما نه تنها
می خواهد راه ارتقاء خود را بپیماید،
بلکه در زیر سقف همبستگی برآن
است تا به گونه ای دست یاری را در
دست هموطن گذاشته ،تا اصالت
وجودی خود را حک کند.
--------------------------“انجمن حقوقدانان فارس��ی زبان کبک”
دقیقا به همین منظور شکل گرفت و امروز
استوار و سربلند خود را به جامعه برخاسته
از آن معرفی می کند.
انجمنی با بیش از  30عضو که خود حکایت
آغازی دارد.
خان�م پوپک بهامین ،رئی�س انجمن،
درباره ش�کل گیری ای�ن انجمن می
گوید:
“در حدود س��ال  2006بود که من و آقای
ونس��ان واالیی و خانم ش��کیب نی��ا برای
شناخت بیشترهمدیگر گرد آمدیم .در ابتدا
فکر می کردیم که تعداد همکاران ما بسیار
کم است ،اما با پیگیری و شناخت بیشتر پی
بردیم که خوشبختانه تعدادمان روبه افزایش
است و افزون بر  20نفر شدیم .

چنجه،جوجه و...
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•
•
•

واردکننده ،توزیع کننده و شوینده ی فرش از سال 1929
متخصص شستشوی دستی و ترمیم حرفه ای
همه گونه فرش های نو و آنتیک

•

یکی از بزرگ ترین کلکسیون فرش های نفیس ایرانی ،چینی،
پاکستانی ،افغانی و هندی
پیش از خرید فرش ،دیدار از نمایشگاه ما به سود شماست
برای آگاهی بیشتر با مشاور فارسی زبان :فریبرز تماس بگیرید.

از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.
•
•

•

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه  9تا  5بعدازظهر
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�ده است و بس��یار از اقالم فروخته
درصد گران ش� احتماال منتظر روشن شدن تکلیف
نمی ش��ود که
 ...گزارش بانک مرکزی ...
ازار اند .از جمله برنج وارداتی تایلندی و
ب
در
ها
مت
قی
رنج داخله درجه  2در میادین زیر نظر
دی و ب
از رشد گــرانی
ک ،انجیر
غیرتایلن عرضه نمی شود .پرتقال درجه ی 
ری
ردا
شه
می ش��ود .قیمت گوشت گوسفند،
در یک هفته
و آلو فروخته ن و گوساله و بویژه گوشت مرغ افزایش
گاو
ازه
ت
شت
گو
چنین قیمت چای خارجی و روغن
رو به افزایش یافته است .هم
گ��زارش بانک مرکزی درباره گران��ی شد .بموجب نباتی مایع افزایش یافته است.
در هفته گذشته منتشر
مایحتاج مردم خم مرغ به ش��انه ای  3300تومان
ای��ن گزارش تایلندی نس��بت به ماه گذشته 22.3
رسید .برنج ت
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1
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Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

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




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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

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

مسعود نصر

حالل

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

Verdun

(Verdun) Qc

دلیوری :رایگان

 -صبحانه-

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

670-8400
4123 Verdun

دوس�تان گرام�ی ،با سلام و
احترام

همانگونه ک��ه حتما طی یکی دو ماه
گذشته به گوش شما هم رسیده
یک کالهبرداری بزرگ ،حسابشده و
حس
درازمدت در مونتریال پایه های ّ
اعتماد و همبستگی را در دو سه ماه
گذشته به شدت بر خود لرزاند.
آق��ای «ج .ت ،».بیمه فروش بس��یار
سابقه دار ش��هر مونتریال ،در توطئه
ای که ب��ه PYRAMID SCHEME
ش��هرت دارد ،با جلب اعتماد ایرانیان
شهر مونتریال طی سال ها پولهایی را
از کوچک تا کالن (حدود  20میلیون
دالر) به جیب زده و از  20ماه مارس
 2008در ایران فراری است.
نامبرده ،پس از پیگیری تنها یکی از
طلبکارانش در ایران ،از تاریخ  13ماه
جوالی  2008در زندان اوین بسر می
برد.
علیرغم تالش آر.س��ی.ام.پی ،پلیس
و «اتوریته مارش��ه فینانسیر» کبک،
(بازرسان بخش مالی ایالت کبک)
تاکنون تالش های مالباختگان ایرانی
مونتریال ب��رای پ��س گرفتن حتی
درصد کوچک��ی از پول های خود بی
نتیجه مانده است.
هدف از این ایمیل نه تنها خبررسانی
به رسانه هاس��ت ،بلکه آنگونه که ما
باخبر شده ایم در جوامع ایرانی سراسر
آمریکایی شمالی« ،طرح کالهبرداری
هرمی» در سطوح مختلف در جریان
است.
ایرانیان پول های خود را به حساب آن

_________________

* ترفند پونزی

Ponzi scheme
ویکیپیدیا:یکعملیاتسرمایهگذاری
کالهبرداران��ه اس��ت .در این ترفند به
سرمایهگذاران س��ودهایی برگردانده
میش��ود ک��ه از بهرهه��ای متعارف
بهطرزی غیر عادی باالترند .البته این
سود از پول سرمایهگذاران بعدی تأمین
میشود و شرکت یا فرد دریافتکنندٔه
سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با
پول دریافتی ندارد.
نام این ترفند از نام چارلز پونزی گرفته
شده است .از شرکتهایی که در ایران
از ای��ن ترفند اس��تفاده میکرده اند،
میتوانبهگولدکوئستوسوئیسکش
نام برد.

سوئیس َ
کش

Swisscash
نام یک شرکت اینترنتی سرمایهگذاری
است که از ترفند پونزی و طرح هرمی
برای جذب سرمایه استفاده میکند.
س��رمایهگذاران این شرکت بیشتر از
اهالی مالزی و همچنین ایران هستند.
این شرکت در ایران فعالیت و حضور
گستردهای دارد.
سوئیسکش س��رمایهگذاریهایی از
 1000دالر به باال را میپذیرد.
سرمایهگذار ،ماهانه ۲۵۰دالر بابت هزار
دالر سرمایه خود دریافت میکند.
ب��ه ازای ه��ر س��رمایهگذار جدیدی
نیز که از س��وی س��رمایهگذار اول به
سوئیسکش معرفی شود  ۱۰۰دالر
به سرمایهگذار اول پرداخت میشود.
شبکه هرمی بر همین اصل تشکیل
میشود.
تم��ام پولهایی که ش��رکت مربوطه
به س��رمایهگذاران میپ��ردازد از پول
سرمایهگذاران جدید تأمین میشود.
شرکت س��وئیسکش خود را مرتبط
با شرکت قدیمی سوئیس میوچوآل
فاند ( )Swiss Mutual Fundمعرفی
میکند.
دولت سوئیس وجود چنین شرکتی
را رد میکند و ارتباط سوئیسکش و

_______________
(بخش کوچکی از سرمایه
شما به عنوان “نزول” به
دیگران داده می شود،
و بخش عمده ی آن به سود
کالهبرداران از سیستم خارج
می شود تا طرح تمام گردد
و اصل پول شمــــــا از
بین برود).
--------------شاید در شهر شما هم این
طرح مخوف در جریان است؛
مواظب باشید خود و یا
دوستان تان قربــانی
تبهکاراننشوید!
----------------شرکتی به نام سوئیس میوچوآل فاند
کهدرجمهوریدومینیکاثبت شدهنیز
جای اثبات دارد .با اینکه نام سوئیس
در نام شرکت سوئیس میوچوآل فاند
درج ش��ده ،ولی این شرکت ارتباطی
با سوئیس ندارد و تمامی پرسنل آن
از اهالی کشور جزیرهای دومینیکا در
دریای کارائیب هستند.

در ایران

اعضاء شبکه سوئیسکش برای جذب
سرمایهگذار،درسطحبسیارگستردهای
اقدام های گوناگون کردهاند.
در سال  ۱۳۸۶خورشیدی  ۱۶۰نفر از
عوامل اصلی و فعاالن سوئیسکش و
شرکتهای مشابه در تهران دستگیر
شدند.
در همین سال  ۸۰نفر از سرشاخههای
شبکه هرمی س��وئیسکش در ایران
دستگیر و روانه زندان شدند.

بزرگترین و نزدیک
ترین پایگاه نظامی
امریکا به ایران
بزرگترین پایگاه و فرودگاه
نظامی امری�کا در منطقه
ای به وس�عت  600هکتار
در ش�رق حلبچه ،واقع در
کردس�تان ع�راق درحال
بناس�ت .ای�ن پای�گاه در
نزدی�ک تری�ن نقط�ه به
مرزهای غربی ایران و عراق
بنا می شود .حلبچه کمتر
از  11کیلومت�ر با مرز ایران
فاصله دارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

(514) 815-6234

انواعفستفود
514

PYRAMID SCHEME
یا ترفند «پانزی»
------کالهبرداری
«هرمی»*
در مونتریال ده ها
قربانی گرفت!

گروهی از
مالباختگانمونتریال

GO JUNK

پارس

نامه زیر ،دو هفته پیش از طریق
نویسندگان بی نام و نشانی ،به دفتر
پیوندرسید.
این نامه ظاهرا به بسیاری نشریات
و رسانه های دیگر نیز فرستاده شده
است.
در سایه کالهبرداری بزرگ اخیر
مونتریال ،از آنجا که محتوای این
نامه در جامعه ما از موضوعیت باالیی
برخوردار است ،به نظر خوانندگان
می رسد .باشد هموطنان به امور
مالی خود از این پس با حساسیت
بیشتریبرخوردکنند.

که در موسسات مالی سرمایه گذاری
میکنند ،در اختیار کالهبرداران قرار
می دهن��د .،اما پ��ول آن ها در عمل
تنها در دس��ت عده ای کالش دست
به دس��ت می گردد و دیریازود از بین
میرود.
لطفا با بازتاب این نوشته در رسانه ی
خود به هموطنان س��اده دل خدمت
کنید و جل��و کالهب��رداران دیگر را
بگیرید.

اد
ا
م
ه

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592
رستوران

کالهبرداریبزرگمونتریال...

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

Maison de Voyages
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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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کانادا :مسکن...
کانادایی ها
بیش از پیش در
آمریکــا
خانه می خرند.

غالبا بصورت نقدی

اتاوا -کانادایی ها بطور سیل آسا وارد
بازار بی رونق مسکن در ایاالت متحده
شده و رکورد خرید خانه در مرزهای
جنوبی را شکسته اند.
تعداد خرید خانه توسط کانادایی ها در
سال جاری ،دو برابر سال پیش است.
ب��ا بهره گیری از آنچ��ه که تا همین
روزه��ای اخیر ارزش باالی دالر کانادا
بود ،بیشتر خریداران قیمت خانه ها را
نقد پرداخته اند .اینها را گزارش ساالنه
 2008انجمن ملی واسطه های امالک
در زمینه خریداران بین المللی امالک
در ایاالت متحده می گوید.
ج��ان کلین��کارد ،مش��اور اقتصادی
موسسه اطالعات ساختمانی رید ،روز
 10سپتامبر در یک گزارش تحلیلی
گفت:
م��وج خرید خانه در ای��االت متحده

«روزانه ۳۰۰
نوجوان در ایران
معتاد می شوند»

ارگان س��ازمان ملی جوانان با انتشار
آمار تکان دهنده ای از وضعیت اعتیاد
در ایران اعالم کرد که یک میلیون نفر
از معتادان به مواد مخدر زیر  ۱۹سال
س��ن دارند و سن اعتیاد در کشور به
 ۱۳سال رسیده است.
سازمان ملی جوانان با انتشار گزارشی
از کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر در
ایران اعالم کرد که روزانه  ۳۰۰نوجوان
به مواد مخدر معتاد می شوند.
انتش��ار این آمار پ��س از آن صورت

____________________ ____________________ www.paivand.ca

>
> فلوریدا
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بیشت
ر مورد تو
ج
ه
ای��ن پژوهش
توس��ط کانادایی ها ناش��ی از خریدارا
ن هستند.
که در روز 10
ترکیبی از ق��درت دالر کانادا،
افت قیمت خان��ه ها و رکورد
بارش برف در زمس��تان سال گذشته
است.
------------

فزایش کاذب 25
ا
درصدی قیمت خانه

خود را برای افت
قیمت ها آماده کنید.
اتاوا :نتیجه یک پژوهش هش��دار می
دهد که مالکان خانه باید خود را برای
افت قیمت ها آماده سازند.
بنابر این پژوهش ،در بیشتر شهرهای
کانادا ،قیمت خانه ها تا مرز  25درصد
بیش از قیمت واقعی ارزیابی شده اند.
نتیجه مطالعات پژوهشگران دانشکده
بازرگانی سادر دانشگاه بریتیش کلمبیا
می گوی��د که به اس��تثنای تورنتو و
ادمونتون ،قیمت خانه ها در  9ش��هر
ب��زرگ کانادا بین  32000تا 87000
دالر بیش از ارزش واقعی ارزیابی شده
اند.

سپتامبر منتشر
گوید که قیمت
شده ،می
خانه های تک خانواده ای در سه ماهه
دوم س��ال جاری در  9ش��هر بزرگ
کانادا برمبنای تناس��ب بین آنچه که
باید ارزش و اجاره خانه باشد محاسبه
شده است.
تناس��ب بین قیمت خانه و اجاره بها
تنها در تورنتو برقرار است.
در هالیفکس ،مونترال ،اتاوا ،رجینا و
وینی پگ برای برقراری تعادل قیمت
ها بای��د دس��تکم  20درصد کاهش
یابند.
این کاه��ش در کلگ��ری  7درصد و
در ونکوور  11درصد اس��ت .برعکس،
قیمت های خانه در ادمونتون کمتر از
حد تعادل هستند و برای رسیدن به
این حد باید  8درصد افزایش یابند.
محدودیت های قدرت پرداخت قیمت
های خانه در برخی از شهرهای کانادا
یک مش��کل جدی اس��ت که مانع از
افزایش قیمت ها می شود.
این براساس گزارشی است که عنوان
آن« :آیا قیمت های بازار مسکن بیش
از میزان واقعی است» می باشد.
منبع:اریکبوش،سرویسخبریکنوست

گرفت که اس��ماعیل احمدی مقدم ،موادمخدراست ،و پس از آن هروئین با
 ۲۶درصد و حشیش با 5
(فرمانده نیروی انتظامی و دبیر
ستاد مبارزه با مواد مخدر) در کاهش سن درصد در رتبه های بعدی
بیشترین مصرف در میان
کنفرانس��ی خبری ادعا
کرد ،اعتیاد به
معتادان ایران هستند.
این نیرو موفق ش��ده است که
در کمت��ر از یک س��ال میزان مواد مخدر در گزارش��ی دیگر آمده
اس��ت که رون��د اعتیاد،
مصرف موادمخدر در کشور را
خودکشی ،سرقت ،فرار از
از  ۷۰۰تن به  ۲۰۰تن برساند.
ای��ن اظه��ارات در حالی بیان ش��د خانه ،قتل ،نزاع و جرائم جنسی را مورد
ک��ه خبرگ��زاری «برنا» ،اع�لام کرد بررسی قرار داده و افزود« :بررسی روند
«جدیدترین آمار ارایه ش��ده از میزان آس��یب های یاد شده نشان می دهد
معت��ادان کش��ور حاک��ی از کاهش که برخی از آسیب ها همانند اعتیاد
چش��مگیر س��ن اعتیاد در کشور از روندی کامال صعودی دارد به گونه ای
که میزان آن در یک دوره هفت ساله
۱۷سال به  ۱۳سال است».
در خصوص الگوی مصرف مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است».
تاکید ش��ده که تری��اک همچنان با
 ۶۹درص��د در ص��در پرمصرف ترین
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www.gam.ca

www.gamvacations.ca

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

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

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

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

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

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

آرش

تماسبگیرید.

ختفیف ویژه برای دانشجویان

Andy’s Restaurant

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

و

 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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تهـــران...
در ایران همه
از پول حــرف
می زنند!

توماس اردبرینک ،خبرنگار دائمی
ان.آر.سی در ایران است در شماره
اخیر این نشریه می نویسد:

متمادی ی�ک طرح نبوغآمیز مالی
ب�رای زندگی و آینده افراد ترتیب
داده است .روش آنها مانند هلند،
ایجاد یک حساب بانکی پسانداز
برای کودک نیست؛ بلکه سیستمی
اس�ت که طبق آن باید فرزندان و
نوههای ش�خص هم دارای مسکن
شوند.

هنوز پس از شش سال سکونت
در این کالنشهر ،منیدامن
تهرانیها از کجا پول در
میآورند.

بسیاری افراد در نگاه اول به نظر
میآید که هی��چ درآمدی ندارند
یا درآمدش��ان  ۳۰۰یورو بیشتر
نیست ۳۰۰ .یورو نسبت به پولی
که برای زندگ��ی در تهران الزم
است ،انعامی بیش نیست.
ب��ا علم بر اینکه ت��ورم در ایران
باالت��ر از  ۲۵درصد اس��ت ،نظام
همگانی پرداخ��ت هزینه خرید
خان��ه با اقس��اط وجود ن��دارد و
کمکهزینههایی ک��ه دولت به
بیکاران میدهد ،در حداقل قرار
دارد ،این پدیده که ساکنان تهران
باز هم دستش��ان به دهانش��ان
میرسد ،یک راز عجیب است.
البته چنین نتیجه باید گرفت که وضع
زندگی تهرانیها دشوار است.
با همه دش��واریها مردم باز هم پول
برای خرج کردن دارند .این احتماالً به
خالقیت بیانتهای آنان در به دس��ت
آوردن سود برمیگردد.
کس��ی که در ایران میخواهد س��ود
کند ،بای��د  ۲۴س��اعت در فکر پول
باش��د .تهرانیها هم به صحبت زیاد
در م��ورد پول عالقه وافری دارند؛ چه
در جش��نها ،چه در تشیع جنازه ،در
فروش��گاهها ،در س��ونا یا در تاکسی؛
فرقی ندارد.
این عادت بدی به حس��اب نمیآید؛
بلکه جزئی است از بازی زندگی .تبادل
افکار در مورد روشهای جدید درآمد
همیشه ممکن است امکانات جدیدی
را پیش پای فرد قرار بدهد.
فکر کردن به پ��ول در ایران یک نیاز
تلخ است ،چرا که حکومت ایران ،هر
چه هم اس�لامی و مهرورز باش��د (یا
وانمود کند که هست) باز این تکتک
خود افراد هستند که باید آب خود را
از گلیم باال بکشند.
در کشور بستهای مانند ایران با تعداد
فراوانی قوانین دولتی که آزادی فردی
را محدود میکند (برای نمونه قوانین
لباس ،قوانین الکل) فرد میتواند با پول
یک تکه از آزادی را در بازار سیاه برای
خود بخرد .بازار س��یاهی که همهی
چیزهای ممنوع در آن یافت میشود.
با پ��ول میتوان��ی فرزن��دت را برای
تحصی��ل به خ��ارج بفرس��تی؛ خانه
بزرگتری بخری تا دیوارهای باز هم
بلندترش دنیای بیرون را پس بزند؛ و
هر وقت به هنگان کار اشتباهی گیر
افتادی ،بتوانی به پلیس رشوه بدهی.
نمایندگان طبقه متوس��ط ایران ،به
ویژه شهرنشینان کالنشهر تهران ،از
همان نوجوانی کار بر روی س��اختن
ی��ک وضعیت مطمئن مال��ی را آغاز
میکنند.

س�نتهای ایرانی طی سدههای

پرداخ��ت به��ای خانه با اقس��اط به
سبکی که در اروپا وجود دارد ،یعنی با
بهرههای نسبتاً پایین و قسطهایی که
چندین دهه طول میکشد ،در ایران
وجود ندارد.
اما دام��اد و عروس ج��وان روی این
حس��اب میکنند که خان��واده داماد
خانه را برایشان خواهد خرید و خانواده
عروس وسایل خانه را.
برای رسیدن به چنین لحظهای یک
عمر سرمایهگذاری هوشمندانه پشت
سر گذاشته شده است.
به تازگی یک بانوی جوان از دوستان
من با پزش��کی ازدواج کرد .با اینکه
والدین او بایس��تی هزینههای خرید
خان��ه را متقبل میش��دند؛ ولی پدر
عروسهمچندینقطعهزمینمختلف
را که طی سالها خریداری کرده بود،
فروخت تا بتواند هزینه وسایل منزل
دخت��رش را بپ��ردازد (تلویزیونهای
ب��زرگ و مبلهای مجل��ل) بر طبق
سنت ،او از همان زمان تولد دخترش
چند قطع��ه زمین خریده بود .قیمت
این زمینها به شدت باال رفته بود.

یکی از زبانزده�ای ایرانیان این
اس�ت که بهای خان�ه و زمین در
ای�ران هیچوقت پایی�ن منیرود.

ه��ر خانوادهای که بتواند در مس��کن
س��رمایهگذاری کند ،حتم��اً این کار
را برای روز مبادا هم که ش��ده ،انجام
میدهد.
اما برای رسیدن به اطمینان مالی در
ای��ران به چیزی بیش از خانه و زمین
نیاز داری .بیشتر از  ۸۰درصد اقتصاد
ای��ران در دس��ت دولت اس��ت و ۲۰
درصد بقیه اکثراً در دست بازاریان و
فعاالن اقتصادی طبقه متوسط.
یکی از راههای موفقیت در ایران این
است که از طرقی به دفاتر نمایندگی
وارد شوی و حق فروش یک مارک یا
محصول را در ایران نمایندگی کنی.
دفترهای نمایندگی در تمام اشکال و
انواع و با اینکه محبوب هس��تند ،در
تمام درجات مختلف موفقیت در ایران

آه مونتریال عزیز :زمستانت
آجنور ،تابستانت این جور!

یافت میشوند.
ش��خصی هس��ت که حق انحصاری
فروش آسانسورهای اوتیس را گرفته
و تاج��ر دیگری فروش��نده انحصاری
متههای ماشینی مارک بوش است.
اما آن ش��خصی که پی��ش از انقالب
 ۱۹۷۹واردکنن��ده آبج��وی هاینکن
هلند ب��ه ایران بود ،مجبور ش��د کار
دیگری برای خود دست و پا کند.
زندگی ایران ،یک زندگی
پر از ریسک است.
ایران کشوری است که در آن
دولت ،یکشبه بهرهها را نصف
میکند و اسراییل را تهدید به
بمباران میکن��د؛ با همه آثار
پیشبینیناپذیرش.
ش��اید برای همین هم هست
که ایرانیها س��رمایهگذاران
خطرپذی��ری هس��تند .طرز
نگرش مردم به سرمایهگذاری
هم با هلند فرق دارد.
وقتی میگویم که قسط خرید
مس��کن در هلند کمی باالی
 ۵.۵درصد اس��ت ،دوس��تان
ایرانیام با تعجب میپرس��ند
که پس چرا من درجا  ۱۰خانه
نمیخرم؟
در ایران برای خرید مس��کن
تنه��ا م��ی ش��ود وامه��ای
کوتاهمدت گرفت؛
با بهرههایی بسیار باالتر از  ۳۰درصد.
پسان��داز در ایران ،کار ابلهان اس��ت.
تورم همیش��گی باعث میش��ود که
ارزش پول پایین بیاید؛ بنابراین باید با
پول کار کنی .بیشتر ایرانیها معتقدند
که دم غنیمت است .برای همین هم
بیش��تر پول به دست آمده را با همان
سرعت خرج اجناس لوکس میکنند
تا وجهه باالتری به دست بیاورند.
هر کس دشت خوبی داشته سریعاً یک
ماش��ین گرانقیمت یا کیف و لباس
گران میخرد؛ چرا که همسایهها باید
ببینند که وضع ایشان خوب است.
در مهمانیها و عروسیها هم همه با
عالقه ،وضع مالی دیگران را بررس��ی
میکنن��د .کس��انی که پ��ول دارند،
حت��ی اگر این پول را از طریق تماس
با حکومت به دس��ت آورده باشند ،به
چشم افراد موفق دیده میشوند.
یکی از پرسشهای استاندارد به هنگام
غیبت از همس��ایه جدید ی��ا داماد و
شوهر جدید دخترخاله این است که:
پولداره؟
در مورد هر تازهوارد به محفل بستگان
ایشان هم که هنوز نردههای زیادی را
از نردب��ان اجتماع باید باال برود گفته
میشود« :انشاءالله زود پولدار میشه»
چرا که همه در ایران لزوم رسیدن به
رفاه را درک میکنند.
حت��ی از آن ه��م فراتر ،ت�لاش برای
دستیابی به این رفاه ،برای ایرانی یک
نوع سبک زندگی شده است.

•

دالر رو به 1000
تومان!

به گزارش مهر ،قیمت دالر که طی
یک م��اه اخیر از روندی افزایش��ی
برخ��وردار بود ،به گفته فعاالن بازار
ارز تهران به مرز  985تومان رسید.
قیمت ارز یورو نی��ز در بازار 1396
تومان معامله می شو.
فعاالن ب��ازار ارز از احتمال افزایش
قیمت دالر تا مرز  1000تومان خبر
می دهند و دلیل افزایش قیمت دالر
را کاهش قیم��ت نفت در بازارهای
جهانی عنوان می کنند.
در همین حال ،گفته می شود بانک
مرکزی قص��د دارد ب��رای کنترل
قیمت دالر در ب��ازار داخلی تدابیر
خاصی اتخاذ کند.
گفتنی است بانک مرکزی با افزایش
عرضه دالر در بازار می تواند قیمت
آن را کاهش دهد ،البته قیمت دالر
در بازار داخل��ی تابعی از قیمتهای
جهانی به ویژه قیمت جهانی نفت
است.

10 PAYVAND: I Vol. 15 I No.856 I Sep. 15, 2008

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

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

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

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

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اســـالمی ایرانیان

ماه رحمت و مغفرت و بركت و ماه میهمانی پروردگار
” رمضان مهر” بر شما مبارك باد!
برنامه های ویژه این ماه با عظمت








در مركزاسالمی ایرانیان در مونتریال كانادا از این قرار است:
نماز جماعت ،افطار ،دعا و نیایش،
سخنرانی توسط شیخ صالح سیبویه
و خواندن یك جزءقرآن كریم.
برنامه های ویژه شبهای قدر شامل :
مراسم سوگواری موالی متقیان علی (ع)
 قرآن بر سر گذاردن ،دعای جوشن كبیرو احیاء این شبهای مبارك تا سحر.

مناز عید سعید فطر راس ساعت  9صبح

>>> همراه با صبحانه در مركز <<<

به امامت شیخ صالح سیبویه برگذار می شود

مبلغ فطریه برای هر نفر  9دالر می باشد.

حضورتان سبب نزدیكی به پروردگار و برآورده شدن حاجتها
و رفع گرفتاریها و مهمتر از همه استجابت دعا می باشد.
می فرماید” بخوانید مرا تا استجابت كنم شما را”.

شبهای قدر و احیاء آن را فراموش نكنیم!
تلفن اوقا
ت شرعی:
14
364-5
5
7
0
5
التم

اس دعا

________________
210 St-Jacques
)(Lachine

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

Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507
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ایران :تورم افسارگسیخته
آثار افزایش قیمت
بنزین زندگی

طریق سهمیه بندی تامین می شود و
حذف یکباره سهمیه و افزایش قیمت
از نظر مرکز پژوهش��های مجلس بار
تورمی گسترده ای دارد و باید گام به
گام قیمت بنزین افزایش داد تا تورم
ناشی از تا حد ممکن کم شود.
بر اس��اس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،اگر قیم��ت بنزین یکباره از
یک صد تومان به  700تومان افزایش
یابد بیش��تر از  28درصد تورم ایجاد
خواهد کرد.
گازوئیل نیز وضعیتی تقریبا مش��ابه
وجود دارد به این معنی که هم اکنون
گازوئیل با قیمت  16.5تومانی عرضه
می شود و اگر قیمت هر لیتر گازوئیل
یکباره به ششصد تومان افزایش پیدا
کند ح��دود  23درصد ت��ورم ایجاد
خواهد کرد.
هم اکنون دولت طرح پرداخت یارانه
های نقدی را در دس��ت تهیه دارد و
درصدد اس��ت تا با شناسایی توانایی
ه��ای خانواده های ایرانی ،س��هم هر
کدام را از یارانه ها مشخص کند.

مرک��ز پژوهش��های مجل��س ایران
گزارش��ی در باره آثار افزایش قیمت
بنزی��ن و گازوئیل بر تورم تهیه کرده
و نتیجه گرفته که قیمت این دو ماده
سوختی به دلیل افزایش شدید تورمی
نباید یکباره افزایش کند.
این گزارش بر اساس قانونی تهیه شده
است که بر اس��اس آن فرآورده های
نفتی که بنزی��ن و گازوئیل نیز جزو
آن است از سال  1391به قیمت بین
المللی عرضه خواهد شد.
قیمت بنزین که تابستان سال گذشته
سهمیه بندی ش��ده ،هر لیتر یکصد
تومان اس��ت و بنزی��ن آزاد با قیمت
چهارصد تومان عرضه می شود.
براساس برنامه باید تا سه سال و نیم
دیگر قیمت بنزین از س��بد حمایتی
دولت خارج و به قیمت بازارهای بین
المللی عرضه شود.
عمده بنزین مص��رف داخلی ایران از

اگر قیمت
بنزین از
صد تومان
به 700
تومان
افزایش
یابد 28
درصد
تورم ایجاد
خواهد
کرد.

می��ز ا ن
یاران��ه های
پر د ا خت��ی
س��االنه 90
هزار میلیارد
تو م��ا ن
(معادل 100
میلیارد دالر)
برآورد شده
اس��ت ک��ه
بخش عمده
آن یارانه های
انرژی است.
ایران عالوه بر
بنزین تولید
داخلی ،س��االنه مقادیر زیادی بنزین
نیز از خ��ارج وارد می کن��د .بودجه
س��ال جاری واردات بنزین و گازوئیل
سه میلیارد و  300میلیون دالر بوده
که در چهار ماه اول س��ال تمام شده
است.

سینما« :مجموعه دروغ ها»
جمعه  10اکتبر  2008نمایش
فیلمی در سینماهای امریکا
و کانادا آغاز می شود که به
واسطه یک ویژگی مهم برای
ایرانیان جذاب است.

«مجموعه دروغ ها» جدیدترین فیلم
کارگردان کهنه کار س��ینمای امریکا
ریدلی اس��کات در ای��ن روز به پرده
س��ینماها می رود که نام یک بازیگر
شناخته شده سینمای ایران در میان
اسامی دس��ت اندرکاران آن به چشم
می خورد؛

گلشیفتهفراهانی.

پس از آنکه س��ایت سینمایی معتبر
 imdbچن��دی پیش نام گلش��یفته
فراهانی را به جمع بازیگران این فیلم
اضاف��ه کرد ،کمپانی برادران وارنر هم
در تریلر جدیدی که از فیلم منتش��ر
کرد تصاویری از بازی فراهانی را قرار
داد تا سرانجام شایعه یی که یک سال
است در محافل سینمایی و رسانه یی
به گوش می رسد ،تایید شود .سایت
 imdbهنوز توضیح��ی درباره نقش
فراهانی و نام شخصیتی که او آن را ایفا
می کند ارائه نداده اس��ت اما تا پیش

از این از درج نام این بازیگر در
لیست دس��ت اندرکاران فیلم
«مجموعه دروغ ها» با نام اصلی
 Body of liesخ��ودداری می
کرد.
فیلم بر مبنای کتابی به همین
نام نوش��ته دیوید
ایگناتیوس Body of lies
یادداشت نویس معروف روزنامه
واشنگتن پس��ت ساخته شده
اصلی با نام «آلیس» وجود داشت.
اس��ت .این کتاب آوریل س��ال
 2007به بازار آمد و بالفاصله حقوق ش��خصیتی که قهرمان داس��تان در
سینمایی آن توسط کمپانی معروف جریان پیدا کردن س��لیمان دلباخته
اش می شود .ویلیام موناهان فیلمنامه
برادران وارنر خریداری شد.
رمان «مجموع��ه دروغ ها» مضمونی نویس اسکاربرده به خاطر فیلم معروف
در ارتباط با مبارزه با تروریس��م دارد «مردگان» مارتین اسکورس��یزی که
و داس��تان یک مامور سیا به نام راجر کار بازنویس��ی و اقتباس از داس��تان
فریس است که برای پیدا کردن یک اصلی را برعهده داش��ته ،ش��خصیت
تروریست مهم از سران القاعده به نام عایشه را در قالب یک پرستار تصویر
کرده که البته هنوز جزئیات کامل آن
«سلیمان» به اردن می رود.
کتاب تا حدودی به نقد سیاست های مشخصنیست.
مداخله گرایانه آمریکا می پردازد و در گلش��یفته فراهانی ایفاگر این نقش
مجموع اثر منتقدانه یی محسوب می است در حالی که نقش نخست فیلم
را لئون��اردو دی کاپریو بازی می کند
شود.
در برگ��ردان س��ینمایی ای��ن رمان و راس��ل کرو هم بازیگ��ر نقش مهم
تغییراتی ایجاد می ش��ود که یکی از دیگری در فیلم است.
منبع خبر  :اعتماد
مهم ترین آنها اضافه شدن شخصیتی
به نام «عایش��ه» است که در داستان

ماریا
کتُـنه

CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
-----------------------------------------

باکمال افتخار و مسرت گشایش منایندگی خویش را در
ایران به مدیریت آقای سعید مظفری که فردی کاردان و
مورد اطمینان من می باشد ،به آگاهی می رسامن و جهت
گشایش این مکان در ماه آبان در تهران خواهم بود.

اولین مشاوره
رایگان خواهد بود

<

کاهش تلفات حوادث
رانندگی در ایران

وزارت بهداشت ایران گزارش داده که
تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی
در س��ال گذش��ته نس��بت به سال
 ،1385نزدی��ک به  4800نفر کمتر
شده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت ،تعداد
کشته ش��دگان حوادث رانندگی در
سالهای  1384به  27هزار و  764نفر
رس��یده بود که در سال  1385روند

تلفن:

514-777-6421

صعودی کشته ها متوقف شد.
خبرگزاری دولتی ایران تعداد کشته
ش��دگان حوداث رانندگی در س��ال
گذشته را  22هزار و  918نفر اعالم
کرده است.
علت کاهش کشته شدگان تصادفات
رانندگ��ی را ایجاد پایگاه های جدید
اورژانس ،نوس��ازی ن��اوگان اورژانس
و افزایش کیفیت خدمات اس��ت که
تعداد پایگاه های اورژانس در س��ال
 1384تنها  638پایگاه بود که اکنون
به ی��ک هزار و  548پایگاه رس��یده
است.

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

ساعــــاتکار

 10صبح تا  6بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه

mariacottone@hotmail.com

رستوران
گورمه ِگرک
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 قیمت و کیفیت باور نکردنی

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

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

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

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

مشاور مهاجرت به کانادا

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

کلیسای شاهراه مقدس

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

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

با بهترین غذاهای

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته
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کاهش آمار تلفات انسانی در تصادفات
رانندگی ،در چند سال اخیر کم سابقه
بوده است.
ساالنه بیش از  ۴۰۰هزار تصادف در
ایران روی می دهد و ایران در ردیف
اول ح��وادث مرگبار جاده ای جهان
قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش ها ،در سال
گذش��ته با وجود کاهش شدید آمار
تلفات انسانی نزدیک به  23هزار نفر
در تصادفات جان باخته و حدود ۲۰۰
هزار نفر نیز زخمی شده اند.

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

ب
ه مونتریال می آئید،

حت
ما 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

چرا خدا انسان شد؟
• با ما همدرد شود

خداوند محبت است



کشیش جالل عادل

 بخش دوم -(از  3بخش)

نمیتواند درد مرا که دچار دنداندرد هس�تم
کام ً
ال حس و درک کند (بعد ذهنی) و به معنایی
واقع�ی با من همدرد ش�ود .البت�ه او میتواند
دنداندرد مرا با سایر دردها مث ً
ال گوشدرد که
خودش آن را تجربه کرده قیاس کند و اینگونه
تا حدی با من همدردی نماید .ولی اگر کسی درد
را از هیچ نوعش تجربه نکرده باشد ،بهسختی
میتوان پذیرفت که قادر به همدردی واقعی با
شخص دردمند باشد .عبور از تجربیات مشابه،
ش�خص را قادر به همدرد ش�دن میکند (دوم
قرنتیان :۱ .)۷-۳خدا انسان شد تا تجربیات ما
را از درون وضعیت ما و بهعنوان انس�ان تجربه
کند .او انسان شد تا با چشیدن درد و رنج ما با
ما همدردی کند .از همین روست که عبرانیان
میگوید« :زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که
نتواند با ضعفهای ما همدردی کند ،بلکه کسی
اس�ت که از هر حیث همچون ما وسوسه شده
است ،بدون اینکه گناه کند» (عبرانیان :۴.)۱۵
بهعالوه ،همدردی بع�د رهاییبخش دارد و به
شفا میانجامد .حتی در تجربۀ محدود و بشری
ما ،وجود و نزدیکی کس�ی که شخص دردمند
از محبت و همدردی او مطمئن اس�ت موجب
تسکین و حتی شفای درد میشود.
اگر انسان میتواند با همدردی خود درد و رنج
همنوع خود را التیام ببخش�د ،چقدر بیش�تر
هم�دردی خدا ب�ه ش�فا و التی�ام دردهای ما
میانجامد .بعد رهاییبخش همدردی را نباید
تنه�ا در تأثیر مرموز آن در تس�کین روحی و
احساسی شخص دردمند دید .همدردی در بعد
عینی نیز میتواند کارکرد رهاییبخش داشته
باشد .آن مأمور آتشنشانی که برای نجات جان
کودکی تن به شعلههای آتش میسپارد و حتی
به بهای از دست دادن جان خود ،کودک را نجات
میدهد ،به معنایی عینی با او همدرد میشود،
و این همدردی او کودک را نجات میدهد! خدا
نیز در مسیح با آدمیان همدرد شد تا آنها را از
گناه و عواقب وخیم آن برهاند .او درد و رنج ما
را بر خود گرفت تا ما را از آنها شفا بخشد .این
ما را به یکی دیگر از علل انسان شدن خدا در
مسیحمیرساند.

همدردی از خصوصیات بارز هر محبت
راستین است .محبت نمیتواند نسبت
به درد و رنج محبوب بیتفاوت باش�د.
بهعلاوه ،همدردی با محب�وب یکی از
اَش�کال مهم ظهور و بروز محبت است.
مظاهر و نمونههای هم�دردی حتی در
تجربۀ بش�ری کم نیس�ت .پدر و مادر
به معنای�ی واقعی درد و رن�ج فرزند را
احساسمیکنند.
حال ،خدای کتابمقدس خدای محبت
است .محبت او سبب میشود که او درد
و رنج محبوب را احساس کند .او نسبت
به رنج انسان بیتفاوت نیست .حتی در
عهدعتی�ق این همدردی خدا ب�ا قوم دردمند
خویش در بسیاری قس�متها مشهود است،
مث ً
ال در کتاب هوشع .همین محبت خدا سبب
میش�ود که او در مسیح انسان شود تا بتواند
بهعنوان یک انسان درد و رنج ما را تجربه کرده
باماهمدردگردد.اوباانسانشدنشریکتجرب
ۀ بشری در همۀ ابعاد تلخ و شیرین آن میشود.
خصوص ًا در مرگ�ش بر صلیب و وقایع پیش از
آن ،طعم تلخ درد و رنج را در نهایت شدت آن
میچشد.
در مس�یح ما ب�ا خدایی رنجکش�یده و رنجبر
روبهروییم .این کام ً
ال بر خالف تصویری اس�ت
که در بسیاری از مکاتب و مذاهب از خدا وجود
دارد .خ�دای فالس�فه و حتی الهیات س�نتی
مسیحی تا مدتها خدای تغییرناپذیر و نتیجت ًا
رنجناپذی�ر بود .در واقع این خدا ،خدایی کام ً
ال
ع�اری از احس�اس بود .چرا که هر احساس�ی
دربردارندۀ تغییری در خدا بود و تغییرناپذیری
او را که فلس�فۀ ارسطویی بر آن تأکید داشت
زیر س�ؤال میب�رد .ول�ی امروز ای�ن تعبیر از
تغییرناپذیری مورد قبول بسیاری از الهیدانان
مسیحی نیس�ت .هرچند خدا در صفات خود
همچ�ون عدالت و امانت و محبت تغییرناپذیر
اس�ت ،ولی این بدان معنی نیست که او عاری
از هر احساسی است .یورگن مولتمان بیباکانه
میگوید خدایی که نتواند رنج ببرد از انسان نیز
فقیرتر و ضعیفتر است! زیرا انسان توانایی رنج
کشیدنرادارد.درمسیحماباخداییروبهروییم • برای آمرزش گناهان ما مبیرد
که در همدردی با انسان رنج میکشد.
همدردی هم از بعدی عینی و هم از بعدی ذهنی عهدجدید مرگ مس�یح را در مرکز مأموریت
(درونی) برخوردار اس�ت .تا کس�ی دنداندرد نجاتبخش او قرار میدهد .کالم خدا بهروشنی
عملا تجرب�ه نک�رده باش�د (بع�د عینی) اعالم میدارد که بدون مرگ مسیح فراهم آمدن
ً
را

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

هر یکشنبه
از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

Montreal

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:

نجات برای انسانها امری ناممکن بود .بررسی
جامع ابعاد مختلف معنای مرگ مسیح و نجاتی
ک�ه از آن به بار آمد ،به فرصتی دیگر نیاز دارد.
ترین این
ولی جای تردید نیست که یکی از مهم ِ
ابعاد ،فراهم آوردن آمرزش گناهان و رهانیدن
انسان از مجازات ابدی است.
کالم خ�دا در بی�ان معن�ی م�رگ مس�یح از
استعارههای مختلف سود میجوید .یکی از این
استعارههای بنیادی ،استعاره یا تصویر دادگاه
است .مطابق این تصویر ،انسان در نتیجۀ گناه
زیر محکومیت قرار دارد و منتظر مجازات ابدی
ِ
عدالت خدا ایجاب میکند که گناهکار
اس�ت.
مجازات شود .داور عادل تمامی جهان نمیتواند
گناه را نادیده بگیرد و از آن چشم بپوشد .ولی
محبت او نس�بت به گناهکار س�بب شد پسر
خود را بهعنوان جایگزینی برای او به این جهان
بفرستد .مس�یح عواقب گناه بشر را که همانا
رن�ج ،دوری از خدا و مرگ اس�ت تجربه کرد و
اینگونه جایگزین او ش�د .با ای�ن جایگزینی،
انسان بیگناه محسوب میشود.
روش�ن اس�ت که بدون انسان ش�دن خدا در
مسیح ،او نمیتوانست برای آمرزش گناهان ما
بمیرد .چنانکه رساله به عبرانیان در زمینهای
کمی متفاوت بیان میدارد« :از آنجا که فرزندان
از جس�م و خون برخوردارن�د ،او نیز در اینها
سهیم شد تا با مرگ خود ،صاحب قدرت مرگ
یعنی ابلیس را به زیر کش�د» (:۲ .)۱۴مس�یح
انسان شد تا بتواند برای ما و به جای ما بمیرد.
در همین راستا کتابمقدس از مسیح بهعنوان
واسطه یا میانجی ما سخن میگوید .برای اینکه
او بتوان�د این نق�ش را بازی کند باید انس�ان
باش�د .پولس به ش�اگرد خود در این خصوص
مینویس�د« :زیرا تنها یک خدا هس�ت و بین
خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد،
ح عیسی است؛ او که
یعنی آن انسان که مسی 
با دادن جان خود بهای رهایی جملۀ آدمیان را
پرداخت» (اول تیموتائوس :۲ .)۵عبرانیان نیز
مسیح را کاهن اعظم ما معرفی میکند و الزمه
آن را انس�ان بودن مسیح تلقی میشمارد« :از
همی�ن رو الزم بود از هر حیث همانند برادران
خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم
و امین ،در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم
کفاره کند» (عبرانیان :۲.)۱۷
>> بخش پایانی در شماره آینده

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

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
--------------

 -جمعه  19سپتامبر

به مناسبت برگزاری «یادمان کشتار دهه
 »60کتابخانه نیما تعطیل است.

>> جمعه  26سپتامبر

نمایش فیلم مستند «رنگ عشق»
به کارگردانی مریم کشاورز

>> جمعه  3اکتبر

بررسی «فلسفه دکارت»
سخنران :ترانه جوانبخت

>> جمعه  10اکتبر

قفقاز :کانون جنگ های آینده
سخنران :یوسف کبیری

>> جمعه  17اکتبر

** موسیقی پاپ **
رضاهـــومن ،ناصر بالشی
و هومن افخمی
>> ورودیه 10 :دالر <<

فراخوانبهاهدایکتاب
هموطن،
اگرکتابیبهکتابخانهنیماهدیهکنید،
نهال دوس�تی و راستی را درجامعه
کوچک مان به بار نشانده اید.

پوزش و قدردانی
روز  14س��پتامبر مصادف بود با جشن
و پیک نی��ک کتابخانه نیم��ا در پارک
آنگرینیون که متاسفانه به خاطر بارندگی
این برنامه لغو گردید.
م��ا ضمن پ��وزش از هموطن��ان خوب
مونتریالی که همیش��ه ی��ار و همراه ما
بوده اند ،کوشش می کنیم که برنامه ای
باشکوه را در آینده تدارک دیده ،با یاری و
شرکت شما آن را پربارتر سازیم.
کتابخان��ه نیم��ا از تمامی رس��انه های
گروهی ،نهاده��ای ا جتماعی ،فرهنگی
و تمامی افراد و کاروکس��ب هایی که تا
آخرین لحظه در کنار ما بودند و در این
امر به ما یاری رساندند ،کمال سپاسگزاری
را دارد.
هیات اجرایی بنیاد فرهنگی و
کتابخانهنیما

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

ازهمه اعضا ،دوستان ویاران کتابخانه
نیما و نیز همه عالقمندان دعوت می
کنیم با شرکت فعال خود در برنامه
های ما  ،آنها را پر بارتر سازند.

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

کتابخـــانهنیما

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

MEKIC

____________________ ____________________ www.paivand.ca

برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
------

دعوت به کار
اجنمن فرهنگی

ایرانیان وست آیلند

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

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا

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

97.9FM

Live from: 21:00-23:00
____________________
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اجنمندوستدارانزرتشت

منایشگاه عکس

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

Ali Ihtiyar

از ورای
جان های خاموش

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

از ساعت  6تا  9شب
تا  14سپتامبر ادامه دارد.
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

خانه ایران...

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

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

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

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

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

129.00
)(+tax

Sandwich

}g£

†``Â`` ` ` `¾…£

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

Canopy

Board

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

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

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

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

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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انتخابات آمریکا...
زمان تغییر فرارسیده است!
شهالصمصامی
( 4سپتامبر )
ب��ا انتخ��اب معاونهای ریاس��ت
جمه��وری و برگ��زاری کنگرهها،
مبارزات انتخاباتی برای رس��یدن
به کاخ س��فید به اوج خود رسیده
است.

است ،نه تنها سیاهپوستان از حقوق
مس��اوی با سفید پوس��تان برخوردار
نبودند ،بلکه ظلم و تبعیض به حدی

این انتخابات تنها برای آمریکا
مهم نیست بلکه برای دنیا
اهمیت دارد.

در تاریخ معاصر برخی از مفسرین
این انتخابات را با وقایع مهمی مانند
فرو ریختن دیوار برلین مقایس��ه
میکنن��د .فرو ریخت��ن این دیوار
س��نبل پایان جنگ سرد و شروع
اتحاد صلح آمی��ز در اروپا بود .در
این انتخابات برای نخستین بار یک
آمریکائی سیاهپوست ،نسل دوم
یک مهاج��ر آفریقایی که مادرش
سفید پوس��ت اس��ت ،کاندیدای
ریاست جمهوری شده است .برای
بس��یاری در آمریکا و در دنیا این
میتواند آغاز دورانی باشد که سیاه
و سفید در این مقطع مهم تاریخی
به تس��اوی میرسند و یا راه برای
تساوی و پایان تبعیضات نژادی باز
میشود.
«مک کین» نیز با انتخاب یک زن
به عنوان معاون ریاست جمهوری
قدم جدیدی برای تغییر در حزب
جمهوریخواه برداشته است.
انتخاب «جو بایدن» سناتور با سابقه
برای معاونت ریاست جمهوری اعتبار
و تجربهی «بای��دن» را بویژه در امور
سیاس��ت خارجی آمریکا ب��ه «براک
اوباما» میافزاید« .مک کین» از سوی
دیگ��ر با انتخاب «س��ارا پیلن» Sara
 Palinفرماندار جوان آالسکا به عنوان
معاون خود ش��اید ریسک بزرگی در
گزینش یک فرد شناخته نشده کرده
است .کمتر از  ۲ماه به انتخابات ریاست
جمهوری ،آنچه مش��خص است ،این
است که هیجان ،اشتیاق و کنجکاوی
مردم رو به افزایش است.

شاهد تاریخ

زمانیکهپنجشنبهشبدرپایانکنگره
دمکراته��ا «براک اوباما» در وس��ط
استادیوم  ۸۰هزار نفری ظاهر شد و در
میان فریادهای شادی و تحسین اعالم
کرد که «با سپاسی عمیق و فروتنی
بسیار کاندیدایی شما را برای ریاست
جمهوری آمریکا میپذیرم» .آن شب
دقیقاً  ۴۵س��ال پس از روزی بود که
«مارتین لوتر کینگ» در مقابل ۲۰۰
ه��زار نفر در بن��ای یادبود «لینکلن»
سخنرانی جاودانهی خود را بگوش نه
تنها آمریکائیان بلکه جهانیان رساند.
در زمـ��ان این س��خنرانی که تحت
عن��وان «من
رؤیائی

«سارا پیلن» مواضع کاملًا
مخالفی با طرفداران هلری
دارد.
حتا جنگ عراق که دلیل
اصلیاش دست یافنت به
منابع نفتی این کشور بود ،نه
تنها کمکی نکرد بلکه ذخائر
مالی این کشور را خالی
کرد.
بود که سیاه و سفید نمیتوانستند در
یک رستوران غذا بخورند و یا در یک
اتوبوس با هم بنشینند .سیاهان هنوز
همان بردگانی بودند که با زور و خواری
از آفریقا به آمریکا حمل ش��دند .حتا
«مارتین لوترکینگ» که جان خود را
در راه مبارزه برای رفع تبعیض نژادی
گذاشت نمیتوانست باور کند که ۴۵
سال پس از آن سخنرانی تاریخی یک
مرد سیاهپوست در مقابل بیش از ۸۰
هزار نفر میایستد و کاندیدایی ریاست
جمهوری آمریکا را میپذیرد .این یک
لحظهی تاریخ ساز بود که دنیا شاهد
آن بود.
حتا مفسرینی که خود را جمهوریخواه
و طرف��دار «م��ک کی��ن» میدانند،
اذعان کردند که ما ش��اهد یک ورق
جدید در کتابه��ای تاریخ آمریکا و
جهان هستیم .آن صحنه که  ۸۴هزار
آمریکایی از رنگ و نژاد گوناگون ،پیر
و جوان با هیجان پرچمهای آمریکا را
تکان میدادند قابل مقایس��ه با روزی
بود که «نلس��ون مان��دال» در ۱۹۹۴
به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی
رس��ید .روزی که پای��ان آپارتاید بود.
انتخاب شدن یا نشدن «براک اوباما»
به ریاس��ت جمهوری آمریکا هرگز از
اهمیت آن لحظه تاریخی که وی در
استادیوم ورزشی ظاهر شد و کاندیدائی
ریاس��ت جمه��وری را پذیرف��ت کم
نمیکند .آن شب دیوارهای تبعیض
فرو ریخت .انتخاب «اوباما» به عنوان
رئیس جمهور آمریکا بدون ش��ک به
این واقعیت ک��ه آمریکائیان در قلب
خود به تبعیض ن��ژادی پایان دادهاند
صحه خواهد گذاشت .ولی در هر حال
راه برای اینکه یک سیاهپوس��ت و یا
یک زن به ریاس��ت جمهوری آمریکا
برسد باز شده است.

آمریکا بهتر از این
است
بس��یاری معتقدن��د ک��ه ریاس��ت
جمهوری  ۸س��اله «ج��رج بوش» و
«نئوکنس��رواتیو»ها ،جن��گ عراق،
رکود اقتص��ادی در داخل و خارج
از آمریکا ،باال رفتن قیمت نفت از
جمله دالیلی است که آمریکاییها
و سایر مردم دنیا مشتاقانه در انتظار
پایان دوران ریاست جمهوری جرج
بوش هستند.
بس��یاری ب��ر ای��ن عقیدهان��د ک��ه

نقش معاونان ریاست
جمهوری
در انتخاب��ات گذش��ته آمریکا نقش
معاون رئیس جمهور به این اندازه پر
اهمیت نبوده است.
انتقاد مهمی ک��ه جمهوریخواهان به
«اوباما» داش��تند این بوده اس��ت که
او تجربه کافی ب��رای چنین مقام پر
اهمیتی را ندارد.
«اوبام��ا» با انتخ��اب «ج��و بایدن»
کوشیده است به این انتقاد جواب دهد.
نقش تاریخی و مهم معاون ریاس��ت
جمهوری این اس��ت ک��ه اگر اتفاقی
برای رئیس جمهور بیافتد معاون او به
ریاست جمهوری برسد.
همچنانک��ه دیدی��م ب��ا قت��ل
«کندی»«،جانس��ون» ب��ه ریاس��ت
جمهوری رسید.
«ج��و بای��دن»  ۶۵س��ال دارد و ۳۶
سال در س��نای آمریکا خدمت کرده
اس��ت تجربهی بایدن بوی��ژه در امور
سیاست خارجی آمریکا قابل مالحظه
اس��ت« .بایدن» که ریاست کمیتهی
ادامه در صفحه15 :

سالن آرایش شهرزاد

__
 رن_____
_
_
__
گ
_____ کور  -فر
__ پدی
__ کور
 کوتا
ه
ک
ر
_
 مانی سیون  -هایالی د ن مویال
____ ت
 اپ کیاژ و _______
_
_
 ما و ابر _____
بند ___
Unisex
 ____________________________
_
Coiff. Shahrzad 1001 coup
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری
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6963 S
ُ herbrooke W.
(514) 489-6901
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دعوت صاحبان مغازه به همکاری

اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

دعوت بازاریاب به همکاری

اگر به شغل بازاریابی برای مبلمان و انواع کاالهای چوبی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

>>گلسینــــه
نقشه ایران

خامن توران نژاد ،کارتان
در خور تقدیر و حتسین
است .سردبیر محترم نشریه پیوند

با درود فراوان
در حال��ی که توطئ��ه جهانی برای
مخدوش ک��ردن ارزش های ملی و
فرهنگی و تاریخی ما ایرانیان س��یر
صع��ودی دارد و رژیم ناالیق و تازی
منش حاکم ب��ر ایران ،نه تنها یارای
دفاع از هویت ملی و تمامیت ارضی را
نداشته ،بلکه رئیس جمهور اسالمی
اش در نشس��ت کشورهای عربی در
زیر سایه ننگین نوشته «خلیج عربی»

نامه رسیده
می نشیند؛ و در حالی که کشورهای
حوزه دری��ای مازن��دارن  39درصد
آبهای دریای مازندارن و منابع آن را
به توبره می کشند ( 50درصد میشود
 11درصد!).
ام��ا پیش��اهنگان غیرت مل��ی آرام
ننشستهاند.
نشریه کامیونیتی مان پیوند به دخل
و تصرف نام خلیج فارس در نقش��ه
ب��زرگ فروش��گاه  IKEAو درج آن
فقط خلیج معترض می شود و امروز
یکی دیگر از فرزندان نژاده ی ایرانی،
برای اولین بار ،گل سینه نقشه ایران
با  50درصد آب های دریای مازندران
و آبه��ای خلیج همیش��گی فارس،
مزین به رنگهای پرچم سه رنگ سبز

و سفید و سرخ شیر و خورشیدنشان
را ،با هزینه شخصی (کار و دسترنج
خود) تهیه نموده اس��ت و در اختیار
هموطنان قرار داده اس��ت تا سندی
دیگر به نجات هوی��ت ملی و ارزش
های کشور مقدس مان بیفزاید.
خانم توران نژاد ،کارتان در خور تقدیر
و تحسین است.
همه باید پرچم و نماد ملی کشورمان
را در سینه و یقه خود داشته باشیم.

احمد مصطفی لو
(مونتریال)

مجیدمجیدی،آیت اهلل فلینی،وچکاوک...
...منیدامن

ش��ما هم مثل
من مزخرفات
ت��ازه مجی��د
مجی��د ی ،
فیلمس��ا ز
فاشیس��ت و
مواجب بگیر وزارت ارش��اد
جمهوری اسالمی در گفتگو
با ویِژه نامه «تداوم آفتاب»
جام جم جمهوری اسالمی
را خوانده اید ...اگر نخوانده
اید،حتما بخوانی��د و حال
کنید...
من که تا امروز فکر می کنم،
طرف ما را س ِر کار گذاشته...
مجیدی آنقدر در ؟؟؟مالی
مقام معذب رهبری ،هیجان زده شده
ک��ه او را در همه امور هن��ری اعم از
س��ینما و تئاتر و رمان و ...و« ...جامع
الشرایط» شمرده است...
این موضوع برای من آنقدرها عجیب

دغدغه آقا!

شده

دارم»
(I have
)adream
معروف

«براک اوباما» با علم به اینکه
آمریکا با چالشهای داخلی
و خارجی بسیاری روبروست

سیاستهای دس��ت راستی و خشن
این  ۸س��اله ،لزوم یک تغییر اساسی
در سیاس��تهای داخل��ی و خارجی
را موج��ب ش��ده اس��ت .در داخل
آمریکا مردم با از دس��ت دادن کار
و ش��غل و خانههایش��ان خاطرات
س��یاه دوران بحرانی  ۱۹۲۹را بیاد
میآورند .کودکان زیادی بی خانمان
بوده و گرس��نه میخوابند .بیماران
بسیاری بدون بیمه و پول کافی در
ثروتمندترین کشور جهان راه بجایی
ندارند .آمری��کا اهمیت اقتصادی و
پرستیژ سیاس��ی خود را در این ۸
س��ال به مقدار قابل مالحظهای از
دست داد .در «دنور»  Denverبیش
از  ۲هزار ژورنالیست خارجی حضور
داش��تند .بنا بگفتهی یک خبرنگار
برزیل��ی ،این انتخاب��ات تنها برای
آمریکا مهم نیس��ت بلکه برای دنیا
اهمیت دارد.
«براک اوباما» با علم به اینکه آمریکا
با چالشه��ای داخل��ی و خارجی
بسیاری روبروست در سخنرانی خود
گفت:
«چهار سال پیش من در مقابل شما
ایستادم و داستان زندگیم را گفتم
که در نتیجه ازدواج یک مرد جوان
از کنیا و ی��ک زن جوان از کانزاس
فرزندی بدنیا آم��د .اگر چه این دو
جوان وضع مالی خوبی نداشتند ولی
در یک اعتقاد شریک بودند و آن این
که در آمریکا فرزندشان اگر بکوشد
هر چه بخواهد بدست خواهد آورد.
این همان وعده و امیدی است که این
کشور را از سایر کشورهای جهان مجزا
میکند .وعدهای که با کوش��ش و از
خود گذشتگی ،هر کدام از ما میتوانیم
به آرزوهایمان برس��یم و بعنوان یک
خانواده آمریکایی به فرزندان خود این
اطمینان را بدهیم که آنها نیز میتوانند
آرزوهای خود را دنبال کنند.
به این دلیل اس��ت که من امشب در
مقابل ش��ما ایس��تادهام .زیرا در ۲۳۲
س��ال تاریخ آمریکا ه��ر زمان که این
ای��ده و آرزو در خطر بود افراد عادی،
زنان و مردان ،دانشجویان و سربازان،
کش��اورزان و معلم��ان ،پرس��تاران و
کارگران این شجاعت را پیدا کردند که
این ایده را زنده نگهدارند .ما در یکی از
آن زمانهای مشخص و مهم مالقات
میکنیم ،زمانی که ملت ما در جنگ
است ،اقتصاد در اغتشاش است و ایده
و آرزوی آمریکای��ی ب��ار دیگر بخطر
افتاده است».
«اوباما» اضافه کرد:
«ای��ن چالشها س��اختهی دس��ت
دولت نیس��ت ولی نتیجه شکس��ت
سیاستهای جرج دبلیو بوش است».
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نیس��ت ،ب��رای آن که
کارنامه این بابا را از قبل
می شناختم ،با فیلم های
گنجشک بازی ،و انار و
گیوه اش آشنایم و می
دیدم چقدر س��عی دارد
در فس��تیوال ها چهره
بی خطری از جمهوری
اسالمی ارائه بدهد...
اما وقتی دیدم خس��رو ش��میرانی در
هفته نامه تازه کار شهر ،عکس او را با
گرافیک کیوان مهجور روی جلد چاپ
کرده ،شوکه شدم...
یادتان باش��د این بابا دس��ت بوس و
تئوریسین نظامی است که این روزها
ما در عزای کشتارهای دسته جمعی
اش نشسته ایم.
یادتان باشد این بابا کاسه لیس رهبری
است که یک قلم  90روزنامه را بست
ای��ن بابا مجیزگ��وی نظامی اس��ت
ک��ه بزرگتری��ن زن��دان هنرمندان و
روزنامه نویسان نام گرفته است

الف .مرادی

این بابا خواب پیغمبر
می بیند ،با سروش به
نزاع ب��ر می خیزد و با
وقاحت چشم بر روی
بیاب��ان زایی فرهنگی
رژیم می بندد و سعی
می کن��د چهره ای تر
و تمی��ز و بزک دوزک
کرده از نظام بنیادگرا و
فاشیستی فقاهتی به خورد جهانیان
بدهد..
حاال چرا چکاوک هفته به تجلیل این
کارنامه مهوع م��ی رود و عکس او را
زینت بخش روی جلدش می کند ،از
درک ما بیرون است..
__________________
این گفتگو را در سایت زیر بخوانید:

http://www.fararu.com/vdcj8oev.uqetmzsffu.html
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آیا آخر زمان فرا رسیده است؟

شبی ه
سازی
پیدایش
کیهان،
روز چهارش��نبه  ۱۰سپتامبر مقدمات
بزرگتری��ن و مهمتری��ن آزمای��ش
فیزیکی تاریخ بش��ر در اروپا فراهم شد.
فیزیکدانان برجسته جهان با مجهزترین

و جدیدترین شتابدهنده دنیا ،به کشف
«مهبانگ»رفتند.
آیا آخر زمان فرا رسیده است؟
شتابدهنده Larg Hadron Collidor
 )(LHCدر مرکز تحقیقات ذرات بنیادی
اروپا ( )Cernاز روز چهارشنبه کار خود
را آغاز کرد.
شتابدهندهای که در طول  ۱۴سال و
ب��ا صرف هزینه بیش از  ۶میلیارد یورو
ساخته ش��ده ،قرار است «انفجار بزرگ
(مهبانگ)» ،معماییترین اتفاق فیزیکی
جهان را شبیهسازی کند.
در ای��ن آزمای��ش در ی��ک لول��ه ۲۷
کیلومتری به قطر  ۴متر که  ۱۰۰متر
زیر زمین قرار دارد ،قرار است دو پروتون
با سرعتی تقریبا برابر سرعت نور با هم
برخ��ورد کنند ،تا دانش��مندان ببینند
جهان ما چگونه بهوجود آمده است.

ماجرا چیست؟

فیزیکدانان در سده گذشته به نظریهای
موس��وم ب��ه «م��دل اس��تاندارد ذرات
بنیادی» رسیدهاند.
این نظریه ،ذرات اصلی تشکیلدهنده
طبیعت ،مثل الکترون ،فوتون ،کوارک
و ...را طبقهبندی کرده و مکانیسم تعامل
بین آنها (نیروها) را شرح میدهد.
در ادامه کار بر روی این نظریه ،در سال
 ۱۹۶۴ذرهای کش��ف شد که میتواند
بعض��ی از خواص بنی��ادی ذرات مثل

«جرم» را توضیح دهد.
ای��ن ذره به ن��ام یکی از کاش��فاناش،
پیتر هیگز ( ، )Peter Higgsفیزیکدان
انگلیسی« ،ذره هیگز» نامیده شد.
درست است که دانشمندان از آن زمان
تا کنون محاس��بات خود را بر اس��اس
تئوری هیگز انج��ام میدهند ،اما هیچ
آزمایش��ی انجام نشده که این نظریه را
بهصورت تجربی اثبات کند.
برای تجربه کردن این کنش و واکنشها
از دس��تگاههای
ش��تا بدهنده
آزمایش
ی
استفاده میشود.
بح 
ثانگیز د ا نش��مند ا ن
ب��ا اس��تفاده از
ش��تابدهندهها،
ذرات را در می��دان الکترومغناطیس��ی
ش��تاب میدهن��د و پ��س از برخورد
آنه��ا به هم ،نتایج بهدس��ت آمده را در
قالب محاس��بات پیچیده رایانهای ،که
ممکن است ماهها طول بکشد ،بررسی
میکنند.
اکن��ون فیزیکدان��ان امیدوارن��د که با
بزرگترین شتابدهنده جهان در مرکز
تحقیقات ذرات بنیادی اروپا ،ش��رایط
بهوج��ود آمدن کیهان -البته در مقاس
کوچکتر -راشبیهسازیکنند.آزمایشی
که انتظار میرود به پرسشهای بسیاری
پاسخ دهد،
پرسشهایی مانند اینکه جرم ذرات از
کجا میآید؟
چرا ما تنه��ا  ۵درصد از ماده را ،آن هم
نصفونیمه،میشناسیم؟
چ��را  ۲۵درصد دیگر را «ماده س��یاه»
مینامیم؟
تکلیف  ۷۰درصد باقیمانده چیست که
ما آنرا ،از س��ر ناچاری« ،انرژی سیاه»
مینامیم؟
ماده با ضدماده چه فرقی دارد؟
آیا جهان ما ابعاد دیگری ،بهجز بُعدی که
ما میبینیم هم دارد؟
ش��اید حتی بتوان با استفاده از ،LHC
درستی یا نادرستی تئوری «ابَر قرینه»
( )Supersymmetrieرا تأیی��د
کرد.
(بر اس��اس این تئوری ،هر ذرهای
در جهان یک جفت دارد).

ترس از آخر زمان

همزمان با آغاز به کار شتابدهنده
مرکز تحقیقات ذرات بنیادی اروپا،
شایعاتیدراینترنتپخششدهکه
ادعا میکنند پس از این آزمایش،
احتمال تشکیل حفرههای سیاه
وج��ود دارد .حفرههای س��یاهی
ک��ه به مرور زمان ،ک��ره زمین را
خواهند بلعید .حتی دانشمندان
این پروژه تهدید به مرگ شدهاند.
خوانندگان هم شکایت میکنند
که چرا دولتها واکنش��ی به این
آزمایش نشان نمیدهند؟
حفرههای سیاه اجرام آسمانیای
هس��تند که جرم آنها نسبت به
اندازهشان بس��یار زیاد است .این
حفرهها دارای قدرت جاذبه بسیار

و خانواده دوس��ت
زمان تغییر فرارسیده است
میافزاید.
در  ۱۹۷۲چن��د
روز پ��س از اینکه «بایدن» در س��ن
ادامه از صفحه پیش14:
 ۳۰س��الگی به عنوان سناتور از ایالت
روابط خارجی را در سنای آمریکا دارد «دل��وور»  Delawareانتخ��اب ش��د،
میتواند «اوباما» را در امور سیاس��ت همس��رش و دختر ن��وزادش در یک
خارجی آمریکا که ظاهراً وی کم تجربه حادثه اتومبیل کشته شدند و دو پسر
خردس��الش به ش��دت مجروح و در
است کمک کند.
«بایدن» دوست و همکار قدیمی «مک بیمارستان بستری شدند.
کین» اس��ت و با سابقه کار او در سنا «بای��دن» پس از ای��ن حادثه تصمیم
و همچنین روحیات او آشنایی کامل گرفت از رفتن به س��نا خودداری کند
ولی س��ناتورهای دیگر او را تش��ویق
دارد.
بایدن از نظر سیاسی لیبرال به حساب کردن��د که اینکار را نکند« .بایدن» به
میآی��د .در م��ورد ای��ران اطالع��ات زبان خودش این داستان را بازگو کرد و
کاملی دارد و نظ��ر وی در مورد ایران گفت که در کنار بستر پسر خردسالش
غیرخصمان��ه و عاقالن��ه بوده اس��ت .در بیمارستان مراسم سوگند را انجام
«بایدن» در طول دوران سناتوری خود داد و به سنای آمریکا رفت.
به کشورهای اروپایی و خاور میانه بارها «بایدن» چند سال بعد با همسر دومش
سفر کرده است و با مسائل خاور میانه ازدواج کرد .در این س��الها تقریباً هر
آشنایی زیادی دارد.
روز پس از پایان کار با قطار به خانهاش
«بای��دن» در زندگ��ی ش��خصی ب��ا بازگشته است .بایدن که از خانوادهای
چالشهای مهمی روبرو بوده و این به متوس��ط آمده و ثروت شخصی قابل
اعتبار او بعنوان یک مرد قوی ،مصمم مالحظ��های ن��دارد میتواند در جلب

زیادی هستند ،طوریکه نور هم
نمیتواند از آنها بگریزد.
ی��ک فیزیک��دان آلمان��ی ب��ر
این عقیده اس��ت که تش��کیل
حفرههای س��یاه پس از آزمایش LHC
همان اندازه امکانپذیر است که فشردن
زمین به اندازه یک هسته گیالس .او این
اتفاق را غیرممکن میداند.
هورست اشتوکر ،دانش��مندان آلمانی
دیگری اس��ت که انتظ��ار دارد پس از
آزمایش  LHCحفرههای سیاه تشکیل
ش��وند .نگرانی اش��توکر اما تش��کیل
حفرههای سیاه نیست .او به تابشهای
بسیار زیادی اشاره میکند که میلیونها
سال است زمین و ماه را با انرژی بسیار
بمباران میکنند .بنابراین هیچ خطری
برای زمین وجود ندارد .نگرانی اشتوکر
از این اس��ت که تابش ذرات از دستگاه
خارج شوند که در نتیجه آن میلیاردها
یورو به هدر خواهد رفت.
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ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻠﺪﻥ ﭘﺎﻟﻢ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ
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خدمت به بشریت

اتاق کنت��رل آزمای��ش  LHCیکی از
طرف��داران انج��ام آزمای��ش  LHCاز
زاویه دیگری به موضوع پرداخته است.
او با طرح چند س��ؤال به دف��اع از این
پروژه میپردازد :چه کسی میداند که
اینترنت – به آن ش��کلی ک��ه ما امروز
میشناس��یم  -در همی��ن مرکز Cern
اروپا طراحی ش��ده اس��ت؟ چه کسی
میداند که محقق��ان مرکز تحقیقات
ذرات بنیادین اروپا چندین س��ال است
که در زمینههای پزشکی موفقیتهای
بیشماری بهدس��ت آوردهاند؟ وی ادامه
میدهد که ش��تابدهندهای که اکنون
کار خ��ود را در  Cernآغ��از میکند ،نه
تنها میتواند مهبانگ را شبیهسازی کند،
بلکه پاسخ بسیاری از پرسشهای بشر را
هم پاسخ دهد.
البته سفر انسان به انفجار بیگبنگ راه
بسیار طوالنیای است که شاید سالها
به طول بیانجامد.
منبع:فرانکفورترآلگماینه
-------------
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ﻗﺮﻩ ﻗﺮﻭﺕ ﻭ ﺗﻤﺮﺁﻟﻮﭼﻪ

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺨﺶ
(514) 692-2049

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﻋﺮﺏ ،ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
ﺳﺒﺰﻱ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻱ

ﻗﺮﻩ ﻗﺮﻭﺕ
ﺷﻤﺸﻚ

¢

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

¢

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻛﺸﻚ 500ﮔﺮﻣﻲ

¢

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

¢

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺣﻠﻴﻢ)(%FMJDBDZ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

Calgary: Minimum Wage

آتلیهحمیرا

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

--

--

 ....سالم ،ازکلگری تماس می گیرم ،دوستی از مونتریال درمورد کار در کلگری از من
پرس و جو می کرد ،گفتم بد نیست این عکس را با هموطنان ایرانی مونتریال ِ
«شر»
کنم ..فکر نمی کنم نیازی به شرح داشته باشد...
شیفت روز :ساعتی  12/40دالر ،شیفت شب :ساعتی 17/40دالر

>>>>>>> حسن از کلگری

Homeira mortazavi

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

Tel.:514•938•8066
________________

اتحادیههای کارگری و طبقه متوسط
به «اوباما» کمک کند.
در م��ورد جن��گ عراق «بای��دن» در
 ۲۰۰۲ب��ه درخواس��ت «جرج بوش»
برای حمله به عراق رأی مثبت داد ولی
همواره سیاستهای پرزیدنت «بوش»
را در مورد نحوه برگزاری جنگ مورد
انتقاد قرار داده است.
معاون رئیس جمهور برای «مک کین»
از چند جهت حائز اهمیت بوده است.
یکی سن اوست .در  ۷۲سالگی «مک
کین» مسنترین رئیس جمهور خواهد
بود .مشکل دیگر «مک کین» این بود
کهازابتداموردحمایتجمهوریخواهان
کنسرواتیوومذهبیهای«اونجلیست»
نبود .اینها گروههای با قدرت و پایههای
اساسی حزب جمهوریخواه هستند.

«مک کین» و «سارا
پیلن»
«مک کین» برخالف انتظار بسیاری که
«میت رامنی» را یک کاندیدای مناسب

مدرسه فردوسی
مونترال
برای معاونت میدیدند ،فرماندار آالسکا
که کام ً
ال ناشناخته اس��ت را انتخاب
ک��رد« .مک کی��ن» امیدوار اس��ت با
انتخاب «سارا پیلن»  ۴۴ساله که تنها
دو س��ال اس��ت فرماندار آالسکاست
رأی بیشتری از کنس��رواتیوها و زنان
را بدس��ت آورد« .پیلن» جوان بوده و
تجربهی کافی در امور سیاست داخلی
و خارجی را ندارد .بنا بگزارش نشریهی
«وال استریت جورنال» آشنایی «مک
کین» با «پیلن» بسیار کوتاه بوده است.
اولین بار «مک کین» «سارا پیلن» را
در کنفرانس فرمان��داران  ۶ماه پیش
مالقات کرد .ی��ک هفته قبل از اعالم
انتخاب وی ب��ا او تلفنی صحبت کرد
و س��پس دو روز پیش از این انتخاب،
«پیلن» با سناتور «مک کین» و خانم
«مک کین» مالقات حضوری داشت.
بنا به گزارش «وال استریت» ،اگر چه
تحقیقات کافی در مورد «پیلن» انجام
ش��ده ،ولی از طرف گروههای ارتباط
جمع��ی و گروهه��ای مس��تقل دیگر
تحقیقات الزم بعمل نیامده است.
نشریه «وال اس��تریت» یادآوری کرد

که انتخاب « َدن کوئل» Dan Quayle
به عنوان یک چهره ج��وان و نو برای
«بوش» پدر عاقبت خوبی نداش��ت و
این موضوع به کمیته انتخاباتی «مک
کین» گوشزد شده بود.
دلیل مهم دیگر این انتخاب اینست که
«مک کین» امیدوار اس��ت طرفداران
«هل��ری کلینتون» را ب��ه طرف خود
جذب کند .ولی بقول یکی از مفسرین،
طرفداران «هلری» غالباً فمینیس��ت
هس��تند و بدون شک طرفدار انتخاب
زن در حق سقط جنین میباشند.
در حالیکه «سارا پیلن» مواضع کام ً
ال
مخالفی با طرفداران هلری دارد.
«پیلن» که دارای پنج فرزند از جمله
یک کودک خردسال و «عقب افتاده»
است ،مخالف س��قط جنین ،نداشتن
س��کس قبل از ازدواج و حتی مخالف
آموزش مس��ایل جنس��ی در مدارس
است .اعالم ناگهانی این خبر که دختر
 ۱۷سالهاش حامله است ،موضوع بحث
انگیزی شده و سئوال بسیاری این است
که با توجه به بیتجربگی «پیلن» ،آیا
وی بهترین انتخاب برای معاونت رئیس

آدرس مدرسه:
i
4255 Courtra

es
Cote-des-Neig

3S 1B8

65

Montreal Qc H

5
Tel: 514-962-3

جمهوری بوده است؟
در گ��زارش نش��ریه «وال اس��تریت»
آمده اس��ت که «اوباما» که جوان بوده
و تغییر را تش��ویق میکند ،مردی را
با موهای خاکس��تری و تجربه دراز در
واش��نگتن انتخاب کرده است« .مک
کین» که خود مس��ن و با سابقه زیاد
در واشنگتن اس��ت یک معاون جوان
که خارج از جرگهی واشنگتن است را
انتخاب کرده است .بنظر میرسد این
دو کاندیدا کوشیدهاند نقاط ضعف خود
را با معاون خود جبران کنند.

زمان تغییر فرا رسیده
است
«مک کین» و «اوباما» هر دو صحبت
از رفرم و تغییر میکنند.
ولی موضوعات ای��ن تغییر و نحوهی
عملکرد آنها بسیار متفاوت است« .مک
کین» و «اوباما» هر دو قبول دارند که
ادامه در صفحه31 :
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C O N D O M I N I U M S

RAYMOND & HELLER LTÉE

Le meilleur détaillant de tapis à Montréal - Montreal’s best known carpet retailer
Depuis 1929 • Since 1929

واردکننده فرش از:

• Iran
• Pakistan
• Afganistan
• Inde/India
• Chine/China










واردکننده ،توزیع کننده و
شوینده ی فرش از سال 1929
متخصص شستشوی دستی و
ترمیم حرفه ای
همه گونه فرش های نو و آنتیک
از نمایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.
یکی از بزرگ ترین کلکسیون
فرش های نفیس ایرانی ،چینی،
پاکستانی ،افغانی و هندی
پیش از خرید فرش ،دیدار از
نمایشگاه ما به سود شماست
برای آگاهی بیشتر با مشاور
فارسی زبان :فریبرز تماس
بگیرید.
ساعات کار :دوشنــبه تا شنبه
 9تا  5بعدازظهر
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Rivage
Longueuil

Starting at

Located at
Sales Office

166 000$

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

Including
6 appliances

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

Taxes and rebates included

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

6681 avenue du Parc, Montréal

(514)271-7750

45%

N

www.truenorthproperties.com
www.blurivage.ca

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

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

Lundi à samedi - 9h à 17h Monday to Saturday - 9am to 5pm

RENOVATION SALE

حراج بی سابقه
کلیه اجناس در انبار باید بفروش برسد

Détails en magasin. Details in store.

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

مژ
دریافت ک ده مژده

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

انال
ه
ا
ی
ا
ی
ر
انی

بدو
ن
ن
ص
(از طری ب دیش
ق

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ا
ینترنت)
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6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6
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Tel.:

482-4500
________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

بیمه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

I 856 شمارهI 15 سالI

ه شما








Leasing

رکت

رانی

و خان

ین ش

خنست

ـــ

ای

Leasing &
Financing

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

TOYOTA CAMRY LE 2007
FULLY EQUIPPED
Prix : $ 17400
Kilométrage : 67000
Classification : Berline
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Moteur : 2.4
Transmission : Automatique
Cylindres : 4 Carburant : Essence
Couleur intérieure : Gris
Couleur extérieure : Argent

CAR & HOUSE
MAZDA MPV GS - 2004
INSURANCE
Prix : $ 8900
Kilométrage: 62000
with
Garantie: Disponible
monthly
Financement: Disponible
instalment
Mensuel : $119.00

With or

Without
Credit

























D
E
V
O
R
P
P
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E
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Location/Bail (Détails)
Moteur: 3.0 Transmission: Auto.
Cylindres: 6 وCarburant : Essence
Motricité : FWD Portes : 5
Couleur intérieure : Gris pâle
Couleur extérieure : Argent



دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند


















































































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































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

- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

Guy

Open week-ends
& evenings
Financing Available

:آموزش دور ه های ختصصی زیبایی
 از مبتدی تا پیشرفته: گریم و متعادل سازی میک آپ همراه با تکنیک کاموفالژ-

اجنامزیباترینمشهاو
.هایالیت هانیزپذیرفتهمیشود

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

www.clinique-arya.com

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با

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

Invisalign




























w



























Ne

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP






























































































































































Lumineers Veneer























New

جراح دندانپزشک

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






























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

www.eleganceleasing .com

(2nd floor) 






(514)

1387 شهریور25

، 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

www.paivand.ca

د
ر
خ
د
م
ت
ا
ر
ت
قا
ی
ب
ی
ز
ن
!س شما
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کانادا...

پایان
عمر طوالنی
ترین دولت
اقلیت در
تاریخ کانادا

حسینصمیمی

پس از مدت��ی گمانه زنی ها
سرانجام یکشنبه گذشته آقای
استیون هارپر نخست وزیر کانادا
در مالق��ات با نماینده ملکه ،از
وی خواست تا مجلس را منحل
نموده و بالفاصله انتخابات فدرال جدید
را برای  14اکتبر اعالم نماید.
گو اینک��ه برابر قانون تصویب ش��ده
توس��ط همین دولت قرار ب��ود از این
به بعد انتخاب��ات در تاریخ معین و از
پیش مشخص شده انجام گردد (اکتبر
 )2009اما محافظ��ه کاران قول خود
را شکس��ته و زمان حاضر را مناس��ب
ترین وقت برای انجام انتخابات جدید
تشخیص داده اند و این در زمانی است
ک��ه عمر این دولت اقلیت به  3س��ال
رس��ید که رکورد طوالنی ترین دولت
اقلیت در تاریخ کانادا است.
آقای نخست وزیر علت انحالل مجلس
را رس��یدن به بن بست در همکاری با
احزاب اپوزیس��یون که الزمه پارلمان
اقلیت است برش��مرد و گو این که در
این بحث واقعیت��ی وجود دارد ،لیکن
این تصمیم بیشتر نشاندهنده فرصت
طلبی محافظه کاران بوده تا بن بست
همکاری احزاب ،و محافظه کاران زمان
و موقعیت فعل��ی را به نفع خود دیده
و به دلیل اعتماد ب��ه پیروزی مجدد،
انتخابات را اع�لام کردند تا با دریافت
«ماندا»ی جدید و احتماال به دس��ت
آوردن اکثریت ب��ا خیال راحت چهار
سال آینده را در قدرت باشند.
ش��اید الزم باش��د متذکر شوم که دو
عامل خارجی نیز در اتخاذ این تصمیم
بی تاثیر نبوده است:
>> اول مب��ارزات انتخابات��ی بس��یار
نزدیک بین سناتور اوباما و سناتور مک
کین در آمریکا و
>> دوم لغزیدن اروپا ،ژاپن و آمریکا در
رکود اقتصادی.
در رابط��ه ب��ا فاکت��ور نخس��ت عدم
محبوبیت جرج بوش و سیاست های
دست راس��تی وی و نزدیکی دیدگاه
های مک کین ب��ا وی ،زمینه فکری
خاصی را در کانادا بوجود آورده بطوری
ک��ه در صورت رای گیری در مورد هر

____________________ ____________________ www.paivand.ca

دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا
در کانادا ،طرف��داران اوباما با نتیجه 3
به  1طرفداران مک کین را شکس��ت
میدهند ،لذا مش��اوران آقای هارپر به
این نتیجه رسیدند که پیروی احتمالی
س��ناتور اوباما تاثیر بس��یار مثبت در
افزایش محبوبیت لیبرالها و اس��تفان
دیون خواهد داشت ،بطوری که موازنه
را به نفع آنها تغیی��ر داده و در چنین
صورتیپوالریزه(قطبی)بودنانتخابات
آمریکا بین چپ و راست عینا در کانادا
تکرار خواهد شد و لذا می بایست قبل
از انتخاب��ات آمریکا در کانادا
مردم را به پای صــندوق های
رای گیری فراخواند.
از سوی دیگر تمامی شاخص
ه��ای اقتصادی نش��انگر آن
می باشند که ژاپن و اروپا در
حال حاض��ر وارد مرحله رکود
اقتص��ادی ( )Recessionش��ده اند و
عم��ق بحران قرض های مس��تغالت
 Mortgage subprimeو عدم توانائی
صاحبان خانه ه��ا ،یعنی مردم عادی
در آمری��کا ،در بازپرداخ��ت ق��روض
خویش (که منجر به از دس��ت رفتن
میلیاردها دالر توس��ط بانک ها شده
و به ورشکس��تگی بی��ش از  10بانک
کوچک و متوس��ط و ضررهای کالن
بانک های بزرگ گردیده) و از جهتی
مخارج سنگین دو جنگ افغانستان و
عراق و از دس��ت رفتن صدها هزار کار
در صنای��ع بخصوص صنعت اتومبیل
سازی و رشد سریع بیکاری وارد شدن
آمریکا ،بزرگترین بازار مصرفی جهان و
اولین ش��ریک تجاری کانادا به مرحله
رکود اقتص��ادی را اجتناب ناپذیر می
نماید و این س��ناریو ب��رای کانادا که
اقتصادش برپایه ف��روش مواد اولیه و
صنایع تمام شده به آمریکا ،ژاپن و اروپا
استوار است روزهای بسیار سختی را
در افق نشان میدهد.
و ل��ذا محافظه کاران مصمم گردیدند
که تا قبل از مواجه با این دوران سخت،
ماندای حکومت��ی را از مردم دریافت
دارند و بتوانند با داشتن دولتی احتماال
در اکثری��ت ،برنامه های خاص دوران
رکود اقتصادی را تهیه و اجرا کنند.

در اینجا باید متذکر ش�وم که
کارنامه دولت س�ه ساله اقلیت
هارپر نس�بتا موفق ب�وده و در
زمین�ه اج�راء تمام ق�ول های
انتخاباتی که در مبارزات 2006
داده بود نم�ره قبولی دریافت
نموده است.

اما نباید فرام��وش کنیم که تمام این
موفقیت و حتی طوالنی ش��دن عمر
دولت اقلی��ت وی بخاطر رهبری فوق
العاده و برنامه های بس��یار چشمگیر
دول��ت محافظه کار نبوده ،بلکه اصوال
ب��ه دلیل ضعف رهبری تم��ام احزاب

اپوزیسیون بخصوص ضعف لیبرال
ها و کش��مکش ه��ای درونی آن
حزب که حاضر به س��اقط کردن
دولت در موقعی��ت های مختلف
بدست آمده نبود میباشد.

k 2008

ELECTiON
در کبــک

صحنه اصلی
مبارزات

اینک ش��هروندان برای تعیین دولت
بعدی به پ��ای صندوقهای رای گیری
فراخوانده شده اند.

صحنه اصلی مبارزات در س�ه
ایالت انتاریو ،کبک و بریتیش
کلمبی�ا اس�ت ک�ه در بیش از
 45حوزه انتخابات�ی در 2006
مبارزات تا لحظه آخر قابل پیش
بینینبود.

محافظ��ه کاران ب��ا توجه ب��ه نتایج
نظرس��نجی های داخلی دستیابی به
دولت اکثریت را غیرممکن نمی بینند
و ل��ذا با برنامه ای بس��یار دقیق که از
مدتها پیش تهیه شده است در هر سه
ایالت ب��ه رقبای اصلی حمله خواهند
نم��ود ،لیکن لبه اصلی تیز حمله
بسوی لیبرالها است؛ چرا که
>> اوال در موقعیت بسیار ضعیفی قرار
دارند و
>> ثانیا تقسیم آراء بین لیبرالها و BQ
و یا  NDPدر کبک و بریتیش کلمبیا
میتواند نهایتا به نفع هارپر تمام شود.
در نتیج��ه ش��اهد آن هس��تیم ک��ه
حم�لات تبلیغاتی منفی به س��بک
جمهوریخواهان آمری��کا که بصورت
غیرمس��تقیم چه��ره ای ضعی��ف از
استفان دیون و پالتفورم انتخاباتی وی
را منعکس میکند بصورت گسترده از
مدتی قبل آغاز شده است.
آق��ای هارپ��ر مدعی اس��ت ک��ه این
انتخابات در واق��ع در رابطه با تعیین
اینکه چه کس��ی قادر است در دوران
سخت اقتصادی و شرایط دشوار امنیت
جهانی ،کانادا را اداره کند میباشد.
هارپر در عین حال با استفاده از شیوه
مت��داول ترس��انیدن رای دهندگان،
م��ردم را در مقابل انتخ��اب از بین دو
برنامه مش��خص بر پایه کارنامه موفق
دولت خود و نامشخص لیبرالها که بر
پایه تجربه ای خطرناک است (برنامه
چرخش سبز لیبرالها) قرار داده است
و هیاهوی افزایش مالیات کربن که
وضعیت اقتص��ادی را بخطر خواهند
انداخت را راه انداخته است.
از س��وئی نیز هر قدر این فشار باعث
گردد که لیبرالها به سوی چپ حرکت
کنند تقسیم آراء بصورت غیر مستقیم
به نفع آنها خواهند بود.
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در ایالت کبک ،اینک که تمایل عمومی
به سمت استقالل و جدائی طلبی در
پائین ترین سطح خود میباشد (کارنامه
نسبتا موفق دولت ژان شاره) محافظه
کاران این سوال را مطرح نموده اند که
دلی��ل وجودی بالک کبکی که در هر
حالت همواره در قس��مت اپوزیسیون
خواهد بود در اوتاوا چیست؟
و آیا با انتخاب تعداد بیشتری نماینده
محافظ��ه کار منافع کب��ک در درون
دولت بهتر حفاظت نخواهد شد؟
اقدام دولت هارپر در زمینه شناسائی
کبک به عنوان یک «ملت» گو این که
این رسمیت هیچگونه اختیارات قانونی
و یا امتیاز خاصی را برای کبک بدنبال
نداشت و یا اعطاء صندلی به کبک در
هیات نمایندگی کانادا در یونس��کو و
حل مشکل عدم توازن مالی بین اوتاوا
و کبک چهره محب��وب تری از حزب
محافظه کار در ایالت کبک به خصوص
در مناطق دور افتاده و شهرهای کوچک
که اصوال بافت اجتماعی محافظه کار و
سنت گرا اس��ت ،بوجود آورد و اینک
به دنبال به��ره برداری از این وضعیت
میباشند .اما باید در عین حال تاکید
کرد که مخالفت گسترده مردم

کبک با جن�گ افغانس�تان و
عالقه شدید کبکی ها که اصوال
ترقی خواه میباش��ند ب��ه اهمیت

مساله محیط زیس��ت و نیاز اقدامات
سد اساسی در
فوری در این زمینه دو ّ
مقابل پیروزی گسترده محافظه کاران
در کبک است.
در آخرین شگرد انتخاباتی نخست وزیر
اعالم نمود ک��ه در صورت موفقیت و
پیروزی در انتخابات به قول خود عمل
کرده و حداکثر تا  2011تمام نیروهای
رزمی کانادا را از افغانستان خارج خواهد
نمود که مسلما این اقدام و این وعده
شرایط آنها را در کبک محکم تر خواهد
نمود .بررسی وضعیت فعلی در مقطع
زمانی حال نشانگر آن است که لیبرالها
بجز در مونترال در باقیمانده کبک در
شرایط مطلوبی نیستند و حتی در یک
یا دو حوزه در درون جزیره مونترال نیز
متزلزلمیباشند.
بالک کبکی نیز برای از دس��ت ندادن
کرسی های موجود باید قادر باشد که
رای دهندگان را به نیاز به حضور خود
در اوتاوا مجاب نماید.
و مس��لما با توجه به نزدیکی نظرات
لیبراله��ا و ب�لاک در زمین��ه محیط

زیست ،خطر تقسیم
آرای نیروهای چپ و
ترقی خواه که شدیدا
ب��ه موضوع نی��از به
اقدام��ات ف��وری در
رابطه با محیط زیست
عالقه مند هس��تند
افزایش خواهد یافت،
و نباید  NDPو حزب
س��بز را نی��ز نادیده
گرفت.
مس��لما در روزه��ای
آین��ده تبلیغ��ات
لیبراله��ا در نش��ان
دادن چه��ره دس��ت
راستی و ترسناک(!)
اس��تیون هارپ��ر در
زمینه سیاست های
نظام��ی ،همس��وئی
و تش��ابه با سیاست
های جمهوریخواهان
آمری��کا (چ��ه بوش
و چ��ه م��ک کین)،
نزدیک��ی محافظ��ه
کاران با کمپانی های
بزرگ نفتی ،مخالفت
ایش��ان ب��ا مواج��ه
ف��وری با مش��کالت
محیط زیست ،آزادی
چرخش اس��لحه در
جامع��ه ،مخالفت با
سقط جنین و آزادی
انتخاب با زنان در این
زمین��ه و نهایتا تاثیر
عمیق اعتقادات تند
مذهب��ی در تصمیم
گیری های محافظه
کاران افزایش خواهد
یاف��ت و این م��ی تواند تاثیر بس��یار
مهم��ی در تصمیم گیری نهائی مردم
در واگذاری دولت اکثریت به استیون
هارپر داشته باشد.
بررسی های یادشده باال نشان میدهد
که در صورت پوالریزه شدن انتخابات
و همزمان عدم حضور گسترده مردم
در رای گیری به دلیل نداشتن اشتهای
کافی برای حض��ور در انتخابات باعث
خواهد ش��د تا هر حزب مجبور گردد
برای موفقیت تمام س��عی خود را در
به حرک��ت درآوردن نیروهای وفادار و
س��طوح پایه ای خود بکار برد که در
آن ص��ورت بزرگتری��ن خطر متوجه
 BQو  NDPاس��ت چ��را که بصورت
تجربه ای این دو حزب هر بار با جذب

آرای سرگردان ترقی خواهان موفقیت
انتخاباتی داشته اند و نه صرفا بر اساس
رای دهندگان وفادار خود.
در انتاری��و وضعی��ت بس��یار دردناک
اقتصادی مبنای اس��تراتژیک احزاب
خواه��د بود .بیش از نیم��ی از پانصد
ه��زار کار صنعت��ی از دس��ت رفته از
س��ال  2002تاکنون در کل کانادا ،از
این ایالت بوده است و در صورت بروز
رکود اقتصادی در سال آتی صدمه وارد
شده به انتاریو از هر قسمت دیگر کشور
بیشتر خواهد بود .در دو انتخابات دولت
های اقلیت قبلی مردم انتاریو بصورت
گسترده به لیبرالها رای دادند و علیرغم
اینکه قدرت دولت را در دست نداشتند
ادامه در صفحه29 :

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

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

مشاوره با ما
پشتوانه خانه دار
شدن شماست!

محمدمصطفیلو

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

تلفن دفتر مخصوص:

Tel.: (514) 937-8288

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

____________________
Mohammad Mostafalou
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
Re/Max Montreal
10314 Boul Saint-Laurent
Montreal, QC H3L 2P2
Tel.: (514) 382-6789
Tel.: (514) 382-4440
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مروری بر رسانه های کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

همانگونه که انتظار می رفت ،از مالقات
های نخس��ت وزیر اس��تفان هارپر با
رهب��ران احزاب اوپوزیس��یون ،جهت
سازش و مصالحه درباره فعالیت های
پارلمانی و ابقاء دولت اقلیت کنسرواتور،
حاصلی به بار نیامد و استفان دیون هم
نخواست مسئولیت سقوط دولت را به
گردن بگیرد .در نتیجه استفان هارپر
خود اینکار را کرد ،یعنی با مراجعه به
میکائیل ژان ،فرماندار کانادا ،پارلمان
را منح��ل و  14اکتب��ر  2008را روز
انتخابات زودرس اعالم نمود،
گرچ��ه در تاریخ کان��ادا ،دولت هارپر
طوالن��ی ترین عمر ( 2/5س��ال) یک
دولت اقلیت را داشته است.
هارپ��ر بالفاصله پ��س از اع�لام روز
انتخابات ،ب��ه عنوان اولی��ن اقدام در
زمینه مبارزات انتخاباتی ،عازم کبک
سیتی ش��د .زیرا می خواهد با بدست
آوردن آراء بیش��تر در اس��تان کبک،
دولت اکثریت تشکیل دهد.
اما وضعیت در کبک روشن نیست.
از آمارگیری ها نتایج یکسانی بدست
نمی آید .گاه��ی لیبرالها و گاهی هم
کنسرواتورها از هم پیشی می گیرند.
اما بهرحال ،بلوک کبکوآ همیشه جلوتر
از دیگران است.
با اینحال ،ممکن اس��ت باز هم مانند
دفع��ه قبل چند کرس��ی دیگر هم از
دست بدهد.
در یک نظر سنجی در کبک ،سواالت
گوناگونی طرح شده که پاسخ دهندگان
در باره بهترین کس��ی ک��ه می تواند
نخست وزیر باشد نظر دهند .در پاسخ
به پرس��ش ها درب��اره اقتصاد ،قدرت
رهبری ،قابلیت اطمین��ان و بهترین
مدیریت جنگ افغانستان و همچنین
داشتن یک برنامه مخفی ،هارپر نمره
باالتری دارد.
درب��اره تعهد صمیمانه ب��رای بهبود
محیط زیس��ت و گرمای��ش زمین و
تعالی فرهنگ کبک و کانادا ،دیون اول
است.
جک لیتون در هیچ موردی اول نشده
ولی احتمال اینکه وی روزی نخست
وزیر شود وجود دارد.
ولی ژیل دوسپ ،علیرغم اول شدن در

وضعیت
در کبک
روشن
نیست.

یکی دو مورد ،هرگز شانس
نخست وزیر شدن در کانادا را
ندارد ،زیرا حزب وی فقط در
کبک رای دارد.
اما ژی��ل دوس��پ یک نقش
اساسی دارد.
او می گوید درست شدن یک
دولت اکثریت کنسرواتور کامال ممکن
اس��ت و از این بابت اظهار نگرانی می
کند و آن را برای کبک مضر می داند.
دوس��پ می گوید :کبک به هیچ وجه
نم��ی خواهد زیر چنی��ن دولتی قرار
گی��رد .او از اینکه کنس��رواتورها یک
برنامه واپس گرای مخفی داشته باشند
هشدار می دهد .دوسپ معتقد است
که تنها بل��وک کبکوآ قادر اس��ت از
تشکیل یک دولت اکثریت کنسرواتور
جلوگیرینماید.
یک ناظر در این مورد می گوید:
برای پیش گیری از بوجود آمدن یک
دولت اکثریت کنس��رواتور ،کبکی ها
باید به بلوک کبکوآ رای بدهند.
نظرس��نجی دیگری نش��ان می دهد
که  63درص��د کانادائی ها یک دولت
اکثریت را ترجیح میدهند و باور دارند
ک��ه چنین دولتی ثبات می آورد .ولی
 64درص��د از آن��ان هم انتظار چنین
دولتی را ندارند و فکر می کنند دولت
بعدی هم اقلیت خواهد بود.
هارپر تا کنون پنج بار برای نمایندگی
پارلمان در مبارزات انتخاباتی شرکت
کرده و دوبار هم حزبش را در انتخابات
فدرال رهبری نموده است.
اما نبردی که وی برای رسوخ در قلوب
و جذب افکار کبکی ها در پیش دارد
مانند نبردهای قبلی آسان نخواهد بود.
با اینکه او هرگز در کبک زندگی نکرده
اس��ت ،ولی درباره سیاست کبک زیاد
آموخته و زبان فرانسوی خود را بهبود
بخشیده است و به نمادهائی که برای
کبکی ها مهم هستند عالقه نشان داده
است .از جمله شهر کبک را برای اولین
مرحله تبلیغات انتخاباتی برگزیده و در
آنجا به زبان فرانس��وی صحبت کرده
که مورد توجه طرفدارانش قرار گرفته
اس��ت .هارپر بعد از ش��هر کبک عازم
غرب کانادا گردید.
س��ایر رهب��ران احزاب نیز ب��ا فاصله
کمتری فعالیت های انتخاباتی خود را
آغاز کردند .روزنامه های هفته گذشته
مونترال ،یقینا سایر جاها نیز ،بیشترین
پوش��ش را برای انتخاب��ات پیش رو
داشته اند.

مالیات کربن

یک��ی از تم های اصلی
انتخابات��ی لیبراله��ا
پیشنهاد مالیات کربن
است که قرار است ،در
صورت تصویب ،در مدت  4س��ال 15
میلیارد دالر جمع آوری شود .استفان
دیون از هم اکن��ون می خواهد 900
میلیون دالر از این مبلغ کنار گذاشته
شود تا به مصرف امتیازهای مالیاتی و
سایر مشوق ها از قبیل خرید تکنولوژی
تمیز و ماشین آالت برای ماهیگیری،
مزرعه داری و صنایع جنگلی برس��د،
تا به این طریق میزان تصاعد گازهای
گلخانه ای کاهش یابد.
اس��تفان هارپر ،در یک��ی از تندترین
صحبت های خود علیه دیون ،به این
پیشنهاد عکس العمل نش��ان داده و
گفته است که چنین برنامه ای هر آنچه
را که دولت در دو س��ال و نیم ساخته
است خراب خواهد کرد و بعالوه کانادا
را دچار رکود اقتصادی خواهد نمود.
وقتی که خبرنگاری از هارپر دلیل این
ادعا را پرسید او نتوانست جواب دهد و
فقط به اقدامات اقتصادی خود اش��اره
نمود.
گفتنی اس��ت ک��ه جک لیت��ون هم
مخالف این پیشنهاد است و آنرا عملی
نمی داند.
اما استفان دیون ضمن رد این ادعاها
می گوید کنس��رواتورها اضافه درآمد
بودجه را به مصرف رس��انده و کشور
را در آس��تانه مش��کالت اقتصادی در
ش��رایط بدی رها کرده اند .او به وضع
اقتصادی زمان برایان مارونی ،اش��اره
کرده و گفت :در آنزمان ژان کرتین او
را شکس��ت داد و حال ما می خواهیم
اینکار را انجام دهیم .این قبیل بمباران
هایتبلیغاتانتخاباتیرهبرانسیاسی
همینطور ادامه دارد.

حضور زنان
یکی دیگ��ر از ش��گردهای انتخاباتی
لیبرالها تعیین کاندیداهای زن است که
تعداد آنان  88نفر اس��ت و  37درصد
کل کاندیداهای آنان را تش��کیل می
دهند و دو برابر تعداد همتایان آنان در
اردویکنسرواتورهستند.
بیشترین تعداد کاندیداهای زن از سوی
 NDPاعالم ش��ده که  76نفرند و 40

به نقل از روزنامه ژورنال دومونتریال

نامه رسیده :رد تقاضای ویزا
در سفارت کانــــادا

بیمهچیقمارباز!

<<Rejection of Visa

 1 -----سپتامبر -----

یک نفر بیمه چی با پول مشتریان خود در
کازینو مونتریال قمار می کرد.
نامبرده که استفان شاره نام دارد ،مامور یک
کمپانی بیمه بود که مبلغ  62500دالر پول
مشتریان بیمه خود را در کازینو باخت.
ش�خص نامبرده از طرف اتاق س�کیوریته
دارای�ی کب�ک Chamber de la securtie
 financiere Quebecب�ه ع�زل دائم العم�ر
از خدم�ت در ش�رکت ه�ای بیم�ه و
سرمایه گذاری( ،تا سقف  7بار در زندگی!!)
و نیز  18ماه زندان محکوم گردید.
نامبرده که به کالهب�رداری مبلغ 120هزار
دالر محکوم ش�ده اس�ت ،به نفع خودش
 62500دالر آن را (ک�ه از س�ه نف�ر از
مش�تریانش دریافت کرده ب�ود) تماما در
کازینو مونتریال باخته است .این در حالی
است که وی به مشتریان خود قول داده بود
که با این پول برایش�ان در خرید و فروش
امالک و ...سرمایه گذاری کند.
وی پ�س از محکومیت قصد داش�ت تا با
عنوان کردن «بیم�اری اعتیادگونه اش به
قمار» ،از زیر بار جرم خالص شود.
ولی «اتاق س�کیوریتی کب�ک» ،به خاطر
اعتراف شخصی او به کالهبرداری و پذیرش
بازپرداخت بدهی هایش جرم او را به  15ماه
زندان جنایی ( و عزل دائمی از کار) تخفیف
داد.
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درصد کل کاندیداهای آن
حزب را تشکیل می دهند.
در بلوک کبکوآ  33درصد
و در حزب سبز  28درصد
کاندیداها زن هستند.
گفته می شود که در کبک
ح��زب لیبرال از کمبود یا
نبودکاندیداهایسرشناس
در تنگنا قرار دارد و فعالین
داوطلب حزب هم چندان
با رغبت کار نمی کنند.
اس��تفان دیون می گوید
سایر احزاب هم کم بیش
در چنین وضعی هستند و
ما می توانیم از کاندیداهای
ج��وان ت��ر و گمن��ام تر
استفاده کنیم و از این بابت
نگران نیست.

 ، NDPمالیات و طالبان
محور اصلی تبلیغات انتخاباتی NDP
جلب آراء خانواده های کارگری است.
جک لیتون ،در یکی از سخنرانی های
انتخاباتی خود که شنوندگان او حدود
 150نف��ر از خانواده ه��ای کارگری
بودند ،گفت:
خان��واده های کارگری آخرین اولویت
اس��تفان هارپر است .او هارپر را متهم
کرد که قول محافظ��ت از این طبقه
را داده بود ولی اینکار را نکرده اس��ت.
لیتون گفت :بخشش مالیاتی شرکت
هائی را که به آن نیازی ندارند یا شغل
های ش��ما را به خارج از کانادا منتقل
می کنند قطع خواهد کرد .او همچنین
به تهدید طالبان دای��ر بر اینکه برای
تاثیرگذاری در انتخابات به س��ربازان
کانادائی حمله خواهند کرد اشاره کرده
گفت:
ما تکلیف این مسائل را در همین کانادا
تعیین می کنیم و به کسی اجازه نمی
دهیم که چیزی به ما دیکته کند.

To Canadian Embassy,Visa
Officer in Iran -------------

September 15,2008
------------------------With this E-mail, I would like to thank you for
NOT HONORING MY SISTER a visitor visa.
The whole purpose of her trip to Canada would
have been to be with my wife, who is expecting her first baby, while I am busy working and
paying taxes in order to be as equal as a Canadian
citizen, which I have never been treated as being.
Neither I nor my wife have an intimate family
member to be with us in this difficult emotional
times, and we had hoped her arrival would have
been a great help for both me and my wife.
I have been living in Canada for 34 years(2/3 my
life).I have never been unemployed, never been
on welfare, never have had a police record-and
never been delayed in paying my taxes.(I am
owner of a business that gives
job to 17-20 persons directly or indirectly in
Montreal, Canada).
Rejection of my sister’s 40 days visa has left a
bitter taste in me. I will never forget the reward
of my services to CANADA.
With regards

)M.T.Yekta (Montreal

بهداشت و
درمان

لحاظ تعداد و هم از لحاظ حضور کوتاه
آمده اند».

از موضوع��ات خانم بگنال هم سربسر هارپر
مه��م در تبلیغات گذاشته ،می نویسد:

انتخاب��ات آین��ده
مراقب��ت ه��ای
بهداشتی و درمان
است.
وزرای بهداش��ت
اس��تان ه��ا و تری
ت��وری ه��ا ،در
کنفرانساخیرخود،
پیش��نهاد کردن��د
ک��ه ای��ن موضوع
باید یکی از اولویت
های فعالیت های
انتخاباتیباشد.

مقاله نویس�ان

گازت ه��م درباره
نح��وه تبلیغات و مب��ارزات انتخاباتی
احزاب مطالبی نوشته اند:
ی��ان مک دونالد لیبرالها را بخاطر دیر
جنبیدن سرزنش می کند .او به هارپر
و جک لیتون اش��اره م��ی کند که با
هواپیمای از پیش آماده شده سفرهای
انتخاباتی خود را یکی پس از دیگری
انجام می دهند .ولی دیون با اتوبوس
زمی��ن گیر ش��ده و فق��ط در اوتاوا و
مونترال فعالیت داشته است.
به نوشته مک دونالد ،هواپیمای نیمه
خراب لیبرالها هنوز آماده پرواز نیست.
وی ب��ا تمس��خر می نویس��د هنگام
سخنرانی دیون در تلویزیون ،اگر صدا
را ببندی ،فقط حرکات دستهای دیون
را م��ی بینی و اگر ص��دا را بلند کنی،
او تکرار می کن��د که هارپر دروغ می
گوید.
>> خانم ژان��ت بگنال به جنبه دیگر
موض��وع نگاه می کند و در تیتر مقاله
خود می نویسد:
« برعکس کانادا ،زنان آمریکا در ردیف
جلو و در مرکز فعالیت های انتخاباتی
قرار دارند .خان��م های کانادائی هم از

آموزش موسیقی
کالس های:

سنتور ،سه تار ،پیانو،
ویلن ،آواز ،ضرب و دف

وقتی ک��ه زنان کانادائی با چش��مان
گشاد شده ناظر س��ارا پیلین (Sarah
 )Palinبودند که برای نجات مک کین
در انتخابات ریاست جمهوری  4نوامبر
آمده بود ،استفان هارپر بطور خودسرانه
زنگ انتخاب��ات را به صدا درآورد تا به
این طریق آراء نسوان را بدست آورد.
بگنال ادامه می دهد:
«هنگامی که مک کین ،جهت خروج از
ناامیدی با اعصاب قوی پیلین محافظه
کار در ام��ور اجتماعی را به عنوان یار
انتخاباتی خ��ود برگزید ،هارپر در یک
آگهی تلویزیونی با پولی��ور آبی رنگ
ظاهر شد».
خانم بگنال چند مورد ش��وخی دیگر
ه��م می کند .او به تعداد اندک وکال و
وزرای زن ،چه در گذشته و چه حال،
که از سوی کنسرواتورها معرفی شده
اند اش��اره انتقادآمیزی دارد و از اینکه
خانم الیزابت م��ی ()Elizabeth May
رهبر حزب سبز دسترسی منصفانه ای
به رسانه ها ندارد ،گله مند است.
مطل��ب آخر اینکه قرار اس��ت در اول
و دوم اکتب��ر رهبران اح��زاب در یک
مناظره تلویزیونی شرکت کنند.
قبال هارپر و لیتون با شرکت خانم می
مخالفت کرده بودند .هارپر خانم می را
متحد و همدست دیون قلمداد کرده و
حض��ور وی را در مناظره غیر ضروری
دانسته بود.
ول��ی اس��تفان دی��ون در مقابل این
مخالفت ایستادگی کرد و باالخره هر
دو نفر مخالفت خود را پس گرفتند و
خانم می هم در مناظره حضور خواهد
داش��ت .دان مکفارسون ،مقاله نویس
دیگر گازت ،این ایستادگی دیون را یکی
از دو اقدام (بقول او) هوشمندانه دیون
از زمان احراز رهبری
لیبرالها م��ی داند و
به دیون امتیاز می
دهد.

•

جواد داوری

با
ختفیف

%50

Tel.:514-466-1327
علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

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

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

یک فرصت استثنایی

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

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

 514-979-2120
Fax. 450-689-1051
Email:
@ga_salimi
hotmail.com
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بهداشت جسم و جان...

در ژاپ��ن تعداد
افزایش کس��انی ک��ه
تعداد سنشان متجاوز
از  100س��ال
ژاپنی است به سرعت
در حال افزایش
هایی که است.
تازه تری��ن آمار
بیش از
نش��ان می دهد
 100سال ک��ه در ح��ال
حاض��ر ش��مار
دارند ژاپنی هایی که
یکصد سالگی را
پشت سرگذارده
اند بیش از  36هزار نفر است.
در سال  1963تعداد ژاپنی هایی که
بیش از  100س��ال عمر کرده بودند،
تنها  153نفر بود.
در ژاپن شمار سالخوردگانی که بیش
از  100س��ال دارند در  40سال اخیر
رو به افزایش بوده ولی در دهه گذشته
تع��داد این گ��روه ،با س��رعت زیادی
افزایش یافته است.
اکثریت قابل توج��ه ژاپنی هایی که
سنشان بیش��تر از  100سال است را
زنان تشکیل می دهند.

ت��ا
پایان ماه جاری میالدی (س��پتامیر)،
ش��مار زنان ژاپنی که  100سالگی را
پشت س��ر نهاده اند برای اولین بار از
 31هزار نفر تجاوز خواهد کرد
انتظار می رود تا س��ال  2050شمار
ژاپنی هایی که سن آنان بیش از 100
سال است ،به یک میلیون نفر برسد.
کریس هاگ ،خبرنگار بی بی سی در
توکیو می گوید این موضوع مشکالت
فراوانی برای دولت ژاپن ایجاد خواهد
ک��رد زی��را اگرچ��ه بس��یاری از این
سالخوردگان زندگی کم و بیش فعالی
در مقایس��ه با نسل های قبلی دارند،
نگرانی واقعی این اس��ت که در سال
های آین��ده آنان باری بر دوش دولت
خواهند بود.
کریس هاگ می افزاید سیاستمداران
ژاپنی از این نگرانند که دولت چگونه
م��ی تواند هزین��ه زندگ��ی و تامین
اجتماعی سالخوردگان را فراهم آورد.
نسل جوانتر نیز از این نگرانند که برای
تامین این هزینه ناچار خواهند ش��د
روز به روز مالیات بیشتری بپردازند و
هنگامی که بازنشسته می شوند پولی
ب��رای مراقبت از آن��ان وجود نخواهد
داشت.

راهكارهای ساده
الغر شدن

م
ی
خ
و
ا
ه
ی
د
و
ز
ن کم کنید؟!

-خوردنماهیهایچرب:

پژوهشگران می گویند افزایش طول
عمر ژاپنی ها به دالیل متفاوتی است
که رژیم غذایی سالم ،خدمات پزشکی
عالی و وابستگی های خانوادگی قوی،
از آنجمله است.
وزارت بهداش��ت و رف��اه ژاپن که این
آمار را منتشر کرده می گوید بسیاری
سالخوردگان ژاپنی که عمرشان بیشتر
از  100سال است ،همچنان به زندگی
فعال خود از جمله ماهیگیری و فروش
سبزیجات ادامه می دهند.

در برنام��ه هفتگ��ی تغذی��ه ،ج��ای
ماهیهای چرب را باز كنید تا هم به
اندازه كافی امگا  3به بدنتان برس��د و
هم الغر شوید.

 -لبنیات:

مصرف لبنیات ،هم نیاز به كلسیم را
رفع میكند و هم موجب تناسب اندام
میشود.

 -پرهیز از نمك:

نمك فشار خون را افزایش میدهد و به
تجمع آب در بدن میانجامد .پس تا
میتوانید نمك نخورید.

نکتهبهداشتی:

AMRO
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

 -آجیل:

الغر ش��دن یك مسئله اس��ت و الغر
ماندن و حفظ سالمتی بدن مقولهای
دیگر.
در زی��ر به راهكارهای س��ادهای برای
الغر ماندن در عین س�لامتی اش��اره
میشود:

از خشکی پوست
جلوگیریکنید

با بهترین جتربه و سرویس

20 PAYVAND: I Vol. 15 I No.856 I Sep. 15, 2008

)Tel.: (514
996-2725

پوس��ت نی��از ب��ه مراقبته��ای
پیشگیرانه مرتب دارد تا از عوارضی
مانن��د الته��اب های پوس��ت یا
درماتیت (که گاه��ی به آن اگزما
میگویند) در امان بماند.

آجیل سرشار از كالری و چربیهای
م��ورد نیاز برای بدن اس��ت .در عین
حال احساس سیری طوالنیتری به
وجود میآورد .پس خوردن آجیل هم
میتواند در رژی��م الغری مورد توجه
قرار گیرد.

 -رنگی شوید:

توجه داشته باش��ید كه هرچه رنگ
میوهها و س��بزیجات تیرهتر باش��د،
خواص آنها هم بیشتر است.

 -فیبر بخورید:

فیبر ،هم حجم معده را پر می كند و
هم عملكرد روده را تسریع میكند و به
همین منظور مصرف آن در رژیمهای
الغری توصیه میشود.

صبحانه را فراموش نكنید:

آن دس��ته از اف��رادی ك��ه صبحانه
میخورند در مقایس��ه ب��ا آنهایی كه
صبحانه را فراموش میكنند از تناسب
اندام بیشتری برخوردار بوده و در طول
روز انرژی بیشتری دارند.

برای مراقبت از پوست خشک به
این نکات توجه داشته باشید:
دوش یا حمام بسیار داغ نگیرید.
آب را ولرم نگهدارید.
طول مدت حمام یا دوش گرفتن
خود را کوتاه کنید و آن را به پنج
تا ده دقیقه محدود کنید.
به محض آنکه از زیر دوش بیرون
میآییدیاشستندستهایتانرا
تماممیکنید،یکمرطوبکننده
پوست استفاده کنید.
از صابونه��ای مرطوبکنن��ده
استفادهکنید.
حین ماههای زمستان ،از کر م یا
مرطوبکننده سنگینتر استفاده
کنی��د .در ماههای داغ تابس��تان
میتوانید از یک لوس��یون سبک
استفادهکنید.

پای ثابت رژیم
الغــــری
زردآل��و از جمله میوههایی اس��ت
ك��ه جدا از خ��واص منحصر به
فردی ك��ه در تامی��ن امالح و
ویتامینهای بدن دارد ،پای ثابت
اغلب رژیمهای الغری به شمار
میآید ،چراكه كالری موجود در
آن بسیار پایین است.
در واقع هر  ۳عدد زردآلوی متوسط
حدود  ۵۰كالری انرژی دارد.
زردآلوی تازه منبع خوبی از ویتامین
آ ،س��ی ،ای ،پتاسیم و آهن است و
خوردن  ۲تا  ۳زردآلو در طول روز،
 ۵۰درصد از نیاز بدن به ویتامین آ

چطور تناسب کفش با
پا را رعايت كنيم؟
اطمینان حاصل کردن از اینکه
کفشهایت��ان ب��رای پایتان
مناسب است ،میتواند به طور
قابل توجهی خطر مشکالت پا
را کاهش دهد.
این توصیهها را هنگام خریدن
کفش رعایت کنید:
پیش از آنکه کفش جدیدی را انتخاب
کنی��د ،بگذارید ه��ر دو پایتان را در
فروش��گاه اندازه بگیرند .دو پای شما

جهتگیریگلههابه
مستشمالبهجنوب

تا به حال متوجه ش��ده اید که گله
های حیوانات همه به یک سمت چرا
می کنند؟
تصاویر ماهواره ای موجود در گوگل
نش��ان می دهند ک��ه گله ها تمایل
دارند بدنهایش��ان را هن��گام چرا در
مسیر شمال به جنوب نگه دارند.

را تامین میكند.
از س��وی دیگر زردآل��و فاقد چربی
است و میزان كربوهیدرات موجود
در آن بسیار پایین است.
می��زان قابل توج��ه آهن
موجود در زردآلو به درمان
كم خون��ی كمك میكند.
سلولز موجود در زردآلو هم
خاصیت ملینی دارد.
در صورت��ی كه زردآل��و قبل از غذا
خ��ورده ش��ود به هضم غ��ذا كمك
میكند.
همچنین تركیب مقداری عسل و
آب معدنی با زردآلو و نوشیدن آن،
تب را پایین می آورد

زنانبیشترازمردان
کابوسمیبینند

پژوهشها نشان می دهند که زنان بسیار
بیش��تر از م��ردان کابوس م��ی بینند و
خوابهایی که می بینند عاطفی تر است.
در مطالع��ه ای ک��ه روی  170داوطلب
انجام ش��د ،از آنها خواس��ته شد که تازه
ترین خوابی که دیده اند را ثبت کنند19 .
درصد مردان کابوس دیده بودند در حالی
که این رقم در زنان سی درصد بود.
در پژوهشی دیگر مشخص شد که زنان
خواب آشفته تری از مردان دارند.
یکی از دالیل ذکر شده برای این مسئله
تغییر دمای بدن زنان طی سیکل ماهانه
شان است.
خ��واب زنان س��بک تر و ب��ی خوابی در
بین آنها رایج تر است .بیدارشدن پی در
پی ممکن اس��ت باعث به خاطر آوردن
خوابهایشان ش��ود ،اما در عین حال این
امکان نیز وجود دارد که خواب س��بک،
خود از عالئم ترس باشد.
احتماال کابوس افراد بیش��تر از آنی است
که خودشان فکر می کنند چون بیشتر
آنها به سرعت فراموش می شوند.

ممکن اس��ت اندازه متفاوتی داش��ته
باشند ،و اندازه آنها
هم در طول زمان
تغییرمیکنند.
هنگام��ی ان��دازه
پاهایت��ان گرفته
میشود ،در حالت
ایس��تاده ق��رار
بگیرید ،و این کار
را در انته��ای روز
انجام دهید ،هنگامی که احتماال اندازه
پاها اندکی بزرگتر است.
کفش آنقدر
اطمینان حاصل کنید که 
گوزن های وحشی هم همین رفتار را
دارند ،پدیده ای که هزاران سال است
از چشم گله داران و شکارچیان دور
مانده است.
دانشمندانآکادمیملیدانشبریتانیا
می گویند که میدان مغناطیسی کره
زمین رفتار حیوان��ات را تحت تاثیر
قرار می دهد.
زمین را می توان به آهن ربای بزرگی
تشبیه کرد که دو قطبش نزدیک به

تنگ نباشند که به پنجههایتان فشار
بیاورند ،اما کفش نباید آنقدرهم گشاد
باشد که پایتان درون آن بلغزد.
پی��ش از خریدن کفش ،چند قدمی
با آن راه بروید ،تا مطمئن شوید که با
آنها راحت هستید .نباید کفش طوری
باشد که مجبور شوید پایتان را به زور
داخل ان کنید.
سایز ها بر حسب مدلها و مارکهای
مختلف کفشه��ا متفاوتند ،بنابراین
کفش��ی را بخرید که ان��دازه پایتان
باشد ،و نه لزوما سایز آن همان سایزی
باشد که قبال آن را میخریدید.
قطب های جغرافیایی اند.
بس��یاری از گونه ه��ای حیوانات از
جمله پرندگان و ماهیان آزاد از میدان
مغناطیسی زمین برای جهت یابی در
مهاجرت استفاده می کنند.
برخی مطالعات هم نشان داده اند که
برخی پستانداران از جمله خفاش ها
نیز از “قطب نمای مغناطیسی” برای
جهت یابی استفاده می کنند.
--------------------------
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زندگی...

افزایش امیدواری به
مقابله با گسترش سرطان

شاهماهی ،ساردین ،ماهی
اشکال و گونههای مختلف
محققان موسس��ه ویس��تار در شهر فیالدلفیا
کولی ،ماهی سفید و تون
بخورید.
توانسته اند به ترکیب شیمیایی آنزیم تلومراز
یافت میشوند.
آنتیاکسیدانها::
پی ببرند .این آنزیم در فعال نگه داشتن چرخه
ویتامین  :Bروزی یک
غذاهای سالم
سلولی و تکثیر آنها نقش مهمی دارد.
قرص بخورید.
این ترکیبات در
آنزیم تلومراز همچنین در گسترش سلولی نود
ویتامینهای  C، Eو  Aیا
مولتیویتامین:
برای مغز
در س��لول های س��رطانی هم به علت تغییر
درصد انواع سرطان نقش دارد.
بتاکاروتن یافت میشوند،
آنچه شما میخورید،
ای��ن محققان در گزارش��ی که در مجله نیچر ساختار ژنتیکی سلول ها ،ترشح تلومراز مانع
روزی یک قرص بخورید ،اما
شما باید به مقدار کافی از
منتشر کردند ،ابراز امیدواری کردند تحقیق آنها از توقف تکثیر سلولی می شود و به گسترش
این مواد بخورید .این مواد
میتواند آثار درازمدتی بر
از مقدار توصیهشده تجاوز
حفظ کارآیی و دقت عمل
به پی��دا کردن راهی برای توقف فعالیت آنزیم تومور کمک می کند.
به طور طبیعی در سبزیها نکنید .خوردن ویتامین
مغز داشته باشد
تلومراز در سلول های سرطانی به گفته دکتر امانوئل سکورداالکس از موسسه
و میوهها یافت
ویستار ،نتیجه تحقیقات انجام شده به مححقان
کمک کند.
عمل به این توصیههای
میشوند.
تلومرها رش��ته هایی در داخل امکان می دهد با شناسایی ساختار تلومراز ،از
غذایی به حفظ سالمت مغز اسیدهای چرب
شما کمک خواهد کرد:
هستهسلولیهستندکههمانند مولکول های این آنزیم به عنوان هدف داروهای
اومگا :3
یک ساعت زیستی روند تکثیر شیمی درمانی استفاده کنند.
سبزیها:
دکتر سکورداالکس گفت“ :تلومراز یک هدف
سلول ها را کنترل می کنند.
این ترکیبات در
تا جایی که میتواند
هر س��لول پ��س از چن��د بار خیلی خوب برای ش��یمی درمانی اس��ت زیرا
ماهیهای چرب
تکثی��ر ،به خاطر کوتاه ش��دن تقریبا در همه س��لول های سرطانی در انسان
مانند ماکرو،
سبزیجات از رنگهای،
تلومرهایش قابلیت زایش را از فعال اس��ت ولی در بیشتر س��لول های سالم
غیرفعال است”.
دست می دهد.
این خصوصیت یکی از علت های به گفته پروفس��ور نیوبالد این کشف می تواند
به پیدا ش��دن راهی برای جلوگیری از فعالیت
محققان سوئیسی می گویند باال رفتن از پله به بروز پیری در اندام های بدن است.
جای استفاده از آسانس��ور در محل کار ممکن در این حال ،بعضی س��لول ه��ای بدن مانند تلومراز و تبدیل سلول های فناناپذیر سرطان به
سلول های پایه جنینی با ترشح تلومراز مانع از سلول ها ی فناپذیر کمک کند.
کاهش احتمال بروز آسم در است به طول عمر افراد بیافزاید.
در تحقیقی که با مشارکت  69نفر صورت گرفته توقف تکثیر سلولی می شوند.
کودکان دامداران
است ،غدغن شدن استفاده از آسانسور در محل
محققان کش��ور زالند نو می گویند قرار گرفتن کار باعث شد که سالمت آنها بهبود یابد ،میزان
مادران باردار در معرض دام ها و باکتری های آنها چربی خونشان کمتر شود ،دور کمر باریکتری
دعوت بازاریاب به همکاری
ممکن است به تقویت سیستم ایمنی فرزندانشان داش��ته باشند و فشار خون آنها نیز کاهش پیدا
اگر به شغل بازاریابی برای مبلمان و انواع کاالهای چوبی عالقمند هستید،
کند.
کمک کند.
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :
این محققان در گزارشی که مجله اروپایی بیماری محققان دانش��گاه ژنو گفته اند که تغییراتی که
های تنفسی منتشر کرده اند ،نوشته اند که قرار قید شد برابر است با پانزده درصد کاهش خطر
گرفتن در معرض دام ها می تواند احتمال ابتال به مرگ زودرس ناشی از هر عارضه جسمی.
بیماری مورد اشاره را پنجاه درصد کاهش دهد .تحقیقی که در سوئیس صورت گرفته محدود اما
پیش از این تحقیقات از نقش تماس کودکان با ارزشمند است چون روشی عملی را به شاغلین
حیوانات اهلی در تقویت سیستم ایمنی بدنشان پیشنهاد می کند که بتوانند ظرفیت تحرک بدن
خود را باال ببرند.
حکایت می کرد.
با این که میزان ورزش به نظر کم می آید ،مزایای
می خواهید بیشتر عمر کنید آن در جهت بهبود س�لامت جسمی و کاهش
بجای استفاده از آسانسور ،چربی و فشار خون روشن است.

آیا شنیده اید؟!

جدول جدول ساده تر...

از پله باال بروید!

جدول جدول جدول جدول جدول

)Puzzle 38 (Easy, difficulty rating 0.34

3
 ::افقی

4

2

6

3

 -1از شاعران قرن ششم هجری – فلز رسانا -2
از گل های زینتی – عالمت مفعولی  -3حسد
– شهری در اس��تان آذربایجان غربی  -4تولد
یافت��ن – فرومایه  -5رمق  -واحد س��طح -6
فیلمی از بهروز افخمی  -7گل خوشبو – خدا
نکن��د  -8وارفته – عضو اداره  -9کلمه خطاب
– کشوری عربی

 -1نانوا – آبگینه  -2شهری در هند – استاندار
 -3پرن��ده ش��کاری – س��رنگون ک��ردن -4
شکس��تگی – ویتامین انعقاد خون  -5س��از
چوپان – پیش��وا  -6حرف ش��ک – پایتخت
استرالیا  -7زیان – دستور  -8فال نیک – قله
ای در استان فارس  -9جاری و روان – خوی

)Puzzle 37 (Easy, difficulty rating 0.43

4

 ::عمودی 3

 -1شهری در اس��تان خوزستان – شهری در
کوهی 5
مهتر اداره –8
شباهت – 7
چین  -2پسوند 4
در شمال عربستان  -3شهری در کشور افریقائی
بوروندی رودی در فرانسه – تندرست  -4نوعی
4وس��یله پرواز – آفریدگار در نزد زرتشتیان – 9
پیراهن بلند  -5ترس – ش��هری در غنا – رها
 -66می��ان دو چیز –1منظ��ر  -کوهی7درترکیه 8
به معنی آهن  -7پایتخ��ت پاراگوئه  -8مرکز
خراسان – رودی در روسیه آسیا که به
اقیانوس 6
5
منجمد شمالی میریزد – رایحه  -9حرف فاصله
– مرکز آنگوال – وس��یله نخ ریسی  -10رودی
 7جمهوری چک که به آلمان میریزد – شهر
در
الجزایر – غیر و بیگانه  -11مثل و مانند – نفی
5فارسی – نام دیگر کربال 8-12ایالتی در فرانسه 3
– قاره بزرگ – خط کش هندسی  -13بندری
در ایتالیا – ایالتی در مراکش .
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2
برای حل سودکو :ورق بزنید!

 -1پایتخت س��وئد – ش��هر فنالن��د  -2بندر
سومالی – کشور آفریقائی با واحد پول کواچا -3
چاهی در جهنم – شوربا  -مشهور  -4صحیح
– داروی نرم کنن��ده روده و معده – آینده -5
نش��انه – قله قبرس –7درخت زبان گنجشک
 -6س��از شبان – کنایه از نخوت – از شعبات
 5پرو -8بانگ
لقب کشور
دانوب در سوئیس 3 -7
– مونث اس��ود به معنای س��یاه  -واحدی در
تنیس  -9بنیاد و اساس – دماغه ئی در شرق
9
عم��ان – پدربزرگ  -10آخرین س��وره قرآن
– منسوب به الیه – بسیار محاسب  -11خرما
فروش – پول ژاپن – 1
 9در
 8ش��هری
مذهب -12
کانادا – پایتخت کلمبیا  -13طبیعی – کشور
اروپائی با مرکز کیف .

 ::افقی

 ::عمودی

1

8

3

3
2

5

5
3

9
1

2
9

پارسی
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را یم!
پا بسدار

Ωί ϖσΎϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϩΎ̳Ωί Ϯ̴Α
ϥΎϤΘϔ̳ Ϯ̴Α ϩήχΎϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪҨΰ̳ήΑ Ϯ̴Α ΐΨΘϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήΑ Ϣθ̩ Ϯ̴Α ήψΘϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϘΘϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥήϴ̳ ϩΩήΧ Ϯ̴Α
ϦҨΪϘΘϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥήϴ̳ ϩΩήΧ Ϯ̴Α
ϥΪη ήΠϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴϣΎΠϧ Ϯ̴Α
ϩΪη ήΠϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϴϣΎΠϧ Ϯ̴Α
ϢΠϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
αΎϨηήΘΧ Ϯ̴Α
ϪΘδΒΨҨ Ϯ̴Α ΪϤΠϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωήϓ ϪΑ ήμΤϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎ̴Ҩ ˬΎΘϤϫ ̶Α Ϯ̴Α
Ϊη ϞΤϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ϩΪϴ̩ήΑ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ϞΤϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴ̩ήΑ Ϯ̴Α
ϪϧΎΧ Ϯ̴Α ϝΰϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̭Ύ̡ Ϯ̴Α ϩΰϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘΧΎγ ̵ϭΰϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘΧΎγ Ϧϴθϧ ϪηϮ̳ Ϯ̴Α
̲ϨϫΎϤϫ Ϯ̴Α ϢΠδϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎϏήγ Ϯ̴Α ˯ΎθϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎϔμϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫϧή̳ΩΩ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ΏϮμϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩέΎϤ̳ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ΏϮμϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηΎϤ̳ Ϯ̴Α
Ωί ϪϘτϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̳Ωί Ϯ̴Α
̵έΎΠΗ Ωί ϪϘτϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎ̳έίΎΑ ϩΎ̳Ωί Ϯ̴Α
ϪϧΩήΨΑ Ϯ̴Α ̶ϘτϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήψϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΪϧ Ϣθ̩ Ϯ̴Α
̶δϤη ϪϣϮψϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϴηέϮΧ ϥΎθ̰Ϭ̯ Ϯ̴Α
̵έΩίΎΑ Ϯ̴Α ϊϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖόϔϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩϮϫ - ΩϮγ Ϯ̴Α
ΪΟ Ϯ̴Α ̮ϔϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪθΗ Ϯ̴Α ϞϘϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮΑΎϧ Ϯ̴Α ϡΪϬϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ ρϮϨϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ ϪΘδΑϭ Ϯ̴Α
Ϊη ή̰Ϩϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωί εήҨί Ϯ̴Α
̧Ϯ̯ Ϯ̴Α ΕήΟΎϬϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ήϴ̩ Ϯ̴Α ΕέΎϬϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨθ̯ Ϯ̴Α ̮ϠϬϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩΎϣ Ϯ̴Α ΎϴϬϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϭήΑϭέ Ϯ̴Α ϪΟϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήΑήΑ Ϯ̴Α ϪϧίϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕέΪϗ ϪϧίϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫϭήϴϧ ̵ήΑήΑ Ϯ̴Α
ϢϘϓϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϧΎΘγΪϤϫ Ϯ̴Α
ίΎγέΎ̯ Ϯ̴Α ήΛϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪҨΎϣ Ϯ̴Α ΐΟϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ̶ϧή̴ϧ ΐΟϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ̶ϧή̴ϧ ϪҨΎϣ Ϯ̴Α
Ύϫ ϪϨϴϣί Ϯ̴Α ΕΎΒΟϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΘϓήҨά̡ Ϯ̴Α ϪΟϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΥέϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̴ϧ ϪΘηά̳ Ϯ̴Α
ϩέΎΑ Ϯ̴Α ΩέϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮΨϟΩ Ϯ̴Α ήψϧ ΩέϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪ̰ϨҨήҨΩ Ϯ̴Α ϩίϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ

زردی فیزیولوژیک نوزاد

معموال در کودکان نارس بین روزهای
س��وم تا پنجم زندگی دیده می شود
و علت آن عدم وجود آنزیم مس��ئول
تبدیل بیلی روبین می باش��د .کبد
بعلت عدم تکامل نمی تواند وظائف
خود را هنگام تولد انجام دهد و نمی
تواند بیلی روبی��ن را تبدیل به صفرا
بکن��د کاری که قب��ل از تولد جفت
انجام می��داد بنابر ای��ن مقدار بیلی
روبین خون باال میرود .این مش��کل
فیزیولوژیک معموال خود بخود درست
می ش��ود و حدودا بیش از دو هفته
طول نمی کشد.

همیشه شاد و
همیشه خوش باشید

N

کمر درد:

N

تغییر وزن و اشتها:

بعض��ی از افراد مبتال به افس��ردگی
اشتهای خود را از دست می دهند و
دچار کاهش وزن می ش��وند .بعضی
دیگر افراد به نوع خاصی از غذاها مثل
کربوهیدرات ها عالقه مند شده و در
این حالت مبتال به چاقی می گردند.

اگر فرد قب�لا مبتال به کمر درد بوده
اس��ت  ،این اخت�لال روحی مزید بر
علت شده و درد را شدیدتر می کند.

N

درد مفاصل و
ماهیچه ها:

به طور کلی افسردگی باعث می شود
که دردهای مزمنی نظیر درد مفاصل
بدتر شود.

N

N

احساس سرگیجه:

این مورد نیز از دیگر عالئم و نش��انه
های افسردگی می باشد.
نباید فکر کرد این دردها خود به خود
برطرف می شود ،شاید به مداوای فوق
العاده ای نیاز باشد .مثال اگر فرد مبتال
به بی خوابی شده ،پزشک داروی ضد
اضطراب تجویز خواهد کرد که باعث
می شود فرد احساس آرامش بیشتری
داشته باشد و راحت تر به خواب رود.

درد قفسه سینه:

به طور واضح باید گفت که در صورت
احساسچنیندردیبدونهیچتاملی
باید به پزش��ک مراجعه کرد و مورد
آزمایش قرار گرفت .زیرا ممکن است

3 7 8 9 6 4 2 5 1
1 2 4 7 5 3 6 8 9

 وقتی متوجه شدید رنگ پوست
و سفیدی چشم تان تغییر کرده و زرد
رنگ شده.
 متوجه زردی رنگ همراه با یک
یا چند عارضه زیر هستید:
تب ،لرز ،دل بهم خوردن ،اس��تفراغ،
بی اشتهائی ،الغر شدن ،درد در ناحیه
کب��دی ،مدفوع کم رن��گ و ادرار پر
رنگ (برنگ چای یا قهوه)
پزشک شما س��واالت زیادی از شما
می کند و امتحانات بدنی کامل انجام
میدهد.
و ب��ر اثر جواب ه��ا و نتیجه امتحان
درخواست آزمایش های بیوشیمیک
خون و ادرار میکند.
امکان ل��زوم آزمایش ه��ای دیگری
مانند اکوگرافی (سونوگرافی) ،اسکن
آندوسکپی و غیره هست .همین طور
امکان فرستادن بیمار نزد متخصصین
مانندمتخصصخون،داخلی،دستگاه
گوارش ،جراح و غیره.

N

س��ردردها در بی��ن اف��راد مبتال به
افسردگی بس��یار رایج است .اگر فرد
اخیرا مبتال به س��ردرد میگرنی شده
باشد ،با بروز افسردگی شدید تر هم
می شود.

5 9 6 8 1 2 3 4 7

چند راهنمایی:

مــراجعهکنیم:

سردردها:

N

اختالالت خواب:

در وضعیت افسردگی اغلب افراد دچار
کم خوابی می ش��وند .در این حالت
فرد خیلی زود از خواب بیدار میشود
ی��ا خیلی دیر به خواب م��ی رود .در
نوع دیگر  ،فرد بیش از اندازه نرمال و
طبیعی به خواب می رود.

6 3 9 5 2 7 8 1 4

 بیماری هائی که باعث تولید بیش
از حد بیلی روبین می ش��وند مانند
همولی��ز (خراب ش��دن گلبول های

 بعضی داروها

مانن��د ایزونیازی��د (ب��رای س��ل).
سولفامیدها .بیهوشی .ارتیرومایسین
(آنتی بیوتیک) نیز می توانند تولید
زردی کنند.
 بس�ته ش�دن کان�ال ه�ای
صفراوی
مانند کولیک هپاتیک (قولنج کبدی)
بر اثر وجود س��نگ یا ب��ر اثر غده در
لوزالمعده (پانکراس) که بر روی کانال
های صفراوی فشار وارد می کند.

چه موقع به پـزشک

اغلب اف��راد اطالعاتی درب��اره عالئم
احساسی بیماری افسردگی دارند،اما
عوامل این بیماری شایع تنها به این
موارد محدود نش��ده است و عوارض
جس��می را نیز ش��امل می شود که
کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
از جمله این عوامل سردرد ،کمردرد،
اختالالت گوارشی و اختالل در خواب
است که به بررسی آنها می پردازیم.

مهم نیست که فرد چه مقدار خوابیده
است،ولیبااینحالاحساسخستگی
خواهد کرد .به طوری که خارج شدن
از رختخواب برای فرد بسیار سخت و
حتی غیر ممکن میشود .

8 1 2 3 4 9 7 6 5



علل:

 بیماری های کبدی

که از تغییر دادن بیلی روبین توسط
کبدجلوگیریمیکنندمانندهپاتیت
که یک بیماری ویروس��ی است که
کبد را متورم می کند.
(باید دانس��ت که بیماری هپاتیت B
از م��ادر به جنی��ن از طریق خون و
مقاربت و بازی ه��ای آن انتقال می
یابد .سیروز کبدی ،هپاتیت الکلیک
(بر اثر مس��مومیت با الکل) و بعضی
بیماری های کمیاب جنینی ،مانند
بیماریژیلبرت.

N

احساس خستگی:

از جمل��ه عالئم گوارش��ی ناش��ی از
افسردگی عبارتند از احساس تهوع و
استفراغ  .همچنین فرد ممکن است
دچار اسهال ش��ود یا به طور مزمنی
مبتال به یبوست گردد.

7 4 5 6 8 1 9 2 3

یرقان یا زردی یک بیماری است
که باید با پزشک مشورت بشود.
بیم��اری بص��ورت زرد رنگ ش��دن
پوست ،مخاط و مخصوصا در سفیدی
چشم دیده می شود.
این تغییر رنگ به علت جمع ش��دن
بیلی روبین که یک رنگینه (پیگمان)
صفرا است در نسوج می باشد ،صفرا
مایعی است چسبناک زرد و یا مایل
به سبز که توسط کبد ترشح شده در
کیسه صفرا جمع شده و هنگام هضم
غذا به قسمت اول روده کوچک بنام
دوازدهه (اثنی عشر) میریزد .این عامل
رنگی یا رنگینه بر اثر تخریب طبیعی
گلبول های قرمز که عمرشان معموال
 120روز است تولید می شود و بعد
توسط کبد دچار تغییرات شیمیائی
شده و بطرف روده فرستاده می شود.
هنگام��ی که مقدار بیل��ی روبین در
داخل خون خیلی باال میرود کبد قادر
نیس��ت تمامی آن را به صفرا تبدیل
کند بنا بر این زردی بوجود می آید.

قرمز و بیماری طحال که گلبول های
قرمز درونش را از بین میبرد.

مص��رف زی��اد مواد
غذائ��ی کاروت��ن دار
(کاروت��ن م��اده رنگی
در هویج ،پاپایا (خربزه
درختی مناطق حاره) و
بعضی داروهای گیاهی که
بدون نسخه تهیه می شود
باعث جمع شدن کاروتن در
پوست و مخاط می شود.
 اطرافیان شما متوجه
تغییر رنگ چش��م و پوست
شما شده و به شما تذکر میدهند
این تذکر را جدی بگیرید.

N

اختالالت گوارشی:

4 8 3 1 7 6 5 9 2

یرقان

 مواظب زردی
کاذبباشید.

 بیماری هائی که تولید بیلی روبین
زیاد می کنند:
درمان برط��رف کردن عامل بیماری
است.
 بیماری های کبد و داروهائی که
روی کبد اثر گذاشته اند:
درمان قطع عامل بیماری مانند الکل،
دارو (داروهای ضد ویروس)
 بسته شدن کانال های (مجاری)
صفراوی:
یک جراحی کوچک مانند برداشتن
کیسه صفرا یا یک جراحی بزرگ بر
روی کبد .مجاری صفراوی یا اعضای
همسایه کبد مانند لوزالمعده و یا روده
الزم می شود.
 کب��د ناکامل ن��وزاد تازه متولد
شده:
معم��وال در مدت دو هفته مش��کل
برطرف می شود نوزاد در بیمارستان
می ماند تا همه چیز طبیعی شود.

عالمت یک بیماری جدی قلبی باشد.
ولی به طور کلی در هنگام افسردگی
نیز این درد احساس میشود.

2 6 7 4 9 5 1 3 8

دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

درمـــان:

شاید نشان افسردگی باشد...

9 5 1 2 3 8 4 7 6

پزشکــی....

 مراجع��ه ب��ه
پزش��ک به محض
اینک��ه آث��ار زردی
نمایان شد.

از این دردها رجن می برید
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پوئدذرزطظگکمنتالبیسشچ جحخعغفقثصضه
)Puzzle 46 (Easy, difficulty rating 0.41

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

2 8 9 5 1 3 4 7 6
5 6 3 4 9 7 2 8 1
1 7 4 2 6 8 5 3 9

)Puzzle 43 (Easy, difficulty rating 0.39

9 5 1 2 3 8 4 7 6
2 6 7 4 9 5 1 3 8
4 8 3 1 7 6 5 9 2
7 4 5 6 8 1 9 2 3
8 1 2 3 4 9 7 6 5
6 3 9 5 2 7 8 1 4
5 9 6 8 1 2 3 4 7

تلفن514-952-2165 :

3 7 8 9 6 4 2 5 1
7 8 3 4 5 9 2 6 1
4 2 9 1 6 8 7 5 3
1 6 5 2 7 3 8 4 9
9 3 6 8 2 4 5 1 7
5 7 4 6 3 1 9 2 8
8 1 2 5 9 7 4 3 6
2 4 1 7 8 6 3 9 5
3 5 7 9 1 2 6 8 4
6 9 8 3 4 5 1 7 2

)Puzzle 37 (Easy, difficulty rating 0.43

)(514
)(514
)(514

حل سودوکوی این شماره

)Puzzle 40 (Easy, difficulty rating 0.37

تشکیل کالس های گروه نوازی دف
آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
>> نامنویسی :جمعه 26سپتامبر
>>شروعکالسها:شنبه 27سپتامبر

1 2 4 7 5 3 6 8 9

آموزش دف

626-5520
485-0739
993-0739

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 ...

3 5 1 7 4 9 6 2 8

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

8 2 7 6 3 1 9 4 5

دوستان عزیز سالم

4 9 6 8 5 2 3 1 7

بعد در خانه به این عکس دختر
نامه رسیده
نوجوان عراقی برخوردم که قرار
بود خودش را توسط بمب انتحاری
دختر نوجوان عراقی قبل
تکه تکه کند که در لحظه آخر به
از حمله انتحاری خود
دالیلی که نمی دانم تصمیمش را
راتسلیم كرد
عوض کرده است...
به صورتش نگاه کردم ،دیدم
 ....دیروز دختر من به کالس اول
دبیرستان رفت .او را با پدر و خواهر راستی با دختر من چه فرقی دارد؟
انگار ما از دو سیاره متفاوت می
دیگرش به مدرسه بردیم ،باید
بودید و می دید ،صدها دانش آموز آییم.
این چه دنیایی است؟
دختر و پسر در هم می لولیدند،
این چه عدالتی است؟
شاد بودند و سپتامبر تازه را با
انرژی شروع می کردند....
 --نازی الف( .مادر) --

7 3 5 1 2 6 8 9 4

شنبه  13سپتامبر مدارس ایرانی فارسی زبان در سراسر کانادا آغاز به کار کردند.
ما نیز به سهم خود دست فردفرد آنان که در راه ارتقاء میراث فرهنگی ایران و زبان فارسی در مهاجرت می
کوشند ،صمیمانه می فشاریم و در برابرشان کاله از سر بر میداریم .با آرزوی موفقیت و بهروزی..
عکس گوشه ای از نامنویسی و بچه های خوب مدرسه دهخدا را در مونتریال نشان می دهد .یادمان باشد
امسال به قول همیشگی خود وفادار بمانیم و بچه ها را در کالس های فارسی نامنویسی کنیم!
(با سپاس از تینا فرشادگهر برای ارسال عکس)

 --مدرس ٔه دهخدا --

9 4 8 3 7 5 1 6 2

زبان و میراث فرهنگی خود را در مهاجرت از یاد نبریم!

6 1 2 9 8 4 7 5 3

>> مدرسه دهخدا  :صبح سپتامبر <<
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی
golmohammadihassan
@yahoo.com

ادامهشاهنشاهی

هخامنشیان

>> کمبوجیه

از بیم آنک�ه در غیابش بردیا
دعویسلطنتنکند،مخفیانه
او را به قتل رساند.
در این نبرد که در سال 526
میالدی اتفاق افتاد ،کمبوجیه
ش�خصا فرماندهی لشکریان
ای�ران را به عهده داش�ت و پس
از گذر از صحرای بین فلسطین
و مص�ر ،س�پاهیان مص�ر را که
فرمان�ده آنها پس�ر فرع�ون بود
درهم شکست.
مصریان به جنوب فلسطین عقب
نشس�تند ولی کمبوجی�ه آنها را

کوروش دو پسر داشت.
یکی کمبوجیه که پسر بزرگ بود
و در زمان کوروش نایب السلطنه
و حکمران بابل بود و دیگری بردیا
که کوچکتر بود و حکومت ایالت
شرقی را به عهده داشت.
پ�س از درگذش�ت ک�وروش،
کمبوجی�ه به ج�ای او ب�ر تخت
نشس�ت و همان سیاست پدر را
پیگیریکرد.
بناب�ه ادع�ای ه�ردوت یونان�ی،
کمبوجیه از ای�ام جوانی به مرض
صرع مبتال ش�ده ب�ود و در طول
حکومت�ش اعمالی به او نس�بت
میدهن�د ک�ه گویا بر اث�ر همین
بیماری بوده است.
البته باید توجه داش�ت که گفته
های مورخان یونانی درباره تاریخ
ایران باستان محل ُشبهه و ابهام
دارد و در بس�یاری از موارد قابل
قبولنیست.
زمانی که کوروش کبیر درگذشت
فرع�ون مصر ،اُح ُمس�س به فکر
تسخیر فلسطین و سوریه افتاد.
کمبوجیه ب�رای رویارویی با او به
شام لشکر کشید و همین حرکت
که در حقیقت در دفاع از سرزمین
های امپراط�وری ب�ود ،منجر به
تصرف کشور مصر شد.
در تاری�خ آمده اس�ت کمبوجیه

خدایا چه
دلگیره این
خیابونا…!
روبروی محل كارم وسط بلوار یه
فضای سبزه كه سرتاسر شمشاد
كاشتن!
یه پسر جوون الی شمشاد ها نشسته
داره تزریق میكنه!
همسایه میگه :جای باحالی انتخاب
كرده! الاقل از توی مستراح كه بهتره!
همسایه میخنده و من دلم میخواد
گریه كنم!
راه میفتم به طرف فلكه راهنمایی
… سر سه راه فلسطین پهلوی دكه
روزنامه فروشی پنج شیش تا جوون
نشستن دارن سیگاری بار میزنن!
نه ترسی؛ نه واهمه ای؛ غش غش
میخندن و تند تند توتون های سیگار
رو خالی میكنن كف دستشون!
یكیشون یه تكه حشیش در میاره
زیرش اتیش میگیره با توتون ها
قاطیمیكنه!
چشمش به من كه میفته میگه:
بفرما عِشقی …بفرما!
انگار نه انگار كه ماهه رمضونه! نه بوی
شله زرد میاد نه بوی گالب و نه بوی
خدا …فقط بوی سیگار و حشیش!
خدا هم رفته از این دیار انگار!
میرم طرف انتهای سناباد تا نون
بگیرم … نون كه گرفتم پیاده راه
میفتم طرف خونه… جلوتر از من یه
پراید میزنه كنار و خانمی با ناراحتی
پیاده میشه و برمیگرده به راننده

تعقیب ک�رد و در جنگ دیگری
در دلتای رود نیل و در محل شهر
اسماعیلیه فعلی بر آنها پیروز شد
و به نزدیکی منفیس پایتخت مصر
در کنار قاهره کنونی رسید.
او قصد نداشت که پایتخت مصر را
باتوسلبهقواینظامیکهمستلزم
وارد آوردن تلفاتی به مردم عادی
ب�ود به تص�رف درآورد .بنابر این
تعدادی از افسران پارسی را برای
مذاکره با قایق به منفیس فرستاد
تا شاید صلح برقرار شود.
ولی این قایق ها مورد حمله قرار
گرفتندوکمبوجیهفرمانمحاصره
پایتخ�ت را صادر ک�رد .با وجود
مقاومت ه�ای ش�دید نیروهای
مصری و م�زدوران یونانی ،ارتش
مصر شکس�ت خ�ورد و پایتخت
س�قوط کرد و فرعون به اس�ارت
درآمد (سال  525میالدی).
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کمبوجیه پس
از ای�ن پی�روزی ب�ی درنگ ب�ه
مردم امان داد و مراسم مصریان را
محترم شمرد و خود لباس فراعنه
را در ب�ر کرد و معبد نیت را که به
آن خساراتی وارد شده بود ،مرمت
نمود.
با س�قوط مصر س�رزمین های
مجاور از جمله لیب�ی و تونس
داوطلبانه به ایران پیوس�تند.
آنگاه کمبوجیه تصمیم گرفت
سراسرافریقایآنروزراضمیمه
امپراطوری ایران کند .بنابر این
سپاهی بزرگ روانه بیابان های
غربی مصر و س�پاه دیگری به
سوی سودان فرستاد.
بنابه نوشته هردوت سپاه پنجاه
هزار نفری که به غرب گس�یل
ش�ده بود در بیاب�ان ها گرفتار
طوفان گشت و اثری از آنها باقی
نماند.
کمبوجیه به عل�ت خیانتی که از
فرعون دی�ده بود ،عم�وی خود
آریاند را به سلطنت مصر گماشت
و گروهی از مهندسان ،معماران و
پزشکان مصری را برگزید و از راه
فلسطین و شام قصد بازگشت به
ایران کرد.
در سال 523میالدی کمبوجیه که
به طرف ایران درحال برگشت بود
وقتی به شام رسید خبر اغتشاش
داخلی ایران و قیام و به سلطنت
نشستن ُمغی به نام گئوماتا که به
نام بردیا برادر او به تخت نشسته
بود ،او را خیلی نگران کرد و گفته
شده به هنگام سوارشدن شتاب
آمیز بر اس�ب خود ب�ا زخمی که
از شمش�یرش ب�ه او وارد ش�د،
درگذشت.
ادامه دارد...

منبع  :وبالگ
تلخ نوشته های یك مشهدی

<< سخنرانی و پرسش و پاسخ >>

زندگیبیعشقچوتاریکخانهاست
دلشکسته ُمر َغکیبیدانهاست
نه پر و بــالی ،نه پروازی ،نه اوج
جوجه ای ،درمانده اندر النه است
*
گر شوی عاشق ُکنـی پروازها
َسر َدهی اندر َسما آوازها
هم بسوزی ،هم بسوزانی جهان
زآتش عشق وصفا و رازها
مونترال  23شهریورماه 2567
َمجید کفائی

دکتر ملک پزشک اعصاب و روان

مشاور مدرسه دهخدا

مشاور روابط خانواده ،حل اختالفات خانوادگی ،کمک به حال
مشکالت نو جوانان ،تعلیم و تربیت کودکان و نو جوانان
(ورود برای همگان آزاد است)
زمان :شنبه  ۲۷سپتامبر ۲ ،تا  ۴بعد از ظهر
-- 4976 Notre Dame (ouest) --

** همچنینبهآگاهیمیرسانیم دهخدادرکالسهایفوقالعاده
(رقص،نقاشی،خط،صنایعدستی،وتاتر)نامنویسیمیکند.
** این کالس ها برای همگان آزاد است؛ نیازی نیست دانش آموز
مدرسهدهخداباشید.
تلفن ۵۱۴ -۹۵۲ -۲۱۶۵ :یا ۵۱۴ -۲۵۸-۸۱۸۶

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

0000

0000

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

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

ایران :تصویر

میگه:
كثافت! خدایا چه دلگیره این خیابونا
… چه سوت و كوره این شهر!
نزدیك خونه كه رسیدم از اونطرف
خیابون صدای جیغ زنی رو شنیدم!
مردی كه باهاش بود زد توی
گوشش… سریع میرم اونطرف!
مرده گفت برو پی كارت اقا! زنمه
… دعوای خانوادگیه! میگم خجالت
نمیكشی سر اذون … زن هق هق
میكنه!
نون ها رو میذارم روی پله یه مغازه!
بهش میگم زنگ میزنم پلیس ۱۱۰
و گوشی تلفنم رو در میارم! میگه هر
گهی مِخی بُخوری بُخور!
دست زن رو میكشه و میبره! از
زنگ زدن منصرف میشم… زن با
اكراه مویه میكنه و دنبال مردش
میره! دلم میخواست میكشتمش این
مرتیكه نامرد رو!
میرم خونه … دخترم موهاش رو دمبه
موشی كرده میاد جلو سالم میكنه.
میگه :نیگا بابا چی خوشگل شدم!
بهش توجه نمیكنم ..
هنوز تو فكر اون زنم! دخترم میگه
چه بابای بی حال بد اخالقی و میره
تو اتاقش… یه دفه یادم میاد كه نون
ها رو از روی پله مغازه بر نداشتم…
سریع میرم بیرون… صدای اذون میاد!
از خیابون كه رد شدم دیدم پیرمردی
خم شد و نون ها رو برداشت…
خواستم بگم اون نون ها مال منه اما
نگفتم! پیرمرد نونها رو بوسید و زیر
بغلش گرفت تند تند رفت!

بی عشق
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ϪΒϨθ̰ϳ
˽˺
0:14 19:28 19:07 12:50 6:32
5:02
4:47
˺
ϪΒϨηϭΩ
˺
0:17 19:26
19:53 19:05
19:32 12:49
12:54 6:33
6:16
4:42
4:27
15
ϪΒϨηϭΩ
˾˺
0:14
5:03
4:48
2
ϪΒϨη Ϫγ
Ϫγ
˻
0:17
4:44
4:29
16
ϪΒϨη
˿˺
0:14 19:52
19:24 19:30
19:03 12:54
12:49 6:17
6:34
5:05
4:50
3
ϪΒϨη
̩έΎϬ
˼
0:17
12:54 6:35
6:18
4:45
4:30
17
̩ϪΒϨη έΎϬ
̀˺
0:14 19:50
19:22 19:28
19:01 12:49
5:06
4:51
4
̡ϪΒϨθΠϨ
˽
0:17
4:47
4:32
18
̡ϪΒϨθΠϨ
́˺
0:13 19:48
19:21 19:26
18:59 12:53
12:48 6:19
6:36
5:08
4:53
5
ϪόϤΟ
˾
0:16 19:46 19:24 12:53 6:21
4:49
4:34
19
ϪόϤΟ
̂˺
0:13 19:19 18:57 12:48 6:38
5:09
4:54
6
ϪΒϨη
˿
0:16 19:44 19:22 12:53 6:22
4:50
4:35
20
ϪΒϨη
˹˻
0:13 19:17 18:55 12:48 6:39
5:10
4:55
7
ϪΒϨθ̰ϳ
̀
0:16 19:42 19:21 12:52 6:23
4:52
4:37
21
ϪΒϨθ̰ϳ
˺˻
0:12 19:15 18:54 12:47 6:40
5:12
4:57
8
ϪΒϨηϭΩ
́
0:16 19:40 19:19 12:52 6:24
4:53
4:38
22
ϪΒϨηϭΩ
˻˻
0:12 19:13 18:52 12:47 6:41
5:13
4:58
9
ϪΒϨη Ϫγ
̂
0:16 19:38 19:17 12:52 6:26
4:55
4:40
23
ϪΒϨη Ϫγ
˼˻
0:12 19:11 18:50 12:47 6:43
5:15
5:00
10
ϪΒϨη
̩έΎϬ
˹˺
0:15 19:36 19:15 12:51 6:27
4:56
4:41
24
ϪΒϨη
̩έΎϬ
˽˻
0:12
5:16
5:01
11
̡ϪΒϨθΠϨ
˺˺
0:15 19:09
19:34 18:48
19:13 12:46
12:51 6:44
6:28
4:58
4:43
25
̡ϪΒϨθΠϨ
˾˻
0:11
19:07
18:46
12:46
6:45
5:17
5:02
12
ϪόϤΟ
˻˺
0:15 19:32 19:11 12:50 6:29
4:59
4:44
26
ϪόϤΟ
˿˻
0:11
19:05
18:44
12:46
6:46
5:19
5:04
13
ϪΒϨη
˼˺
0:15 19:30 19:09 12:50 6:30
5:01
4:46
27
ϪΒϨη
̀˻
0:11
19:03
18:42
12:45
6:48
5:20
5:05
14
ϪΒϨθ̰ϳ
˽˺
0:14 19:28 19:07 12:50 6:32
5:02
4:47
28
ϪΒϨθ̰ϳ
́˻
0:10
6:49
5:21
5:06
15
ϪΒϨηϭΩ
˾˺
0:14 19:01
19:26 18:40
19:05 12:45
12:49 6:33
5:03
4:48
29
ϪΒϨηϭΩ
̂˻
0:10
18:59
18:38
12:45
6:50
5:23
5:08
16
ϪΒϨη Ϫγ
˿˺
0:14 19:24 19:03 12:49 6:34
5:05
4:50
30
ϪΒϨη
Ϫγ
˹˼
0:10
18:57
18:36
12:44
6:51
5:24
5:09
17
ϪΒϨη
̩έΎϬ
̀˺
0:14 19:22 19:01 12:49 6:35
5:06
4:51
18
̡ϪΒϨθΠϨ
́˺
0:13 19:21 18:59 12:48 6:36
5:08
4:53
19
ϪόϤΟ
̂˺
0:13 19:19 18:57 12:48 6:38
5:09
4:54

جدول اوقات شرعى ماه مبارک رمضان (1387
شمسى 2008،میالدى)براىشهرمونتریال

اولین آژانس آشنایی
ایرانیانمونتریال
آژانس آشنایی و دوست یابی

_________
امیــد و آرزو
_________

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

تصمیمباشما
پیوندباما!

سرویس های ما کامال محرمانه و
قابلاعتمادمی باشند.

www.matchmakeragent.com
لطفا در ساعت اداری تماس بگیرید.
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ازپشتدرهایبس

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

منیره کاظمی

سه شنبه  2سپتامبر 2008

(این مقاله اندکی کوتاه شده است)

کمپین
یک
میلیون
امضا

بع��د از روی کار آمدن دولت
احمدی نژاد ،ماشین سرکوب
حکومت جمهوری اس�لامی
که در دوران خاتمی به همراه
لبخند و الفاظ به ظاهر زیبا در
تحرک بود جان دوباره ای پیدا
کرد.
سیاستهای ضد زن ،ربودن کوچکترین
نشانه های آزادی ،نقض حقوق بشر و
شهروندی که در همان اوان حکومت
پی ریزی ش��ده ب��ود و در همه دوران
حیات خود و توس��ط هر دولتی اجرا
می گردید ابعاد تازه ای به خود گرفت.
حال دیگر علناً با طرحها و بخش��نامه
های ریز و درشت حکومتی ،زنان را به
خانه نشینی و برده ای مطیع بودن فرا
میخوانند.
در ای��ن گیرودار که میرفت جامعه در
فضای یاس آلود ،رخوت و سکون و در
نهایت بی تفاوتی غرق ش��ود ،گروهی
از زنان سرنوش��ت خود را در دس��ت
گرفت��ه و صدای تغیی��ر را در کوچه و
پس کوچه های شهر طنین انداختند.
آنها از تبعیضات قانونی شده گفتند ،از
نابرابریها گفتند و از اینکه چگونه زنان
قربانیان قوانین عق��ب مانده خواهند
بود.
این زنان با مراجعه به میثاق های بین
الملل��ی برای طرح ش��عار “برابری” و
اعالم ضرورت “لغو تمام قوانین تبعیض
آمیز” مطالبات خود را در “کمپین یک
میلیون امضا” متبلور ساخته و قدم به
میدان چالش برانگیز و وسیع تغییر از
پایینگذاشتند.
.....
مهمترین دست آورهای این کمپین را
می توان از دو زاویه برشمرد:
 در نظرگاه اول در س��طح جامعه کهتوانست به یکی از اهرمهای آگاه سازی
تبدیل گشته و در مقابل گفتمان تک
صدای��ی بنیادگرایی مذهبی ،مفاهیم
و اصطالحات��ی مانند ک��ودک آزاری،
خش��ونت خانگی ،تبعیض جنسیتی،
مردساالری ،حقوق بشر ،حقوق زنان،
فمینیسم ،زن س��تیزی ،پدرساالری،
برابری حقوقی را ترویج دهند.
در همین راستا کمپین توانست روحیه
یاس و بی تفاوتی نسبت به حرکتهای
اجتماعی را درهم شکند و حتی موجب
پش��تگرمی جنبش��های دانشجویی،
کارگری و قومی ش��ود .جالب اس��ت
که از سوی فعالین اپوزیسیون سنتی
خارج از کش��ور که ترکیبی مردساالر
دارد بارها نقل شده :ما که نتوانستیم

کاری انجام دهیم
و اگ��ر بخواه��د
تغییری هم ایجاد
شود به دست زنان رخ
خواهد داد.
 و در نظ��رگاه دوم اینکمپین توانست با ایجاد

داریم و از امکانات مختلف یک
جامعه باز برخورداریم در یاری
رس��اندن به آنها بیش از پیش
عمده و سازنده میشود.
نا گفته نماند که از یک کمپین با
مطالبات حقوقی حداقلی نمیتوان
انتظ��ار داش��ت

د
ر
آ
س
ت
ا
ن
ه
س
و
م
ی
ن
س
الگ

ش��بکه
های متفاوت ،زنانی از چند نسل
با تج��ارب و عقاید مختلف ،مذهبی و
غیرمذهبی ولی حساس به مسائل زنان
و حقوق بشر را به هم مرتبط ساخته و
به توانمندسازی آنان در امر سازماندهی
و طرح مطالبات مستقل فمینیستی
یاری رساند.
..............
نکاتی برای بحث
کمپین هم مانند ه��ر حرکتی که به
دست انسانها طراحی و پیاده میشود
دارای ابعاد ناروشن میباشد که با توجه
به سرخوردگی های گذشته زنان و ک ً
ال
مردم س��رزمین مان بهتر آن است که
در حین حرکت به آنها توجه داده شود
و به روشن شدن آنها یاری رساند.
از نظر من علت وجود ناروش��نی ها و
کمبودها را میت��وان از دو زاویه مورد
برسی قرار داد:
 زاوی��ه اول ناش��ی از س��لطه ی��کحکوم��ت توتالیتر مذهبی بر کش��ور
میباشد .حکومتی که در آن داده های
اطالعاتی به جامعه از کانالهای تبلیغی
و فیلتره��ای معی��ن عب��ور میکنند.
حکومتی که با سرکوبی خشن بوسیله
محرومیت از تحصی��ل و کار ،زندان،
شکنجه و اعدام به مقابله با کوچکترین
صدای دگراندیشی میپردازد.
 و از زاوی��ه دوم ب��ه تجربه تا کنونیفعالینکمپین،رفتارهایجمعی،عکس
العمل های مختلف این کنشگران در
ش��رایط مختلف و به دیدگاه سیاسی
آنان مربوط میش��ود .اگر ما واقع بین
باشیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که
در یک جامعه اس��تبدادزده و در نبود
کمترین تجارب دموکراتیک ،نیروهایی
کام ً
ال خالق ،دموکرات ،پرتجربه و آگاه
به همه امور فعالیتهای جمعی مدنی
در س��طحی ک��ه در جوام��ع مدرن و
دمکراتیک میشناسیم سر برآورند.
......
خوش��بختانه اوالً خیلی از لغزش ها،
کمبوده��ا و ضعف ها ب��رای فعالین
داخل روش��ن است و می بینیم که با
نش��ر مقاالت ،بحث ها
و مصاحب��ه هایی حتی
ب��ا پژوهش��گران خارج
از کشور س��عی در پیدا
ک��ردن راه حلهای��ی
زمان :یکشنبه  5اکتبر
میباش��ند .در همی��ن
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----رابطه نقش ما تبعیدیان
به همه شما خوشامد میگوییم.
و مهاجرین که به منابع
نظ��ری و عملی تجارب
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
جوامع دیگر دسترس��ی

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
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از صد سال است که ما نیز
هم چون بسیاری خواهران
مان در سراس��ر دنیا برای
دستیابی به بدیهی ترین
حقوق خ��ود چون حق
انتخاب در زندگی فردی
و اجتماع��ی و از جمله
حق انتخاب پوش��ش
ت�لاش کرده ای��م .اما
هر بار قربانی سیاست دولت های
ایدئولوژیک شده ایم .به ویژه طی
س��ه دهه پس از انقالب “اسالمی”
بس��یاری از دس��تاوردهای زن��ان
پیشکس��وت ما قربانی این سیاست
ها ش��د :قوانینی چون قانون حمایت
خان��واده لغو ش��د و آزادی در انتخاب
پوشش به اجبار در نوع پوشش تبدیل
شد و به قالب قانون در آمد».
همینط��ور دس��ت اندرکاران س��ایت
مدرسه فمینیستی با نوشتن مقاالت و
گفتگوهایی به بحث در این باره دامن
زده و میکوش��ند هر چه بیشتر از یک
س��و به این مبحث چهره ای عمومی
دهند و از سوی دیگر برای راهکارهای
عمل��ی خ��ود ،جمعی ب��ه پژوهش و
اندیشهبپردازند.
..........
 -٣طرح مس��ئله حجاب اجباری به
عنوان یکی از محورهای مبارزه جنبش
زنان
میدانیم که حکومت جمهوری اسالمی
سرکوب عمومی و برقراری خفقان در
جامع��ه را با س��رکوب زنان و تحمیل
حجاب به آنان شروع کرد و هم اکنون
هم ب��ه بهانه مبارزه با ب��د حجابی ،با
حضور نظامی و امنیتی خود به همراه
ایجاد ترس و وحشت نه تنها در خیابان
و س��پهرهای عمومی بلک��ه حتی در
میهمانیهای خصوصی ،قدرت خود را به
رخ میکشد .هدف مجبور ساختن فرد
فرد جامعه به اطاعت و س��کوت است.
در مقابل اما از همان اوان سرکوب زنان
توسط حکومتیان شاهد آن بوده ایم که
هر روزه مقاومتهایی توده ای از سوی
دختران و زنان این س��رزمین در این
مورد صورت گرفته است که حتی در
چند مورد منجر به قتل آنها شده است.
اکثر مقاومتهایی از این دست نه آگاهانه
و سازمان دهی شده بلکه تنها برخاسته
از نیاز طبیعی و انسانی حق پوشش و
مقابله با احساس تحقیر در تحمیل آن
میباشد.
....
واضح است که پرداختن به این مبحث
نیز نیاز به پژوهش های میدانی و علمی
در زمینه های جامعه شناس��ی ،مردم
شناسی ،روانشناسی و تعلیم و تربیت
دارد و بای��د از اظهار نظرهای كلی و یا
بر مبنای حدس و گمان پرهیز کرد .به
خصوص که جامعه ایران در مقایسه با
خیلی از جوامع دیگر فوق العاده متنوع
ورنگارنگ بوده و مردم آن همیشه در
سایه استبداد خلق و خوی خاص خود
را دارا میباشد.

به امید
پیروزی
و تداوم

رد

که ب��ه همه
مشکالت و معضالت جامعه بپردازد
و نسخه ای از قبل آماده ای را برای هر
نظرگاهی ارائه نماید .اما تا به حال چند
نکته ش��اخصتر از موارد دیگر از سوی
دوستان و منتقدین این کمپین مطرح
شده که میخواهم در اینجا به آنها اشاره
کنم.
 -١آیا با فرض جمع آوری یک میلیون
امضا می توان قدرتمندان را متقاعد به
تغییر دادن قوانین کرد؟
....
رفتنفعالینکمپینبهخیابان،فرهنگ
بح��ث و گفتگو در ام��ور اجتماعی و
دخالتگ��ری در سرنوش��ت خویش را
از می��ان نخبگان به کوچ��ه و میدان
میکشاند.
و مگ��ر موفقیت طرح��ی این چنین،
موفقیت در نهادینه شدن ایده تقسیم
قدرت در میان ش��هروندان که همان
مبن��ای دموکراس��ی و برابری اس��ت
نیست؟
 -٢مطالبات جامعه الئیک و کمپین
ش��اید ذکر این نکته توضیح واضحات
باشد که یک فرد مذهبی هم میتواند
الئیک باشد و اتفاقاً حتی میتوان گفت
ک��ه فرد مذهبی ای ک��ه برای دینش
دل می س��وزاند می بایست مصمم تر
ب��ه دنبال برپایی ی��ک جامعه الئیک
باشد ،چراکه در یک سپهر الئیک است
که اعتقادات فرد مذهبی از گزندهای
زمینی به دور نگه داشته ،نقش ربانیت
آن حفظ ش��ده و جای��گاه خود را می
یابد .این موضوع را به مذهبیون واگذار
کرده و می پردازیم به نکته ای که در
اینجا در مورد کمپین مطرح میش��ود
و آن چگونگ��ی برخ��ورد کمپینی ها
با خواس��ت تغییر قوانی��ن در جامعه
شریعت زده ایران است.
صرفنظ��ر از خواس��ته های س��کوالر
کمپین که ب��ا رجوع ب��ه میثاقهای
بینالمللی از جمله منشور حقوق بشر،
کنوانسیون رفع تبعیض بر زنان و غیرو،
شاهد آنیم که فعاالنی برای مثال مانند
پروین اردالن در پیام خود به مناسبت
دریاف��ت جایزه بنی��اد االف پالمه می
گوید:
«افتخار می کنم زنی سکوالر و متعلق
به جنبش��ی فمینیس��تی هستم که
پیشینه  ١٠٠س��ال مبارزه و مقاومت
برای احقاق حقوق زنان را دارد .بیش

مقابله بنیادگرایان حکومتی با کمپین

در حقیقت ما ش��اهدیم که برخالف
اتهام��ات واه��ی “مجری��ان انق�لاب
مخملی” از سوی نیروهای امنیتی رژیم
به کنشگران جنبش زنان و ک ً
ال هر دگر
اندیشی ،این دولت احمدی نژاد است
که بوس��یله پلیس ،نیروهای نظامی
و لباس ش��خصی ها ،پلیس قضایی و
ماموران گوناگون نهاده��ای موازی و
با برق��رار کردن بدون اعالم رس��می
ی��ک حکومت نظامی ،س��رگرم پیاده
کردن کودتای مخملی خود میباشد.
این فضای نظامی آنقدر ش��دید است
که حتی در خانه های ش��خصی هم
نمیتوان به دور هم جمع شد .آخرین
برخورد ماموران امنیتی از این دست را
در روز مالقات دوستان محبوبه کرمی
بعد از آزادی او از زندان شاهدیم.
دول��ت احم��دی ن��ژاد در لجاجت با
جنبش زنان و به رخ کش��یدن قدرت
اهدائی خود تا آنج��ا پیش میرود که
حتی برخالف قانون رژیم والیت فقیه
خودشان دست در طرح الیحه قانون
“ حمایت از خانواده “ پیشنهادی قوه
قضائیه میبرد و مفادی در جهت هر چه
محکمتر کردن مناسبات مردساالری
ب��ه آن اضاف��ه میکند .هدف روش��ن
اس��ت ،او میخواهد از یکس��و جنبش
رو به رش��د زنان را ندیده اعالم کند و
نیروی آن را به هیچ انگارند و از سوی
دیگر به دنبال سیاستهای خانه نشینی
و فرودست کردن زنان گامهای سریع
تری ب��ردارد .در مقدم��ه یک چنین
سیاس��تی کارگردانان حکومت حتی
در “انتخابات” مجلس هشتم آن حربه
های اصالح طلبان را هم به کار نبرده و
از زنان کمتری برای انتصاب شدن در
مجلس اسالمی استفاده کردند.
...
درهای اطاقه��ای تصمیم گیری باز و
بسته میش��وند و طرحهای تبلیغاتی
جدیدی کلید میخورند .نامهای آشنا
و غیرآشنا ردیف میش��وند ،علی رضا
حیدری ،پیام فضلی نژاد و ...حس��ین
شریعتمداری .این کارگزاران و زمینه
سازان سرکوب در هفته های اخیر در
ترویح فضای رعب و وحشت در مقابله
با جنب��ش زنان بی��ش از پیش فعال
گشته اند.
پیام فضلی نژاد “پژوهشگر” موسسه
کیهان در جمع دانشجویان خوزستان
درسخنورییباعنوان«زنانفمینیست،
ط��رح خاورمیان��ه ب��زرگ و انق�لاب
مخملی» از فعالیتهای مختلف زنان در
ایران مثل کمپین یک میلیون امضا،
کمپین قانون بی سنگسار ،منشور زنان
و نیز سازمانهای غیردولتی زنان مثل

مرکز فرهنگی زنان و ش��بکه وکالی
داوطلب نام ب��رده ،اینگونه حرکتها را
تالش��ی به منظور مشروعیت دادن به
هم جنس گرایی ،آزادی حجاب ،سقط
جنین،آزادیسکسوالیته،چندشوهری
زنان و فرقه صهیونیس��تی بهائیت در
ایران دانس��ته و فع��االن کمپین یک
میلیون امض��ا را «مبلغ��ان کوچه به
کوچه ایدئولوژی سیاه فحشا» نامیده
است .او در پایان سخنانش خطاب به
دانشجویانمیگوید:
«ما باید مرزبندی خود را با روشنفکران
و مبلغان ایدئولوژی فحشا به صراحت
آشکار کنیم .مرزبندی آشکار البته تنها
شرط الزم است .شرط کافی رویارویی
با این گفتمان ،به فرمایش حضرت امام
خمینی ،تاختن بر این روش��نفکران
اجیرشده و مرتجع است».
وی همچنین میافزاید:
«یکبار برای همیش��ه ،در هنگامه ای
ک��ه وقاح��ت روش��نفکران مرتجع و
دیگر ش��والیه های ناتوی فرهنگی به
اوج خود رس��یده ،باید دین خود را به
انقالب اسالمی ایران ادا کنیم و در این
راه تنه��ا به دلیران و دریادالن انقالبی
محتاجیم».
در اقدام دیگری او خطاب به ش��یرین
عبادیمیپرسد:
«چرا ب��ه اركان نظام و احكام اس�لام
حمله می كنید؟! چرا در مهر  ١٣٧٨كه
«كمیته خطر جاری» در آمریكا حمله
به اركان نظام و تخریب سپاه پاسداران
و بسیج را در دستور كار خود گذاشت،
ش��ما گفتید كه «بسیج» تشكیالتی
اس��ت كه با روح صلح طلبی منافات
دارد و مخالف كنوانسیون حقوق كودك
اس��ت! چرا برای نس��خ مجازات های
ضروری اس�لام ،چون اعدام و قصاص
داد و فریاده��ای بیه��وده می كنید؟!
چرا از ناقضان امنیت ملی ،تروریست
ها ،اشرار و فواحش حمایت می كنید
و وكالت آنان را «مجانی» برعهده می
گیرید؟!»
این اقدامات خبر از سناریوهای جدیدی
میدهد که میخواهند از این طریق هر
چه بیشتر فعالین را مرعوب ساخته و
جو وحش��ت و نگرانی را انتشار دهند.
باید هوشیار بود.
دوس��تان کمپی��ن ،در آغاز س��ومین
سالگرد ش��نیدن رعد فریادتان عزم و
شجاعت تان مستدام باد!
به امید پیروزی.
* متن کامل این مقاله را
در سایت زیر بخوانید:
www.wechange.info

RENTALS:
Affiliated Real Estate Agent

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

Office: (514) 731-7575

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

Spacious bungalow
completely renovated,
3+1 bdrm with an
excellent location.
West side of TMR, near
park and elementary
school. Huge backyard,
wood floors, double
garage.

949 000$

DELSON

HUGE cottage with
big backyard! 13
bdrm, already
equipped for an
elderly house. Near
all amenities:
schools, train, bus,
hospital,
supermarket.

510 000$

Saint-Hubert
)(Longueuil
Superb new

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

475 000$

DOWNTOWN

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

650 000$

VERDUN

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

409 000$
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کنسرتخنستین
کوارتت سازهای زهی
ایرانی
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ضمن آنکه درس��ت نیست برای
س��ازهای غربی چیزی برخالف
متد و شیوه نوازندگیشان نوشته
ش��ود .وی دلیل دیگرش بر روی
آوردن به چنین کاری را قرار دادن
مجموعهای از سازهای ه م خانواده
با رنگ صوتی همگن ذکر میکند
و گفت:
“این مجموعه وس��عت صوتی و
امکان��ات تکنیکی و دینامیکی را
برای آهنگساز فراهم میکند .به
تعبیر دقیقتر این گروه از سازها ضمن آنکه
میتوانند مکمل سازهای دیگر در گروه باشند
این امکان را هم دارند که به ش��کل مستقل
هم اجرای برنامه داشته باشند”.
محدودیت دینامیکی از جمله مشکالتی است
که در موسیقی ایرانی حس می شود .به طور
کلی یکی از دالیل فقر دینامیکی موسیقی
اصیل همگن نبودن س��ازهای گ��روه ایرانی
اس��ت که این گروه کوارتت ب��رای رفع این
مشکل در حال تالش است.
قمصری درب��اره ویژگیه��ای قطعه ای که
توسط این گروه اجرا میشود گفت« :برنامه
ای که برای این گروه س��اختم برداش��ت و
تدوینی نامتعارف از ردیف است و با اعتقاد به
اینکه ردیف بر اساس تفکرات چند صدایی
غربی قابل استفاده است ،روی میزان به میزان
کارها فکر کردهام .سعی کردهام همانطور که
فضا ،حال و نوسان بر کلیت مجموعه حاکم
اس��ت فکر مخاطب را نیز به چالش بیاورم.
فکر میکنم این گ��روه از معدود گروههایی
است که محصول کامل تفکر جوانان است و
پدرخوانده ندارد».
پیش از این برخی از آهنگسازان همانند پرویز
مشکاتیانوحسینعلیزادهبهمحدودیتهای

m
س��ا ل
ww.koolock.co
w
۱۳۶۷
و در قالب
____________
ب��ا
موزی��کال اج��را
(دی جی کوالک)
نموده که در س��ایت متعلق به یادگی��ری س��ولفژ و ن��ت خوانی،
514-594-4214
مش��ارالیه قابل رویت و استماع همچنین آموزشردیف آوازی نزد
برای نخس��تین بار در تاریخ موسیقی ایران
بهزاد قیامی
کوارتت زهی با سازهای ایرانی در تاریخ هفتم
نصراللهناصحپورپیگیریجدی
است؛ از آنجا که
و هش��تم شهریور ماه در کاخ نیاوران تهران
کرد.
هنر موسیقی را آغاز 
با همراهی علیرضا قربان��ی ،خواننده خوش
محس��ن نامجو یا “مردی که
موجود در اجرای موسیقی سنتی ایرانی اشاره
صدای ایران ،به اجرای برنامه پرداختند.
هر چه می خواهد می خواند”
کرده و حتی علیزاده سفارش ساخت برخی
علی قمصری  ،آهنگس��ازی که پیش از این
س��ال  ۱۳۷۳وارد دانش��کده
س��ازها ،همانند شورانگیز یا س�لانه را برای
آلب��وم نقش خی��ال وی با ص��دای همایون
ایجاد صداهای تازه در بازسازی ارکستراسیون
تئاتر ش��د و یک س��ال پس از
شجریان اقبال نخبگان موسیقی را به دنبال
موسیقی ایرانی داده بود.
آن بهدانشگاه هنرهای زیبا پا
داش��ت ،مبدع این کوارتت اس��ت که از دو
مشکاتیان نیز ،برای پرکردن چنین خالیی،
گذاشت تا موسیقی بخواند .او
کمانچه ،یک کمانچه آلتو و یک کمانچه باس،
سازهایی چون قیچک باس و سنتور باس را
تاکنون برای حدود  ۸نمایش
تشکیل شده است.
ایجاد کرده بود .اما تاکنون کمتر آهنگسازی
عمل ارتکابی توس��ط مشارالیه از موسیقی س��اخته که از جمله آن
قمصری در مصاحبه ای گفت “ :هدف اصلی
دست به اجرای موسیقی به فرم غربی (همانند
مصادیق بارز استخفاف دین و قرآن ها م��ی ت��وان”تکیه مل��ت” (به
من از رس��یدن به این ترکی��ب و اجرای آن
کوارتت یا چهار نوازی) را در موسیقی سنتی
این بود که با استفاده از اصول آهنگسازی و
بهش��مارمیآید ،ضمن اعالم جرم کارگردانی حسین کیانی) و “من
ایرانی تدارک ندیده بود .
هارمونی ایرانی ،موسیقی چند صدایی ایرانی
علیه نامبرده ،تقاضای رسیدگی و باید برم ،خیلی دیرم شده” (نوشته
شروین مهاجر و سهراب پور ناظری دو تن از
را با اس��تخراج از ردیف دس��تگاهی معرفی
محم��د چ��رم ش��یر و کارگردانی
مجازات وی را دارم.”
بهترین نوازندگان کمانچه در ایران به شمار
کنم”.
خبرگ��زاری قرآنی کش��ور (ایکنا) محمدعاقبتی) را نام بر د.
می روند که در این گروه می نوازند و عالوه بر
قمصری در جش��نواره موسیقی جوان سال
که این نامه را منتشر کرده ،یادآور محسن نامجو برای چند فیلم هم
آن تجرب ه های موفقی در آهنگسازی موسیقی
 ،١٣٨١با سرپرستی گروه بامداد ،عنوان اول
ایرانی در فرم های پُلی فونی ( چندصدایی)
است:”چندی پیش قطعهای موس��یقی متن س��اخته که از آن
شده 
گروه ن��وازی را به خود و گروهش اختصاص
داشتهاند.
آمدنت
“ب��رای
به
توان
ی
م
جمل��ه
در
نامج��و
محس��ن
از
موس��یقی
داده بود .او به س��فارش س��اخت سازهایی
نگار خارکن (نوازنده کمانچ��ه آلتو) و آقای
سایتهای اینترنتی منتشر شد که دعا می کنم”“ ،حف��ره”“ ،اقوام”،
همانند کمانچه باس روی آورد و دلیل آن را
مصباح قمص��ری (نوازنده کمانچه باس) نیز
در آن آیههایی از قرآن به ش��کلی ”کنتراس��ت”“ ،در سه ثانیه اتفاق
وجود اشکاالت تکنیکی در نوشتن فیگورهای
ب��ه همراه تار علی قمصری ،ای��ن دو نوازنده
غیرمتعارف و موهن قرائت شدهبود .افتاد” و “مرگ مر 
گ”اشاره کر د.
ایران��ی برای گ��روه زهی با س��ازهای غربی
را همراه��ی می کنند .قمصری کاری تازه با
این قطعهموسیقی حدود یکسال نامج��و از س��ال  ۱۳۸۲ش��روع به
دانست .به گفته او نحوه تعلیم نوازنده غربی به
همایون شجریان را هم تهیه دیده که پاییز
صورتی نیست که از عهده برقراری ارتباط با
در روزی که وزیر فرهنگ و ارش��اد پیش از طریق برخی س��ایتهای ضبط آث��ار خود ک��رد که حاصل
امسال به همراه آلبوم کوارتت سازهای زهی
موسیقی ایرانی و در نهایت اجرای فیگورهای
جمهوری اس�لامی صراحت��ا ابراز اینترنتی منتشر ش��د و بر خالف ای��ن کار ،تهیه ح��دود  ۳۰تراک
ایرانی به بازار موسیقی عرضه خواهد کرد.
ایرانی برآید.
کرده که “ترویج موس��یقی” جزو دیگر قطعات موسیقی این خواننده در قالب  ۴آلبوم اس��ت که بهجز
شئون “اسالمی وایرانی” نیست ،کهمورد توجه بسیاری از مخاطبان ترنج بقیه اجازه انتشار نگرفتهاند.
امین رضایی
 -١دستا بره باال
یک قاری قرآن نامه ای خطاب به جوان ق��رار گرفته بود ،مورد توجه  نامجو به همراه رضا عطاران تیتراژ فرهنگی توهین به ای��ات قرآن را نداشته است. ”
مهر شاد
 -٢ناز نگات
آغازین مجموعه تلویزیونی “ترش به صورت زیرزمین منتش��ر کرده سایت های خبری انتخاب و البرز
دادستان دادگستری تهران نوشته قرار نگرفت.”
امیرشهریار
 -٣احتماال
نیز این گزارش را منعکس کردند
و ش��یرین”را اجرا کرد که پس از است. ”
که ط��ی آن از “محس��ن نامجو” ایکنا همچنین مدعی شده است:
مرتضی
		
 -٤فرشته
 ،خوانن��دهو آهنگس��از ایرانی که ”نامجو خوانن��ده و نوازنده جوانی چند اجرا  ،نام و صدای او از تیتراژ این خبرگزاری همچنین دست به و یادآور ش��دند سعید مسلم ،یکی
پویا
 -٥مهربونی
توانس��ته در یکی ،دو س��ال اخیر اس��ت که به نح��وی غیرمتعارف مجموعه تلویزیونی چهارخونه که تحلیل آثار موسیقیایی نامجو زد و از قاری��ان مصری کهآیات قرآن را
جهان
		
 -٦مهتاب
با س��بکی خاص و با تغییر اعراب
نوشت:

با خل��ق آثاری متف��اوت در حوزه و متفاوت با دیگ��ر خوانندگانبه در حال پخش از سیمایجمهوری
مهدی اسدی
		
“بر اس��اس این گزارش و به گفته میخواند ،در دورهای در مصر زندانی
موسیقی نام خود را در ردیف مطرح اجرای قطعات موسیقی میپردازد اسالمی ایران بود ،حذف شد.
 -٧یالله
 -٨دوست ندارم آرش
تری��ن خوانندگان کش��ور به ثبت و اولین آلبوم وی موس��یقی وی با او روز  19تیرم��اه در نامه ای که بر برخیکارشناسان موسیقی ،سبک شد و از قرائت قرآن نیز منع گردید
 -٩ستاره خانوم بهزاد
برساند به دلیل “قرائت توهینآمیز نام «ترن��ج» چندی پیش با مجوز روی س��ایتش قرار داد ،تاکید کرد خوانندگی وی در تمس��خر اشعار و این در حالی اس��ت که خواننده
ستار
 -١٠همسرم
آیاتی از قرآن” و انتشار آن ،شکایت وزارت فرهنگ وارش��اد اس�لامی ک��ه “باالخره تمام عوامل دس��ت عارفانه و مفاهیم آسمانی حتی از مزبور همچنان به
. تا کنون تیتراژ آغازین به دس��ت هم داد” تا اورا از ایران سبک آهنگهای مبتذل پاپ وراک فعالیتهای خود
کرد.
منتشر شد
دو س��ریال تلویزیونی نیز با صدای “بیرون” 
کن��د.وی در حال حاضر نیز مبتذل تر است .برخی آگاهان ادام��ه میده��د
در اتریش س��اکن است و در عین با ابراز تعجب از غفلت و س��کوت و حت��ی س��ایت
ت. ”
عباس سلیمی از جمله چهره هایی نامجو تهیه شدهاس 
است که در هرسال به مناسبت ماه این خبرگ��زاری در پایان گزارش حال کنس��رت هایی را در سراسر مس��ئوالن می گویند مش��خص شخصی او پس از
است:
رمضان در تلویزیون به عنوان مجری خود خواسته 
دنیا برگ��زارمی کن��د .در چنین نیست که چرا و به چهعلت عبور ایناقدامهمچنان
برنامه هایقرآنی حاضر می شود و از “به نظر می رس��د ضرورت دارد تا ش��رایطی در داخل ایران برخی به یک خوانن��ده از اعتقادات و کتاب به روز میشود.
همین روست که خبرگزاری قرآنی خواننده قطعات موهن یادشده در دنبال پرونده سازی برای او هستند .مس��لمانان با بی اعتنائی متولیان زمزم��ه برخورد
ایران (ایکنا) او را “خادم القرآن” و اسرع وقت نسبت به عذرخواهی از غی��ر از نامه این ق��اری قرآن برای امر روبرو می ش��ود و این در حالی با محسن نامجو
دیجیکــوالکتقدیممیکند:
“چهره شناختهشدهقرآنی” خوانده مس��لمانان و پیروان کتاب مقدس پیگیری قضایی و برخورد با محسن است کهنامجو به تازگی برای آلبوم در حال��ی مطرح
اس��ت .او در نامه ای که به س��عید و آسمانی قرآن کریم و نیز جبران نامجو  ،روز سه شنبه نیز خبرگزاری «عدد» مجوز رسمی دریافت کرده ش��ده اس��ت که
.اقدام آخر این خواننده در اخی��را حس��ین
است :شایسته اش��تباهاتخویش اقدام برنا در گزارشی به ترانه جدید نامجو اس��ت
مرتضوی نوشته ،یادآور شده 
خواندن آیاتی از قرآن کریم وآیاتی صفارهرندی وزیر
”چندی است که خوانندهای به نام نمای��د؛ بدیهی اس��ت در غیر این پرداختهبود.
نوش��ت:”محسن از س��وره مزمل و ش��مس همراه ارشاد اسالمی در

محسننامجو ،برخی از آیات قرآن ص��ورت موضع گیریه��ای جامعه این خبرگزاری
کریم را بهنحوی سخیف و موهن ،قرآن��ی و مراج��ع عظ��ام در این نامجو خواننده ایرانی که با خواندن با موس��یقی و همخوانی آیاتی به حاشیه برگزاری
شماره 1
خصوص شکلجدی چند تیت��راژ تلویزیون��ی در میان صورت «آواز با تغییر اعراب» عالوه دومی��ن همایش
• بابهترینوجدیدترینآهنگهایروز
تری به خ��ود خواهد جوانان و مردم کش��ور بهش��هرت بر بیحرمتی بهکالم وحی تداعی مل��ی نخب��گان
کیوسکباردیگردرتورنتو
گفت:
رس��ید ،در جدید ترین نوآوری(!؟) کنن��ده قرائت قرآن توس��ط افراد جوان ایران 
گرفت.”
• محلتهیه:تپشدیجیتال
خود به خواندن آیاتی از قرآن کریم بیسوادی است که در قبرستانها ،”ترویج موسیقی
باخبر شدیم گروه کیوسک بار دیگر در تورنتو
• بهــــا$12:
در قال��ب آواز پرداخته که این امر قرآن را اش��تباه میخوانند و از این ج��زو ش��ئون
در  25اکتبر کسنرتی خواهد داشت.از
برنامه از کوچ تا
----------------------------با س��کوتمتولیان امر همراه بوده راهکسب درآمد میکنند .همچنین اسالمی و ایرانی
پیشین کیوسک ایرانیان تورنتو استقبال به یاد
Tel.:(514) 594-4214
ت.
حرمت اس 
اقدامتوهینآمیزوینسبتبهقرآن ،نیست و ماوظیفه

ماندنی به عمل آمد .انتظ��ار می رود که این هتک
koolock@videotron.ca
وی که پیشتر نیز غزلهای عرفانی بی حرمتی به احساسات میلیونها تروی��ج را ج��زو
برنامه نیز از استقبال خوبی برخوردار شود .سی
www.koolock.com
دی تازه ی گروه در شب برنامه به عالقمندان محس��ن نامج��و که حافظ و مولوی را به صورت تمسخر مسلمان محسوبمیشود که هنوز شئون تلقی نمی
متولد سال  ۱۳۵۴در آمیز و با لودگیاج��راء کرده بود ،در سکوت رسانهای هیچ واکنشی کنیم”.
ارائه خواهد شد.
دی جی کوالک شادی بخش پارتی های شما
ترب��ت جام اس��ت ،از در اثر مماشات و سکوت مسئوالن را از سوی مسئوالن و مردم در پی

رائتتوهینآمیزقرآن
اتهام:ق
شکایت از محسن نامجو
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هنرمنایی گروه خورشیدخانوم در برنامه کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67
بیس

خورش��یدخانوم را جشن
بگیریم ،ولی انتخاب کردیم
که همه انرژی و وقت خود
را برای برگزاری هرچه بهتر
سمینار یادمان کشتار 67
بگذاری��م ک��ه آن را در

ت سالگی خ
ورشیدخانوم

بیست سال پیش در این
روزها واقعه ای وحشتناک
در ایران روی داد که در آن
زمان هیچکس اطالعی از
آن نداشت.کشتار زندانیان

سیاسی ایران در تابستان 67

بیست س��ال پیش در این روزها واقعه ای
هم در اینجا روی داد گروه رقص خورشید
خانوم با همیاری ایرانیانی که نمی خواستند
فرزندانش��ان یادشان برود که از کجا آمده
ان��د و به نقش فرهنگ و هنر با هویت در
ریشه تربیتی باور داشتند اولین کالسهای
رق��ص را برای بچه ها در مونترال ش��روع
کرد .س��پتامبر  .1988با این هدف که به
دلیل ممنوعیت رقص در ایران نگزاریم این
گنجینۀ گرانبها که در سر زمین خود مورد
بی مهری فراوان است از دست برود.
برنام��ه داش��تیم ک��ه بیس��ت س��الگی

ش��رایط حاضر
بسیارمهمتردانستیم.
بسیاری از کودکان  4ساله
ای ک��ه از اولین دوره های
کالس��های خورش��ید خانوم تا ب��ه امروز
ش��رکت کرده اند اکنون جوانانی هستند
که در برنامۀ ش��ب فرهنگی سمینار می
رقصند .پس هدف خود را درس��ت دنبال
کرده ایم و راه را درس��ت آمده ایم و به آن
افتخار می کنیم .این هم بخش مهمی از
تاریخ و فرهنگ و هویت ماس��ت که نباید
بگذاریم فراموش شود.
با سپاس بسیار از همۀ آنها که در این سالها
یار و همراه خورشید خانوم بودند وبا آرزوی
روزی ک��ه در کنار هم در می��دان آزادی
تهران جشن بگیریم و آزادی را برقصیم.

شاد باشید
آرام بیات مونترال سپتامبر 2008
---------

گروه رقص خورشید خانوم
در این برنامه با اجرای دو
رقص شرکت خواهد کرد.

 -1عروس های رهائی

(بر اس��اس ش��عری از نعمت میرزازاده با
همین نام)
این رقص در س��ال  2005در دانش��گاه
تورونتو ،سولو اجرا شد؛
در ای��ن برنامه با تغییراتی در فرم گروهی
ارائه خواهد شد.
و حجل��ه گاه های خاک وطن ،بیش��مار
پذیرفت،
عروس های رهائی را:
به جامۀ گلگون.
و گیسوان بلند به خون خضاب شده.
صدای آبی تو ،آسمان ایران است
که مهربان و صمیمی ست.
و نغمه ای ک�ه در آن همچنان طنین

دارد
ترانه های رهائی
سرود آزادی ست.

-2بزنگاهی،عکسیورقصی

(بر اساس عکسهای جهانگیر رزمی )
لحظه ای که قربانی به جالد نه می گوید،
بزنگاه تبلور حقیقت جوهر وجود انس��ان
است که انسان در ذات آزاد است.
اگرچه بندها و الیه هائی از وابس��تگی ها،
کم دانی ها و پستی ها ،مرئی و نا مرئی ،به
هزار دلیل خواسته و ناخواسته ،مانع تبلور
آزادگی انس��ان است ،اما انسان هوشیار و
هدفمند ،همواره با انتخاب خود در بزنگاه
ها آن حقیقت بزرگ را به نمایش گذاشته
است ...که تاریخ بسیار شاهد این
بزنگاه ها بوده اس��ت .چون آن
لحظه ناب در تابس��تان  58در
کردستان ایران...
و هنرمند عکاس جهانگیر رزمی
این لحظه را به ثبت رسانده.
انس��ان قهرم��ان در بزنگاه��ی
حقیقت وجود انسان را به نمایش
گذاشته و عکسی آن را جاودانه
ساخته و گروه خورشیدخانوم با

رقصی جاودانگی این پیروزی را جشن می
گیرد.

طراح و مدیر هنری :آرام بیات
دستیار هنری :کاترین گوتیه
دستیار فنی :ا -ساسانزاده
رقصندگان :گیسو دانش ،کارولین گوتیه،
دریا خدیر ،س��امانتا لی-کوئین ،ابوالفضل
کی قبادی ،آیلین میر ،نیما مشعوف ،یلدا
مشعوف ،آزیتا پاپائی ،عطیه ریاحی ،کیهان
رضوی ،ش��هاب رضوی ،سپهر رضوی ،آوا
صمیمی ،آیدا صمیمی،
____________________
*تیرب��اران :عک��س ازجهانگی��ر رزم��ی
کردستان ایران1358
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کافه دلتنگی...

هرکه خ

واهد
کم کم رفتار
کبر و ناز و حاج گو بیا ،هر
چ
ه
خ
و
ا
هد گو بگو و گفتار آقای
ب و در
بان در ای
ن
د
ترابی با ما تغییر
ر
گ
ا
ه
ن
یس
ت کرد.
ب خود را
از آن رفت و
>> من و خامنم فکر کردیم خداوند دیده
شرا
آمدهای قبلی
ما در اینجا کسی را نداریم ،ترابی را
!
د
ی
ر
و
خبری نبود.
یا
همراه ب Bring you
مامور کرده تا یاری مان دهد.
چندین بار خانمم گفت :چرا از آقای
r
Emporter own wine
>> ترابی گفت :من مناینــده شرکت
ترابی خبری نیست؟ نکنه اتفاقی
votre vin
برایش افتاده.
هایی هستم که چند برابر بانک ها بهره
جواب دادم :گرفتاره ،خودش به من
می دهند!
گفت که حدود  1000تا  1500تا
>> سخت احساس سرشکستگی می کنم،
مشتری داره .انجام کارهای این تعداد
آدم کار ساده ای نیست.
خانواده ام مرا مقصر می دانند!
در هر حال ارتباط ما با ایشان کامال
نوشته:فریاد
>> حال هم دوست عزیز حواست را جمع
قطع نشد و گاهگاهی تلفنی یا
(تورنتو)
برگردی،
تا
فراوانند...
ترابی
امثال
کن
حضوری یادی از ما می کرد و می
گفت به علت گرفتاری کاری سعادت
کاله را از سرت ربوده اند.
در پالزای ایرانیان تورنتو دنبال
دیدار حاصل نمی شود.
آدرسی می گشتم ،ناگهان
کارها به همین روال می گذشت
آقای احمدی را دیدم که از
تا اینکه به علتی که برایت گفتم
مغازه ای بیرون آمد .مدت
ما زندگی را به تورنتو انتقال
ها بود از او خبر نداشتم و تا
دادیم و بچه ها از زبان فرانسه
حدودی دلواپس بودم که چه
خیالشان راحت شد و پی کار و
اتفاقی برایش افتاده است.
تحصیل را گرفتند و من هم کوله
آهسته به سویش رفتم و سالم
بار تجربه و سابقه را به دوش
کردم .از دیدن من یکه خورد،
انداختم و برای کسب درآمد به
احساس کردم انتظار این دیدار
دنبال کار.
را نداشت .پیش خود حدس
من که تا اینجای صحبت متوجه
زدم که نگرانی های من بیهوده
برد.
کارش
دفتر
به
خود
با
را
من
و
:
ت
گف
نشده بودم که آخر چه بالیی سر
نبود و قطعا برای او مشکلی پیش
در طول مسیر رفتن و در مدتی که
حسین جان ،قبال فکر کنم برات
آقای احمدی آمده و چه اتفاقی
آمده است.
از
همه
صحبت
بودم
او
دفتر
در
من
مهاجرتمان
اول
ماه
چند
ما
که
گفتم
افتاده ،پیشنهاد کردم قدم زنان بقیه
با آقای احمدی چندین ماه قبل در
سود
و
اقتصادی
کالن
های
بیزنس
بعد
ولی
بودیم
مونتریال
در
کانادا
به
داستان را بشنوم.
یک میهمانی خانوادگی آشنا شده
از مدتی که آنجا ماندیم چون بچه ها دهی باالی آن و مشارکت زیاد افراد
روز زیبایی بود .نسیم مالیمی می
بودم.
او
تلفن
هم
مرتب
و
بود
کار
این
در
کار
بازار
و
داشتند
فرانسه
زبان
مشکل
وزید و شاخه های درختان را نوازش
او مرد شریفی بود که باتفاق همسر
و
الر
د
از
صحبت
و
خورد
می
زنگ
بیائیم
گرفتیم
تصمیم
نبود
خوب
هم
می کرد و موج مالیم و لطیفی به
ارز و سرمایه گذاری آن هم نه یک
و فرزندانش حدود یکسال و نیم قبل تورنتو .در روزهای اول ورودمان به
آبهای برکه داخل پارک می داد .چند
سطح
در
همه
دوشاهی،
و
شاهی
با
و
به کانادا مهاجرت کرده بود .سی سال مونتریال که سخت گرفتار بودیم
قو و مرغابی در روی آب شنا می
بود.
دالر
میلیون
یک
و
هزار
پانصد
زندگی
تجربه کار فرهنگی و معلمی در ایران چمدان های متعدد در هتل
کردند .بچه ها دور آنها جمع شده
هم
با
ما
و
شد
ناهار
وقت
اینکه
تا
بود،
ایرانی
داشت و آدم نکته سنج و مودبی بود .می کردیم با آقائی که
بودند و برایشان غذا می ریختند.
با توجه به نزدیکی سن و سالمان با
یک
به
رفتیم
و
شدیم
ماشینش
سوار
آشنا شدیم.
من و آقای احمدی با هم قدم می
هم و خاصیت تنهایی در غربت ،ما
سر
پشت
او
و
ایرانی
مجلل
رستوران
ای
اجاره
محلی
دنبال
موقع
آن
در
زدیم تا اینکه سکوت را شکستم و
از همان برخورد اول در میهمانی که
موقع
و
آوردند
غذا
و
داد
اورد
هم
مختصر
وسایل
خرید
با
تا
گشتیم
می
گفتم:
دوست مشترکمان ترتیب داده بود،
حساب کردن هم نگذاشت دست
و مفید روال زندگی را سامان بدهیم
آقای احمدی کجائی؟ چیزی بگو،
آنقدر با هم گرم گرفتیم که گوئی
کنم.
جیب
توی
را
شان
درس
زودتر
چه
هر
ها
بچه
و
شعری بخوان ،تو که اهل ذوق و
چندین سال است یکدیگر را می
این
حرکات
و
رفتار
از
که
حالی
در
کنند.
شروع
هنری ،با دیدن این مناظر زیبا چرا
شناسیم.
پیش
آوردم،
نمی
در
سر
چیزی
آدم
برایمان
آقا
این
با
آشنائی
نتیجه،
در
حرف نمی زنی؟
مرد خوش مشرب و اهل شعر و
مهاجرت،
شاید
کردم
می
فکر
خودم
می
او
از
که
بود
خوبی
اتفاق
خیلی
رو به من کرد و گفت :حرفت را قبول
شاعری و کتاب بود .از هر دری سخن توانستیم در کارهایمان کمک بگیریم .و آن هم سی سال اقامت در کانادا،
دارم .گاهی در زندگی انسان تمام
گفتیم ،از خاطرات دوران دانشجویی
مدینه
از افراد فرشته می سازد و آن
این فرد که اسمش جمشید ترابی
هستی اش را می بازد ولی ناراحت
گرفته تا مشکالت کار اداری در
است
اینجا
گویند
می
که
ای
فاضله
حدود
با
جاافتاده،
آدمی
ظاهر
به
بود،
نمی شود .اما کاری که این آدم به
سالهای بعد از انقالب و باالخره
ولی
کنند.
می
کمک
هم
به
همه
که
سال
سی
سابقه
و
سن
سال
پنجاه
ظاهر دوست نما با من و خانواده ام
مهاجرت به کانادا.
آقا
این
و
بود
دیگری
چیز
امر
واقعیت
دستک
و
دفتر
دارای
کانادا،
در
اقامت
کرد فراموش شدنی نیست .حسین
او می گفت با پی گیری و عشق و
داشت
کار
کهنه
ای
هنرپیشه
مثل
خاص
زبانزد
و
مدل
آخرین
اتومبیل
و
آقا پنجاه هزار دالر برای من که با
عالقه ای که خانمش برای آمدن به
نقش بازی می کرد...
و عام بود.
کارمندی و معلمی جمع کرده بودم
کانادا داشت و بیشتر به منظور ادامه
احمدی
آقای
با
مان
صحبت
که
وقتی
با
شدیم
آشنا
او
با
که
ای
لحظه
از
پول کمی نبود .نمی شود آدم اشتباه
به اینجا رسید ،دیدم او حتی از
تحصیل فرزندانشان پس از پنج سال چرب زبانی و ابراز محبت شروع کرد
خودش را توجیه کند و بگوید به
انتظار به کانادا مهاجرت کرده است.
و
ناراحت
سخت
اتفاق
این
یادآوری
خودش را به ما نزدیک کردن و در
جهنم .مشکل من می دانی چیه؟
اگرچه بیش از یکسال و نیم از
است.
شده
برافروخته
توجه
با
ما
برای
که
کارها
از
بسیاری
تمام خانواده ام مرا مقصر می دانند و
ورودش به کانادا می گذشت و
ای
لحظه
چند
که
کردم
پیشنهاد
محیط
آن
در
مان
آشنایی
عدم
به
جوابی هم ندارم بدهم .گفتم :خوب
دارای سابقه کار و تحصیالت مرتبی
بیرون برویم و در فضای آزاد نفسی
جدید انجامش مشکل بود ،کمکمان
حاال بگو بعدش چی شد؟
بود ولی تاکنون نتوانسته بود شغل
دهیم.
ادامه
را
ماجرا
بقیه
و
کنیم
تازه
کرد.
آقای احمدی مکثی کرد و گفت:
مناسبی پیدا کند و به قول خودش از
و
آمدیم
بیرون
هورتن
تیم
از
هم
با
که
کردیم
می
فکر
خانمم
و
من
هیچی ،شب چهارشنبه سوری کنار
جیب می خورد.
قدم زنان به پارک زیبایی که در آن
خداوند بزرگ چون دیده ما در اینجا
بچه ها نشسته بودیم و داشتیم در
وقتی که پس از شش ماه بی خبری
سکوت
مدتی
رفتیم.
بود
نزدیکی
تا
کرده
مامور
را
او
نداریم،
را
کسی
محفل کوچک خانوادگی از هر دری
از این دوست نازنین یکباره در پالزای یاری مان دهد.
بین ما حکمفرما بود تا اینکه در میان صحبت می کردیم که ناگهان تلفن
ایرانیان او را دیدم ،خیلی خوشحال
پیدا
خالی
نیمکتی
پارک
سبز
فضای
یک
از
پس
نیاورم،
درد
 ...سرتان را
زنگ زد و من را خواست .از پشت
شدم .یکدیگر را در آغوش گرفتیم و
نشستیم.
و
کردیم
آقای
شد،
برقرار
روابط
این
که
مدتی
خط دوستی از مونتریال پرسید:
من شروع کردم به گله گذاری که:
ترابی شروع کرد ما را تخلیه اطالعات احساس کردم قفسه سینه آقای
از آقای ترابی خبری داری؟
آقای احمدی این هم شد دوستی
است
مطالب
بقیه
از
انباشته
احمدی
چکار
ایران
در
شما
کردن.
اقتصادی
گفتم :نه .گفت :نمی دانم درست
و رفاقت! مرد حسابی ما را عالقمند
می
منفجر
نریزد،
بیرون
را
آنها
اگر
و
چه
امالک
و
دارایی
کردید؟
می
است یا نه ولی اکنون مدت یک هفته
به خودت کردی و حاجی حاجی
دارید؟ درصددید اینجا چکار کنید؟ ...شود .دستم را آهسته به پشت او
است که همه می گویند او پول های
مکه ،مگر قرار نبود هرچند گاهی
گفتم:
و
گذاشتم
ما
فهمید
که
رفت
پیش
آنقدر
و
مردم را برداشته و به ایران گریخته،
گردهم جمع شویم و با ورق زدن
اگر
اینجا
توی
عزیز،
دوست
ببین
و
ایم
آورده
پول
خودمان
با
چقدر
دفترش هم تعطیل است.
دفتر خاطرات ذهنمان فشار زندگی
آدم حواسش را جمع نکند ،امثال
چقدر می توانیم از ایران با فروش
من در حالت ناباوری گوشی را
و تنهایی و غربت را تا حد ممکن از
را
کاله
برگردی،
تا
که
فراوانند
ترابی
بیاوریم.
زندگی
بقیه
گذاشتم و در حالی عجیب قرار
روی کولمان برداریم .آخه مگر نه
کنم
می
خواهش
اند.
ربوده
سرت
از
من
نگیر.
خرده
من
به
عزیز،
دوست
گرفتم و هر چه بچه ها پرسیدند:
آنکه از قدیم گفته اند :وصف العیش،
و
آرام
خیلی
و
نیاور
فشار
خودت
به
نبودیم
ای
ساده
های
آدم
خانمم
و
کی بود؟ چی گفت؟ به روی خودم
نصف العیش .آقا کجائی؟ دلمان
که به همین راحتی به کسی آنهم در خونسرد بقیه ماجرا را برایم بگو ببینم نیاوردم تا آن شب گذشت.
برایتان تنگ شده.
افتاد؟
اتفاقی
چه
باالخره
آقا
این
ولی
کنیم
اعتماد
غربت
کشور
از صبح روز بعد آقای ترابی آن چنان
دیدم نخیر ،آقای احمدی آن آقای
داد:
ادامه
احمدی
آقای
آنگاه
بازی
ماهرانه
را
خودش
نقش
آنقدر
غیبش زد که آدم باورش نمی شود.
احمدی که من او را در آن میهمانی
پس از مدت کمی که از ارتباط ما
کرد که باالخره شد آنچه که نباید
اکنون مدت چند ماه است که ما
دیده بودم نیست.
گفت:
ترابی
آقای
گذشت
شد.
می
دنبال او هستیم و هیچ نتیجه ای
کمی الغر شده و آن شور و حال و
حساب
با
مقدار
یک
اینجا
باید
شما
ما
مابین
سکوت
ای
لحظه
آنگاه
نگرفته ایم .آنقدر اخبار مختلف از
نشاط قبلی در چهره اش دیده نمی
و کتاب زندگی کنید .صد هزار دالر
برقرار شد و آقای احمدی کمی از
حجم پول هایی که از مردم گرفته
شود.
نیاز
پول
این
به
االن
که
اید
آورده
پول
گذاشت
دهان
به
را
میز
روی
شیرینی
و گرفتاری هایی که برای خانواده ها
نخواستم در اول صحبتم از او علت
مبلغ
این
است
بهتر
پس
ندارید.
فوری
عمیقی
نفس
و
خورد
قهوه
مقداری
و
درست کرده شنیده ایم که مشکل ما
این مسئله را سئوال کنم ولی
کشید و ادامه داد:
را سرمایه گذاری کنید تا از درآمد آن در مقایسه با دیگران خیلی کوچک
هنگامی که چند قدمی با هم حرکت
زندگی
های
هزینه
از
مقداری
بتوانید
که
منی
مثل
آدم
جان،
حسین
ببین
و کم است.
کردیم از محتوی کالم این دوست
را پرداخت نمائید .بانک ها هم اینجا
سی سال آبرومندانه کار و کوشش
به او گفتم :بد نبود می رفتی ایران
گرامی حدس زدم که بدش نمی آید
شرکت
من
ولی
دهند.
نمی
ای
بهره
هم
فکریش
های
زمینه
و
کنه
شاید پیدایش می کردی و پولت را
خود او ماجرا را برایم تعریف کند و
فرهنگی و معلمی باشد ،همه را خوب هایی را می شناسم و نمایندگی دارم می گرفتی.
علت این پریشانی را بگوید.
دهند.
می
بهره
ها
بانک
برابر
چند
که
نمی
من
موقع
آن
در
پس
بیند.
می
گفت :این کار را هم کردم ولی فایده
پیش دستی کردم و به او گفتم:
پول
این
که
است
تان
صالح
به
پس
سر
به
داره
چی
که
کنم
فکر
توانستم
چندانی نداشت .او در ایران هم دنبال
اگر عجله نداری خوشحال می شوم با من و خانواده ام می یاد.
را در بانک نگه ندارید و آن را سرمایه همین گونه کارهایی که اینجا می
هم قهوه ای بخوریم و گپی بزنیم.
ثابتی
درآمد
منبع
تا
کنید
گذاری
اجاره
را
جایی
پس از دو هفته که ما
کرد ،است .اما هفته گذشته شنیدم
پیشنهاد مرا قبول کرد و گفت :اجازه
باشد.
شما
برای
آقای
خریدیم،
وسایلی
و
کردیم
یکی از طلبکارها رفته ایران و االن
باالخره آنقدر گفت و گفت و گفت
بدهید این وسایلی را که خریده ام در جمشید ترابی به سراغ من آمد و
آقای ترابی در زندان اوین آب خنک
اتومبیل بگذارم و برگردم.
اتومبیل
با
و
خودم
پای
با
من
که
گفت:
نوش جان می کند؛ آنقدر احمق بود
با هم به تیم هورتن رفتیم و خودمان
موجودیم
نصف
و
بانک
رفتیم
بنزش
آدمی
عزیز،
دوست
شو،
بلند
شو،
بلند
که فکر می کرد ایران امن تره ،اگر
را با دو فنجان قهوه و کمی شیرینی
مثل شما با این همه تجربه و تحصیل را به نام او «مانی اوردر» گرفتم و
اینجا بود شاید مسئله طور دیگری
مشغول کردیم و کم کم آقای
دادم.
تحویلش
خانه
توی
کانادا،
آمد
که
وقتی
نباید
رقم می خورد.
احمدی سر صحبت را باز کرد و
از فردای روزی که این اتفاق افتاد،
بنشین .د

در آئینه عبرت
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به بهانه پانزدهمین سالگرد نشر پیوند

شادباشی چپ
اندر قیچی
سیامک قبادی

(نیمه شب ،مونتریال)

دروغ
نخواهم
گفت تولد و نشر اولین و دومین
سالش را به یاد ندارم .شاید
بدین جهت که دوست میداشتم
نشریه ای که در مونترال
چاپخش می شود متعلق به
دیگاه من و از خانواده ی نظری
من باشد؛ و بویژه در مقوالت
مهاجرت و تبعید بی هیچ واهمه
ای بر جمهوری اسالمی بتازد.
انتخاب اسم «پیوند» نیز مزید
برعلت شده بود.
چه چیزی را می خواست به هم
پیوند زند؟
از شما چه پنهان این اسم فشار
مضاعفی بر مغزم می نشاند:
همه با هم خمینی را!
اگر چه چشم هایم را شسته
بودم ،اما نیروئی مرا به گریز
وامیداشت.
اواخر سال  1994بود که در
جشنی با سردبیر پیوند آشنا
شدم.
جوانی بود که بر اصول حرفه
ای روزنامه نگاری اصرار داشت.
تاکید داشت که بی هیچ ادعایی
قمپز
و بی آنکه (مثل من) ُ
َدرکند ،در پی تشخیص مصالح
کامیونیتی نیست ،بلکه در پی
درج هر آن چیزی است که
در مونترال می گذرد ،بی آنکه
مواضع مطرح در جامعه ایرانی
جزیره نشین مونترال سانسور
شود.
مطالبی برایش فرستادم؛ بی
هیچ دخل و تصرفی درج شد...
و این شد زمینه آشنائی بیشتر
با پیوند تا...
چند ماهی گذشته بود که به
همراه تنی چند از دوستان در
خانه اش جمع شدیم« .نفرین
نان»(*) را تمام کرده بود که به
نفرین نان گرفتار آمد.
مشکالت مالی دیگر ادامه کار
را تقریبا ناممکن ساخته بود.
دوستانی به کمکش شتافتند و

دیگرانی قول یاریش دادند.
به سادگی نپذیرفت چرا که
تداوم کار حرفه ای نشر در
مونترال را با توجه به محدود
بودن شمار و توان آگهی
میسر نمی دید.
کارواش اوج خواستش بود!
و هنوز هم!
به گمانش کارواش نان شبش را
تامین می کرد...
بی آنکه پاسخگوی احدی باشد!
...و شاید بتواند اولین امپراتوری
کارواش مونترال را به نام خود
ثبت کند!
(از شما چه پنهان هنوز هم
تا این لحظه که این سطور را
می نویسم نفهمیده ام که از
میان صنایع پولساز دنیا چرا
کارواش را اوج خواستش
میداند؟این را دیگر از
خودش بپرسید تا که
شاید روزی به صرافت
افتاده و خاطراتش را
قلمی کند!)
باری دوستان رایش
را زدند.
دوستی در خیابان سنت کترین
دفتری در اختیارش گذاشت.
آقای مرادزاده از تورنتو به یاریش
آمد و مسوول پخش و صفحه
بندی نیز کارش را ادامه داد.
امپراتور آن روزها دست تنها
نبود.
چندی نگذشته بود که حادثه
ای در شهر خبرساز شد .فرد
خبرساز از اقوام دفتردار بود.
من خود شاهد بودم که از او
خواستند به ازای استفاده دائمی
از دفتر و شاید مقادیری دیگر،
از درج خبر در پیوند خودداری
کند.
بی هیچ تامل و اما و اگری
نپذیرفت.
قلدری کرد و پای حرفش
ایستاد؛ که اگر چنین نمی
کرد شاید به آنجائی که می
خواست می رسید .باری
سرحرفش ایستاد و خبر درج
شد .دفتر را بر سرش کوبیدند؛
دفتر و دستک اش را برداشت
و رفت .امپراطور همه چیز را
برای خود می خواست .کِنسی
کرد .مسوول پخش و صفحه
بندی راهش را کشید و رفت.
مرادزاده هم سر به اتوبان 401
زد .امپراتور شد حاکم بی چون
و چرا .پول را دیگر تقسیم
نمی کرد و تصمیم داشت که
تصاحب یک کارواش تر و تمیز
دیگر یک رویا نباشد.
دوستانی که قول یاریش داده
بودند یک به یک ناپدید شدند.
«نفرین»اش گریبان مرا نیز
گرفت و رفتم پی زراندوزی
یعنی کار شبانه روزی.
امپراتور بدجوری آلوده شده بود.
دوهفته نامه را دست تنها نشر
میداد .به تریج قبایش برخورده
بود .می گفت که از َجـنم

دن نکات
ه کر
برجست ضعف های
ن
قوت و بیا فع جامعه
پیوند به ن
نی است.
ایرا

دیگری
است و می تواند
از پس کار بر بیاید بی آنکه به
کسی باج دهد و چنین بود که
عجالتاً شد «م.ر».
نمیدانم م.ر چرا به سراغ «جیم-
الف» نرفت تا بارش را ببندد؟
برای جیم -الف کار آسان بود:
با میلیونها دالری که روانه خارج
کرده بود اهداء یک کارواش
ارزان ترین نوع دست و بال
بستن بود!
اما قرعه کشی جیم -الف شرکت
کنندگان زیادی داشت و قرعه
را کسان دیگری بردند و او ماند
و رفیقانش.
م.ر راه و رسم رفاقت را نیز
رعایت می کند.
آن هنگام که بزرگان قوم و
پدرخوانده های شهر با چشمانی
گریان آقاترابی را بدرقه کردند او
ماند و خاطرات رفاقت و وفاداری
به رفیق.
آقا ترابی با کرور کرور پول رفت
تا میهن خویش را کند آباد.
اگرچه فرد و یا افراد نیکوکار
دیگری پای در جای پای
آقاترابی خواهند گذارد ،اما م.ر.
به یاد “رفیق” بی تابی می کرد
و از اوضاع و احوال یار غارش ما
را با خبر می ساخت.
آقاترابی را تا دخمه های اوین
دنبال کرد تا خبر سالمتی اش
را برایمان بیاورد!
به دوستی پای بند است.
این دو مورد را که برایتان آوردم،
می تواند برای دفاع و حمایت
از پیوند کفاف دهد؛ حتی اگر
گاهی ژورنالیسم اش شکلی
جنجالی به خود بگیرد...
اما برجسته کردن نکات قوتش و
بیان ضعف هایش به نفع جامعه
ایرانی است.
اگر هم بیان موارد دیگری از
برجستگی کار پیوند را خواهانید
با او در میان بگذارید تا خود
داوری باشد ،چرا که نیمه شبان
است و من برای گذران زندگی
نیازمندخوابم.
همین که عکس هنرمند شهیر
(میهمان فیلم فستیوال مونترال)
فاشیستی ،به نام مجید مجیدی
را بر صفحه اول پیوند نمی گذارد
یک تفاوت و برجستگی کار م.ر.
ست در قیاس با دیگران.
شما چه فکر می کنید؟!
امپراتور در این سالها فقط کمی
خاکستری شده است و هنوز هم
حسرت تصاحب یک کارواش را
با خود دارد.
_______________
* «نفرین نان» نام کتابی از
محمدرحیمیان
سوم سپتامبر 2008

>>> آنها دنبــــال چه می گردند؟ <<<

زمامداران چپ جهان در صف

آستانبوسی رئیس شیعیان:
پس ازونزوئال ،نیکاراگوئه و...
اینک بولیوی در ام القری
محمود احمدینژاد
اوا مورالس رئیس جمهور مستضعف
کشور بولیوی که به تهران سفر کرده با
محمود احمدی نژاد همتای مستضعف
ایرانی خود افطار می کند .با روابط
نزدیکی که جمهوری اسالمی با دولتهای
چپگرای آمریکای جنوبی ایجاد کرده،
بعید نیست به زودی شاهد ختنه کردن
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئال در
تهران برای تشرف به آئین مقدس اسالم
باشیم!!!

با پایان یافتن حرف های آقای
احمدی احساس کردم که او
با گفتن این صحبت ها به من
سبک شده و یک مقدار آرامش
پیدا کرده .در حالی که به سمت
اتومبیل مان می رفتیم تا از هم
خداحافظی کنیم به او گفتم:
ناراحت نباش ،در هر حال اتفاقی
است که افتاده ،سعی کن با من
در ارتباط بیشتری باشی و اگر
کاری داشتی مضایقه نکن ،البته

اگر از من هم نمی ترسی.
دوباره رو کرد به من و قبل از
اینکه از هم جدا شویم گفت:
از لطف تو ممنونم .در حال حاضر
مشکل خاصی ندارم و آن پول را
هم رفته می دانم ولی علت اینکه
سرت را درد آوردم این بود که
چون اهل قلم و نوشتن هستی،
قول بده این مطلب را بنویسی تا
آئینه عبرتی باشد برای دیگران
که در اینجا ایرانی ها بویژه تازه

واردین ،گول آدم هایی مثل
آقای ترابی را که در همه جا
حضور دارند نخورند و بی جهت
به دیگران اعتماد نکند که خود
کرده را تدبیر نیست

•
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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.

فردین ،پدرش از این جهان رفت
گل بـود به موسم خزان رفت
دریای محبــت و صفــــا بود
با مهـر و وفا به آسمان رفت
با دشمن و دوست مهربــان بود
افسوس که یار مهربان رفت...

همدردی

---------------------دوست گرامی و ارجمند

جناب آقای فردین قبادی

خانواده های محترم قبادی ،صادقی
درگذشت غم انگیز پدر عزیزتان

بزرگ خاندان شادروان محمد علی قبادی
را در ایران به شما و دیگر بستگان محترم تان
صمیمانهتسلیتگفته،
برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم.

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

از طرف دوستان و همکاران شما
در فرودگاه دُروال

خانواده های محترم دبیری و پازوکی

 000همــدردی 000
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت پدر و پدر همسر گرامی تان

شادروانآقایمجیددبیری

داند که سخت باشد قطع امیدواران

فردین قبادی عزیز

با شما صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند

تحمل داغ سنگین مرگ پدر آسان نیست
روحش شاد و یادش گرامی باشد.

----------------------ناصر شجاعی ،کمال خدامراد

“گنجینه
معصومیت”
کتاب جدید
اورهان پاموک
منتشر شد

اثر جدید اورهان پاموک ،نویس��نده
برن��ده جایزه نوب��ل ترکیه ب��ه نام
“گنجینه معصومیت” منتشر شده
است.
کتاب جدید پاموک این هفته به زبان
ترکی منتشرشده و قرار است به سی
زبان دیگر نیز ترجمه و چاپ شود .در
دو روز اول ،صد هزار نسخه از کتاب
در ترکیه به فروش رفته است.
داس��تان درباره عش��ق می��ان یک
مرد ثروتمن��د و دخت��ری فقیر در
استانبول است .داستان در سال های

دهه هفتاد می�لادی می گذرد و دو
شخصیت اصلی آن باالی سی سال
سن دارند .کتاب به مسایل حساسی
چون تمایالت جنس��ی و بکارت در
ترکیه اشاره می کند.
پاموک پنجاه و پنج ساله کتاب هایی
چون “برف” و “سرخ نام من است”
را نوشته است.

“قلعه سفید” و “زندگی نو” پاموک
به فارسی ترجمه شده اند اما به
نظر می رسد سایر آثار او اجازه
انتشار در ایران را نیافته اند.

همدردی

ما نیز خود را در این ماتم بزرگ با تو شریک می دانیم و به تو تسلیت می گوییم.

جناب آقای محمد شریف محسنی

خانوادهگرامی،کلیهوابستگانسوگوار
با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت عموی بزرگوار تان

شادروان جناب آقای احمد شریف محسنی

در ایران مطلع شدیم.
برای آن مرحوم شادی روح و برای تمامی وابستگان
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
تسلیتمارابپذیرید.

موسسه مالی شریف
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تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
ش دف
485-0739
993-0739

















ریاضیات
تدریس
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ک ور
و فیزیک

BabaiP/akmai08
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برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

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

پرستارساملندان
514-487-9186
callMsghafari-ok

متـرجم

رضانوشادجمــــال

پیتــزا

2 FOR 1

(آرش)

(514) 746-9271

برای فروش

arashsep15+octUP

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻠﺪﻥ ﭘﺎﻟﻢ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ

پیتزاییتوفوروان
در ناحیه وست ایلند
بابیش از  10سال سابقه

49

4/

>> با فروش عالی<<

استخدام

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

ﺳﺒﺰﻱ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻱ

ﻗﺮﻩ ﻗﺮﻭﺕ
ﺷﻤﺸﻚ

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

¢

ﺣﻠﻴﻢ)(%FMJDBDZ

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

(514) 677-4726

جویای کار

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

514

996-9692

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

farkhondehPmay/july

FarkhondeJune15

free

فال قهوه وکارت

شهریاربخشی

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

مترجم رسمی دادگستری

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

House Keeping¢

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

(ناحیه وست آیلند) نیازمندیم:

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

آرزو تحویلداری یکتا

davoodwestisland

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﻋﺮﺏ ،ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

(514) 560-4534

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺨﺶ
کمک بهیار و
به تعدادی
بهیار(514) ،
692-2049
همچنین
و
یار
کودک
 50 ¢ﺗﺨﻔﻴﻒ
 50 ¢ﺗﺨﻔﻴﻒ
برای
به چند نفر کارگرﻛﺸﻚجدی
500ﮔﺮﻣﻲ

9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

به علت بیماری
 با شـــرایط خوب -بفروشمیرسد

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ:
ﺯﻳﺘﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ
ﺣﻠﻴﻢ ،ﺁﺵ ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜﺎﺭ ،ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ،
ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ،ﺩﻟﻤﻪ ﺑﺮگ ﻣﻮ ،ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭ ﭘﻴﺎﺯ،
ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻲ
ﻛﺸﻚ ﺧﺎﻟﺺ  ،ﺧﻴﺎﺭ ﺷﻮﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ،ﺷﺮﺑﺖ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﻭﭘﺮﺗﻘﺎﻝ
ﻗﺮﻩ ﻗﺮﻭﺕ ﻭ ﺗﻤﺮﺁﻟﻮﭼﻪ

Cafe Depot

مترجم رمسی

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

فورا نیازمندیم.

استخدام

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

باتجربه و دارای دیپلم

به یک پیتزامیکر و راننده برای
کاردرناحیه مرکزشهرمونتریال:
شیفتروز

Tel.:514-466-1327

رستوران
گیـــــالن

SalimiPjul15

استخـدام

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














ma1968sr@hotmail.com

UPdjuly-sep08

جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

>> پس از جلس ه آخر $100به شما
پرداختخواهدشد<< .
*نحوههمکاری:یادگیریلغاتفرانسه
بهکمکبرنامهکامپیوتریساده
روزی 15دقیقه به مدت 1ماه در منزل
 3-5ساعتدرمرکزتحقیقاتی
دانشگاهمونترآلشامل2جلسه
ام آر آی
 شرایط 30:سال به باالسطحفرانسه:حداکثرمتوسطنداشتنهرنوعخالکوبیTel.: 514-340-3540 #4047
Email:infoL2acq@yahoo.ca

(514) 472-9977

514-690-6343

(514) 620-4334

(514) 984-8944

خانه cottage
شیک و مجلل برای فروش
بازسازی شده کامل با بهترین مصالح
 4+1خوابه ،سه سرویس حمام و
دستشویی10 ،هزار و  SF 500زمین
 SF 2650زیر بنا،پارکینگ برای  2یا
 3ماشین ،استخر و سونا،
و بسیاری دیگر
>> بدون واسطه <<
بفروش می رسد.
 --بها449 :هزار دالر --

تدریسفیزیکوشیمی

آموزش موسیقی
جواد داوری

دعوت به همکاری
در پروژه پژوهشی

PIZZA 2 FOR1

























ما رازدار
شما هستیم!

فراگیریزبانفرانسوی

Pierrefonds Roxboro

depoldmtljuly15AugPAK

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

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

خانهبرایفروش

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

امتحان کنید!








:uPAkvsep01on

استخـدام

Spiritual Advisor




(514) 895-4448

farkhondehPmay/july

& Astrologist











514-488-3653




















 



























House keeping

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

(438) 655-7672 mtl
(514) 655-7672

davoodjun15july01Up








محدود








میشود
نام
ثبت
ظرفیت
با





















 


514-827-6329






























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:
(لطفا ساعت اداری تماس بگیرید).

514-560-4534

paid to end of July

House keeping
company R&F

سالن آرایش و استهتیک

همچنین سرویس نگهداری از
کودکان و ساملندان در خانه شما

PIZZA 2FOR1

College
مقاطع:
کلیه























University,
High-Shool






































مدارس
 در
tutoring
سابقه
با

















مونترال و تدریس در موسسات



















کنکورتهران
Tel













*در صورت عدم رضایت جلسه
اول رایگان می باشد.



)(514
)(514

بهچندپیتزامیکر
و راننده برای کار در
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وست آیلند فورا نیازمندیم:
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مــادری مهربان

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

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

نوشیـن

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک

514-685-8326
514-813-8326

514-624-5609
514-889-3243








 514-730-7462
514-624-7581














514-768-9485

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

Zarif
Catering
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اسناد وNDG





رستوران
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برای کار
ایرانی





















1625 Maisonneuve W.
514-583-9619
سروران
نغمه



















استخدام

سوپراخــوان
davood

514-683-0707

انجمن
عضو
و
رسمی
مترجم
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نیازمندیم.
فورا
















جهت شعبات یک و دو خود
942-6367
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Tel.:
)(514
937-2888

در ان دی جی و وست آیلند



























514-889-8765
به چندین نفر  Cashierو












کارگر ساده فورا نیازمند












TATOO
5301 QUEEN MARY (Decarie
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است .لطفا همین امروز به














SNOWDON






































شعبات اخوان مراجعه کنید:
محمودایزدی






































































عضوجامعهمترجمینکبک






































pc card 

514-485-4744
















دعوتنامه و تصدیق امضاء

















514-620-5551






































مترجم رمسی

mahincartierperse

Pd:jun08
































































ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین







(514) 333-7309

Tel.: 514-745-0318
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Cell.: 514-246-8486
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Fax: 514-745-1136
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آموزش از مبتدی تا پیشرفته

• تعمیر و عیب یابی
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• آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه شما
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هیپنوتیـزم

514-979-2120

سالن آرایش

سیروس

514-333-7309
Ville-St-Laurent

www.expertsystem.blogfa.com
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514-294-8242
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Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
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خدماتکامپیوتر

 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال
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DVD
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Suite:
308
Guy

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

•
•
•
•
•
•

تصمیمباشما
پیوندباما!

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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی
و 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.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،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...

vwarash@yahoo.ca-aug0115UP

مجری مراسم
عقد ایرانی

استخدام

شرکتساختمانی

کیمیــا

به یک نفر پیتزامیکر
 -و چند راننده --برای کار در منطقه NDG
فورا نیازمندیم( .جلیل)

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری

(514) 266-1355
jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

استخدام

کلی * * جزیی

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

به یک نفر کمک آشپز

برای کار در رستوران کوپــولی
(وست مونت) فورا نیازمندیم:

514-825-3170

(514) 989-8580
Upsep01

صرافی  5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

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

مشاور امالک

ارزشریف
پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

استخدام

در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherisep01UPak

بهیکنفرپیتزامیکر

برای کار در ناحیه وست آیلند
 Beaconsfieldفورا نیازمندیم.

اجارهموقت

hamidsep0115UPakw

514-880-7171

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

و با کمترین قیمت

(514) 693-3662

سحر کریمیان

در تهـران

استخدام فوری

آپارتمانیدرتهران

بهیکنفرمکانیکباتجربه
>>>> دارای کارت <<<<
باحقوقمکفی،جهتکاردر
منطقهشاتوگینیازمندیم(.علی)

-میرداماد :فلکهمحسنی--برایمسافرینیکهمیخواهنداز
خویشاونداندیدارکنند،
بطورموقتاجارهدادهمیشود.

(514) 831-8313

(514) 694- 4976

gholamisep0115UP

peikarnejadsep01Up3986146

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

دعوت صاحبان مغازه به همکاری

اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

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

تورونتو:

کتابفروشپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

Distributed Free

دعوت بازاریاب به همکاری

اگر به شغل بازاریابی برای مبلمان و انواع کاالهای چوبی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

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

سرویس های ما کامال محرمانه و
قابلاعتمادمی باشند.

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

www.matchmakeragent.com
لطفا در ساعت اداری تماس بگیرید.

(438) 655-7672 mtl
(514) 655-7672

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس

(هنرمند و نقاش معاصر)

farkhondehPmay/july

پیر

3

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

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

در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

www.pai

vand.ca

اکازیون فروش فرش
چند تخته قالی دستبافت
ایرانی ،به اندازه های مختلف
به علت مسافرت به بهترین
پیشنهادبفروشمیرسد
(514) 512-8935
ajamito:nov15UAk

میناتوربرایفروش

با جتربه  25ساله
 --با ضمانت --

کبک سیتی و اوتاوا:

_________
امیــد و آرزو
_________

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



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

انتخابات کانادا...
ادامه ازصفحه18 :
ولی وزنه توازن دولت در اپوزس��یون
بودند.
اینک با توجه به شرایط بد اقتصادی
شاید وقت آن باش��د تا مستقیما در
دول��ت حضور داش��ته باش��ند و لذا
محافظه کاران بسیار خوشبین هستند
که بسیاری از کرسی های در اختیار
لیبرالها و  NDPرا از آنها خواهند ربود
و بر همین اساس پایه مبارزات محافظه
کاران در انتاریو ارائه چهره های قوی،
پر تجربه و آماده از استیون هارپر برای
رویاروئ��ی با مش��کالت اقتصادی در
افق پیش رو اس��ت و مسلما تاکتیک
آنها تضعی��ف هم زمان جک لیتون و
استفان دیون با نشان دادن چهره چپ
از ایشان که خواستار افزایش مالیات ها
و بزرگ کردن دولت و در نتیجه کند
نمودن کار اقتصادی است خواهد بود.
البته این تاکتیک یک خطر را نیز برای
محافظه کاران به همراه خواهد داشت
و آن اینکه چنانچه در روزهای آخرین
مبارزات و برپایه نظرسنجی ها احساس
گ��ردد که اس��تیون هارپ��ر و حزب
محافظه کار پیروزی غیره منتظره ای
در انتاریو بدست خواهند آورد ،کبکی
ها برای مقابله با حضور گسترده انتاریو
در صحنه دول��ت و موازنه آن ممکن
اس��ت بصورت گس��ترده به  BQرای
داده (و یا به لیب��رال) و در نتیجه بار
دیگر حض��ور دولت اقلیت را اجتناب
ناپذیرنمایند.
بهر تقدیر مدت یک ماه زمانی طوالنی
برای هر اتفاقی که پیش بینی نشده
باشد میباشد باید دید آیا لیبرالها که
بسیار کند مبارزات را شروع کرده اند و
خواسته یا ناخواسته در حال حاضر از
ضعف شدید رهبری و ماشین مبارزاتی
حزب بدلیل اختالفات و کش��مکش
ه��ای داخل حزبی رن��ج میبرند قادر
خواهند ب��ود تاثیری عمیق درنتیجه
نهائی انتخابات بگذارند یا خیر؟
چ��را ک��ه در غیراین ص��ورت دولت
اکثری��ت محافظه کار بع��دی در اتاوا
بسیار محتمل بوده و وقت کافی نیز در
اختیار لیبرالها خواهد بود تا سر فرصت
رهب��ری جدی��د برای خ��ود انتخاب
نماین��د .آنچه در ای��ن لحظه میتوان
با اطمین��ان از آن یاد کرد ،مبارزه ای
بین محافظه کاران در راس��ت طیف
که بس��یار دقیق و از مدتی قبل خود
را برای این انتخابات حاضر کرده اند،
با چه��ار حزب دیگر ک��ه همگی در
چپ طیف جمع ش��ده و عمال برنامه
ای دقیق که با آن قادر باشند محافظه
کاران را از میدان بدر کنند نیستند ،در
حال انجام است و مسلما نتیجه نهائی
به محاسبات ایالتی از طرف مردم سه
ایالت اصلی در تعیین دولت اکثریت
و یا اقلیت محافظه کار بعدی بستگی
خواهد داشت.

•
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان
گــــزارش

شناسد .تنها سرنگونی انقالبی این رژیم است که
می تواند به ترور ،دیکتاتوری ،فقر و نابس��امانی
اجتماعی و اقتصادی پایان دهد.
تظاه��رات س��اعت  1بع��د از ظهر با س��رود
انترناس��یونال و مش��ت های گره کرده تظاهر
کنندگان پایان یافت.

تظاهرات و یادمان
کشتارزندانیـان
سیاسی در اتاوا و اتـــاوا
مونترال
گزارش یادمان

همانطور که از چند ماه پیش طی اطالعیه ها
و انتش��ار فراخوان عمومی ،برگزاری سراسری
یادمان بیس��تمین سال گرد کش��تار زندانیان
سیاسی در یک سلسله آکس��یون ها در اروپا،
کانادا و امریکا به اطالع همه گان رس��یده بود،
ای��ن مراس��م در اتاوا ،جمعه  5س��پتامبر و در
مونترال ،شنبه در  6سپتامبر با همکاری ایرانیان
مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم ،با موفقیت
کامل برگزار شد .در زیر ،در حد گنجایش این
صفحه ،گزارش مختصری خواهد آمد.
در اتاوا ،مراسم ساعت  12ظهر ،با تظاهرات در
مقابل س��فارت جمهوری اسالمی آغاز شد .در
این تظاهرات که اعضای اتحاد سوسیالیس��تی
ایرانیان -مونترال ،ایرانیان مبارز در راه آزادی و
سوسیالیسم ،اعضای حزب کمونیست انقالبی
کانادا و “کارگران ای��ران در “تبعید” هواداران
س��ازمان فدائیان(اقلیت)” ،بطور فعال شرکت
داش��تند ،با نصب یک آفیش بزرگ که در آن
تصاویر زیادی از شکنجه ،اعدام ،دستگیری های

خشن جوانان و زنان در خیابان های تهران و،...
در کنار هم چیده شده بود ،در پیاده رو ،در برابر
ساختمان سفارت جمهوری اسالمی نصب شده
بود .در کنار آن ،شعارهایی که روی آفیش های
متحرک نوشته شده بود و توسط افراد شرکت
کنن��ده ،حمل می گردید ،توج��ه عابرین را به
خود جلب می کرد .سرنگون باد رژیم جمهوری
اس�لامی! ،رژیم جمهوری اسالمی! ،تروریست،
تروریست!،مرگبرامپریالیسم!،زندانیانسیاسی
آزاد باید گردد! زنده باد سوسیالیسم! و ،...فضای
خیابان سفارت را پر کرده بود .مزدوران سفارت
که کرکره های پنجره ها را کشیده بودند ،هر از
گاهی از پشت پنجره سرک می کشیدند .هنگام
دیدن آن ها شعارها تند تر و رساتر می گردید و
در مقابل مشت های گره کرده تظاهر کنندگان
که به سمت آنها نشانه می رفت از پشت پنجره
ها دور می شدند.
یکی از رفقای اتحاد سوسیالیستی طی سخنان
کوتاهی کش��تار زندانیان سیاسی در دهه ،60
ک��ه اوج آن در تابس��تان  67بود را توضیح داد
و پس از تشریح ش��رایطی که در آن این قتل
عام انجام گرفته بود نتیجه گرفت که جمهوری
اس�لامی از زمان رس��یدن به قدرت ،دس��ت
به کش��تار ،ش��کنجه و ترور زده است .کشتار
زندانیان سیاس��ی در ده��ه  60در واقع تبلور
خصلت ضد مردمی جمهوری اسالمی و نمونه
ای از عملکرد این رژیم اس��ت .رژیم اس�لامی
که بر انباری از تضادها و تناقضات سیاس��ی و
اجتماعی سوار شده بود نه تنها معضلی را حل
نکرد بلکه بس��یاری تضادها و تناقضات جدید
سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی را نیز به آنچه
رژیم سلطنتی را بسوی درهم پاشی سوق داده
بود ،افزود .از این رو با رشد مبارزات اجتماعی و
تش��دید نارضایی مردم و در نتیجه انفراد بیش
از پیش رژیم اسالمی در جامعه ،به تنها وسیله
ای که تکیه کرده است ترور ،خفقان ،شکنجه و
اعدام است .از این رو ،جمهوری اسالمی با ترور
و کش��تار به قدرت رسیده و برای حفظ منافع
سرمایه داران حاکم راهی جز تشدید ترور نمی

کشتار زندانیان
سیاسی

برنامه با خوش آمد گویی یکی از اعضای اتحاد
انقالبی آغاز ش��د و پس از آن یک دقیقه کف
زدن برای بزرگداشت عزیزان زندانی که شجاعانه
با پافشاری روی اهداف آزادی خواهانه و انسانی
خود ،توسط دژخیمان جمهور اسالمی به جوخه
های مرگ سپرده شدند ،ادامه یافت.
قطعه شعری از احمد شاملو توسط یکی از رفقا
عرضه شد و پس از آن پیام اتحاد سوسیالیستی
ایرانیان -مونترال به مناسبت بیستمین سالگرد
کش��تار زندانیان سیاسی س��ال  67و دهه 60
قرائت گردید.
در این بخش از برنامه پیام حزب کمونیس��ت
انقالبی کانادا توسط یکی از مسئوالن این حزب

قرائت گردید که طی آن با محکوم کردن کشتار
زندانیان سیاسی توسط رژیم جمهوری اسالمی،
ب��ه دفاع از مبارزات کارگران و زحمت کش��ان
ایران علیه رژیم جمهوری اسالمی پرداخت.
پیام بعدی ،پیام “کارگ��ران ایران در “تبعید”
هواداران سازمان فدائیان اقلیت” بود که طی آن
به کش��تار زندانیان سیاسی و سرکوب جنبش
های اجتماعی اشاره رفته است.
سخنرانی ها با سخنرانی همایون ایوانی ،یکی از
زندانیان سیاسی جان بدر برده از قتل عام دهه
60آغاز ش��د .همایون ایوانی یکی از همکاران
پروژه “گفتگوهای زندان” ،که خود شاهد زنده
ی این کشتارها بوده است ،با ترسیم چگونگی
انجام قتل عام زندانیان سیاسی ،به تحلیل علل
و شرایطی که این قتل عام درآن انجام گرفت،
پرداخت.
عل��ی دروازه غاری ،زندانی سیاس��ی س��ابق و
گردآورنده ی “گزیده ای از داستان های زندان”
که سالها از عمر خود را در زندان رژیم جمهوری
سالمی سپری کرده است ،سخنران بعدی بود.
او این کتاب را که دربرگیرنده ی مطالب جالبی
در باره زندان و زندانیان سیاسی است ،به زبان
انگلیسی ترجمه شده است.
در این بخش از برنامه ،اثری زیبا از مینا اسدی
قرائت گردید.
در این جلسه ،گیسو شاکری ،هنرمند تبعیدی
مبارز همراه با سه تار استاد سایمون نصر برنامه
ی بسیار جالب و هیجان انگیز اجرا کرد که همه
ی سالن را به حرکت درآورد.
گیسو شاکری تبلور بارز یک هنرمند متعهد و
آگاه اس��ت و صدای رسای او حربه ای کاری نه
تنها علیه رژیم جمهوری اس�لامی بلکه اساساً
علیه هرگونه عقب ماندگی سیاسی و اجتماعی
است .او سال هاست که در خارج از کشور ،هنر
زیبای خود را وقف مبارزه ای جدی علیه رژیم
اسالمی کرده است.
پس از نیم ساعت استراحت برنامه ی یادمان با
ویدئویی که توسط هادی خرسندی و حسین
افصحی برای یادمان تهیه شده بود ،ادامه یافت.
در ای��ن ویدئو که تحت عنوان “بازجوی عزیز”

نترال
مو

است ،صحنه ای از یک بازجویی در زندان های
رژیم جمهوری به طنز کشیده شده است.
س��پس نوبت به جابر کلیبی رسید تا در مورد
“علل و انگیزه های کشتار زندانیان سیاسی در
جمهوری اس�لامی” به تحلیل بنشیند .او طی
س��خنانی نش��ان داد که جمهوری اسالمی از
همان ابتدای به قدرت رس��یدن وظیفه ای جز
سرکوب آزادی و لگدمال کردن دست آوردهای
جنبش دموکراتیک و استقالل طلب مردم ایران
علیه نظام س��لطنتی نداشته است .انتخاب دار
و دس��ته روحانیت به رهبری خمینی توس��ط
قدرت های بزرگ درس��ت به این دلیل بود که
بوسیله ایدئولوژی اسالم می توان بهتر به حفظ
نظام سرمایه داری و تامین منافع سرمایه های
داخلی و خارجی در مقابل جنبشی که خواستار
آزادی و استقالل بود ،ایستاد .جمهوری اسالمی
نه تنها تناقضات و نابس��امانی های اجتماعی و
سیاس��ی که منجر به درهم پاش��ی سلطنت
گردید را پاس��خ نداد ،بلکه تضادها و مشکالت
جدیدی در همه زمینه های فرهنگی ،اقتصادی،
سیاس��ی و اجتماعی نیز به آن افزود .از این رو،
جمهوری اسالمی در واقع مرده بدنیا آمده است.
برای نگهداری چنین رژیم است ترور و خقفان،
شکنجه و کشتار اجتناب ناپذیر است .تا زمانی
که این رژیم در قدرت است ،شکنجه و کشتار
نیز ادامه دارد.
بخش پایانی برنامه هنر نمایی گیس��و شاکری
بود که با استقبال حاضران در جلسه روبرو شد.
در این بخش گیسو شاکری همه را به خواندن
سرود انترناسیونال دعوت نمود و خود با صدایی
زیبا این سرود را خواند.
همین برنام�ه با اندک تف�اوت هایی در
مونترال نیز اجرا گردید.
در مونت�رال پیام “جامع��ه ی بین المللی
مبارزات خلقه��ا”( )LILPکه طی آن ضمن
ابراز همبستگی کامل با یادمان کشتار زندانیان
سیاس��ی ،به تفصیل رژیم جمهوری اسالمی
را محک��وم و از مبارزات ت��وده های زحمت
کش حمایت ش��ده است .مختصری از بیانیه
ی رئیس جامعه بین المللی مبارزات خلقها،
خوزه ماریا سیس��ون که در  11اوت انتش��ار
یافته است را از پیام قرائت شده توسط نماینده
ی جامعه در یادمان کشتار زندانیان سیاسی
چنین است:
“جامعه ی بین المللی مبارزه خلق ها اعدام
های تازه و موج جدیدی س��رکوب توس��ط
جمهوری اس�لامی ایران علیه اپوزیس��یون
سیاسی ،بویژه جنبش مترقی و فعاالن طبقه
ی کارگر ،دهقان ،جوانان ،دانش��جویان ،زنان،
اقلیت های ملی ،ژورنالیست ها و روشنفکران
را محکوم می کند ”...به پیام های دیگر اضافه
شد.
حسین افصحی که به اتفاق هادی خرسندی
و ویدئوی “بازجوی عزیز” را بازی کرده بود ،در
یادمان مونترال شرکت نمود و پیش از نمایش
فیلم ،طی یک س��خنرانی کوت��اه توطئه های
هنری و فرهنگی رژیم در خارج از کشور را افشاء
نمود .او ضمناً به رفت و آمد برخی هنرمندان به
ایران و از ایران به خارج که در چارچوب برنامه
های رژیم فعال هستند ،اشاره کرد.
گیسو شاکری پس از خواندن ترانه های زیبا و
انقالبی که با استقبال وسیع شرکت کنندگان
روبرو گردید ،برنامه را با سرود انترناسیونال که
بطور جمعی خوانده شد ،به پایان برد.
تظاه��رات و برگزاری یادمان ها توس��ط اتحاد
سوسیالیستی ایرانیان -مونترال با کمک مبارزان
راه آزادی و سوسیالیس��م در ات��اوا و مونترال و
استقبالی که در این دو شهر از آن شد ،بار دیگر
نشان داد که مساله کش��تار زندانیان سیاسی
مساله همه آزادیخواهان و نیروهای انقالبی است
و کوش��ش های جناح هایی از رژیم که توسط
ایادی آن در خارج از کش��ور ،برای خالی کردن
محتوای مبارزاتی و ضد رژیمی این نسل کشی،
انجام می گیرد ،جز افشای هرچه بیشتر فرصت
طلبان��ی که با ظاهری “چپ” ولی در حقیقت
برای یاری رساندن به برنامه های اصالح طلبان
در نج��ات جمهوری اس�لامی از این مخمصه،
چیزی به همراه ندارد!
*************

نشست کتابخانه نیما
از خون جوانان وطن
الله دمیده
موسیقی ،سخن و گفتگو همراه با
سخنرانان شرکت کننده در مراسم
یادمان سراسری کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60و بیاد قمر ،زنان و
هنر معترض در کتابخانه نیما

روز دوشنبه  8سپتامبر ،دو روز پس از برگزاری
یادمان در مونترال ،جلسه ای با موضوع فوق در
کتابخانه نیما برگزار شد .هدف از تشکیل این
جلسه آشنایی بیشتر با سخنرانان و هنرمندان
شرکت کننده در یادمان کشتار زندانیان سیاسی
و بزرگداشت قمرالملوک وزیری ،خواننده ای که
با ش��هامت حجاب را ب��دور انداخت و علیرغم
فشارها و شماتت هایی که به دلیل آزاد بودنش
از جانب مذهبی هایی متحجر متحمل گردید،
تا آخر عمر به عنوان هنرمندی آزاده زیس��ت،
بود.
ابتدا گیس��و ش��اکری در رابطه با زنان مبارزی
که در راه آزادی مبارزه کردند سخن گفت و از
قمر به عنوان هنرمندی آزاده که نقش مهمی
در مبارزه علیه س��نت ها و عقب ماندگی های
فرهنگی و اجتماعی ایفا کرد ،نام برد .گیس��و
ش��اکری با معرفی  CDجدی��د خود بیاد قمر،
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به نام “گیس��و ش��اکری از قمر می خواند” به
بح��ث در مورد هنر و هنرمند متعهد پرداخت
و بر رس��الت هنر و هنرمند متعهد در تحوالت
اجتماعی تاکید نمود و اضافه کرد که هنر وسیله
ایست که می تواند در بردن پیام ها و روشنگری
نقش مهمی بازی کند.
س��پس جابر کلیبی ضم��ن پرداختن به هنر
متعهد و اش��اره به جایگاه اجتماعی هنرمندان
بحث را از نظر سیاس��ی و طبقاتی ادامه داد .او
هنر را به عنوان پدیده ای اجتماعی و هنرمندان
را به مثابه انسان هایی اجتماعی که در جامعه
طبقاتی زندگی می کنند و ناگزیر باید سمت و
سوی اجتماعی معینی برای مضمون هنر خود
انتخاب کنند ،مورد ارزیابی قرار داد.
در این زمان ش��رکت کنندگان در جلس��ه به
بحث و طرح س��وال در مورد مسایل بیان شده
پرداختند که گیسو ش��اکری ،همایون ایوانی،
عل��ی دروازه غاری و جاب��ر کلیبی ،به تفصیل
پاسخ دادند.
در کل ،بح��ث ها حول تف��اوت میان دو مقوله
هنر و هنرمند “متعه��د” و “هنر برای هنر”
دور می زد.

سه خواست محوری
در فراخوان مشترک
به مناسبت بزرگداشت
یاد جانفشانان
کشتارهای دهه 60
توسط رژیم جمهوری
اسالمی

داخل کشور از فراخوان مشترک است .این امر
نشان می دهد که تداوم فعالیت های چند ساله
اخیر در خارج از کش��ور برای دفاع از زندانیان
سیاس��ی و بازتاب آن در داخل کشور ،آرام آرام
به ثمر می نش��یند و پیوند خان��واده ها و جان
بدرب��ردگان از کش��تارها را در داخل و خارج از
کشور نزدیکتر می کند .به برداشت من ،علت
گس��ترش و تداوم فعالیتها ح��ول گردهمایی
سراس��ری و یا فراخوان مشترک در طرح واقع
بینانه چند خواست معین در برنامه ها ،اطالعیه
ها و نیز فراخوان مشترک است .به این معنا که
به جای طرح خواسته ها و یا تعبیر و تفسیرهای
متفاوت ،صریح و روشن بر سه محور کلیدی در
امر دفاع از زندانیان سیاس��ی دست می گذارد.
بدیهی اس��ت که شکل بیان و نوع تاکید براین
س��ه محور ،می تواند (و باید) اشکال متنوعی
بیابد ولی بر سه امر کلیدی سایه نمی افکند:

• گرامیداشت یاد و
ارزش های جانفشانان و
جانباختگان در زندان های
جمهوری اسالمی

بس��یاری از ما ،دوره هایی پس از کش��تارها را
تجربه کرده ایم که بزرگداشت یاد و ارزش های
انقالبی جانفشانان و جانباختگان با تمسخر و
عباراتی تحقیرآمیز نظیر “مرده پرستی”“ ،باز
هم مراسم های عزاداری” و ...روبرو می شد .به
بسیاری از ما زندانیان سیاسی سابق “توصیه”
می ش��د که فقط موارد نقض حقوق بش��ر در
زندان اش��اره کنیم“ .دلسوزانه” از ما تقاضا می
کردند بر روی اتهام و دیدگاه سیاسی و نظری
خود در سخنرانی ها اشاره نکنیم! چرا که “به
موضوع برنمی گردد و در خارج از کش��ور هم
از اینکه بدانند ش��ما کمونیس��ت هستید زیاد
خوشش��ون نمی یاد!” وقتی که می پرسیدیم
که خب فرق یک زندانی سیاسی و یک زندانی
عادی برای ش��ما در کجاست؟ با سکوت و یا با
مغلطه ای به عنوان پاسخ روبرو می شدیم.
از همین رو ،برجس��ته ساختن این واقعیت که
زندانیان سیاسی برای آزادی و عدالت اجتماعی
چنین تاوان س��نگینی را پرداخ��ت کرده اند،
گرچه اینک “بدیهی” می نماید ،برای ما بسیار
مهم بوده اس��ت .ش��عار “زنده باد آزادی ،زنده
باد سوسیالیسم” ،بیان فشرده ای از خواست و
آرمان های جانفشانان و جانباختگان در زندان
های جمهوری اسالمی است.

تالش برای حفظ و بازس��ازی حافظه تاریخی
انس��ان ها در زمینه کش��تارهای مهیب رژیم
جمهوری اس�لامی ،امس��ال نی��ز گامی دیگر
برداشت تا سدها و موانع سکوت در قبال چندین
دهه سرکوب ،شکنجه و کشتار حاکمان ایران
را از بین ببرد .فراخوان مش��ترکی که تاکنون
توسط بیش از  110گروه ،انجمن و تشکل و نیز
همچنین صدها زندانی سیاسی سابق ،هنرمند
و فعال سیاس��ی در داخل و خارج از کشور آن
را امضا ک��رده اند ،یکی از تالش های نمادینی
است که خواست وحدت عمل در زمینه دفاع از • آزادی برای همه
زندانیان سیاسی را بیان می کند(.)1
تجربه همکاری زندانیان
البت��ه چنین فراخوانی ادام��ه
مش��ترکی است که در سال  2005تجلی
خود سیاسی
را در “نخس��تین گردهمایی سراسری سمینار پرداختن به مسئله مبرم
سراسری در باره کش��تار زندانیان سیاسی در دفاع از زندانیان سیاسی
ایران” یافت( .)2این گردهمایی کوشید تا بنیان کنونی از دیگر محورهای
های اعتماد متقابل برای کارزاری دائمی برعلیه غیرقابل چش��م پوشی
س��رکوب ،اختناق و زندان باشد و پیوند مبارزه فراخ��وان مش��ترک و
برای آزادی زندانیان سیاس��ی را در س��طوح و محت��وای برنامه یادمان
زوای��ای مختلف را با هم مس��تحکم تر کند .از هاس��ت .رس��اتر کردن
این طریق ،جان بدر بردگان از کشتارها ،خانواده فریاد ب��رای آزادی همه
های جانفشانان و جانباختگان ،فعالین چپ و زندانیان سیاسی ،بدون
نیز فعالین حقوق بش��ر در کنار هم به مسئله در نظ��ر گرفت��ن تعلق
کش��تار زندانیان سیاس��ی در ایران پرداختند .گروه��ی آن��ان ،وظیفه
عالوه براین ،حضور پژوهشگران ،نویسندگان و و خواست ماس��ت .از همین رو ،شعار “زندانی
هنرمندان در گردهمایی سراسری نشان داد که سیاس��ی آزاد باید گردد” و تاکی��د بر موازین
پرداختن به پدیده زندان و سرکوب تنها به یک حقوق بشر در رفتار زندانبان با زندانیان ،خواست
زاویه نگاه و یا یک دیدگاه محدود نمی شود .در همه ماست.
جمع بندی این گردهمایی؛ کمیته برگزارکننده
اع�لام کرد ک��ه از این پ��س گردهمایی ها دو •محکومیت صریح و آشکار
س��االنه برگزار می شود و در س��ال های بین مسببین کشتار زندانیان
دو گردهمایی ،تالش برای هماهنگ س��اختن سیاسی
یادمان های غیرمتمرکز در شهرها و کشورهای در فراخ��وان مش��ترک می خوانیم“ :کش��تار
مختلف خواهد شد.
زندانیان سیاس��ی در دهه  60یکی از جنایات
در سال  2006با “فراخوان مشترک شخصیت رژیم جمهوری اس�لامی در ایران علیه جامعه
ها ،انجمن ها و تشکل های دمکراتیک در باره بشری می باشد که نه تنها در تاریخ این کشور
یادمان کشتار سراسری زندانیان سیاسی ایران” همانن��دی ندارد بلکه در مقی��اس جهانی نیز
تالش برای تلفیق تالشهای غیرمتمرکز حول تنها با دوران س��لطه فاشیسم در اروپا همطراز
گرامی داش��ت یاد و ارزش های جانفش��انان و است ”.برای محکومیت صریح و آشکار مسببین
جانباختگان ،رنگ دیگری به خود گرفت ( .)3کشتار و برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی،
بازتاب وسیعتر یادمان ها با استفاده از پوستری قدم نخست سرنگونی جمهوری اسالمی است.
مش��ترک و محورهای مشترک در بیش از  26واقعیت امر این اس��ت که مخالفت با سرکوب،
شهر و یا کشور مختلف توانست اهمیت و ابعاد اختناق و زندان با خواست سرنگونی قطعی این
ت�لاش ها در این زمین��ه را برای افکار عمومی رژیم پیوند خورده است و یادمان ها ،به تعبیری،
آشکارتر سازد .با پخش برنامه های ماهواره ای محل اعالم مخالفت با حکومت اسالمی در ایران
“تلویزیون پویش” ،ارتباط و اعتماد میان فعالین است.
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج
***
از کشور را گسترش داد.
س��ه محوری که فراخوان مش��ترک نیز بر آن
با دومین گردهمایی سراسری در تابستان 2007تاکید دارد ،حداقل های ضروری برای پیشبرد
کارزار دفاع از زندانیان سیاسی تداوم یافت( .)4سالم و بدون ش��بهه یادمان های غیرمتمرکز
ای��ن گردهمایی با حضور بیش از  45هنرمند ،اس��ت .بنا به س��لیقه این یا آن شهر ،ویا این یا
پژوهشگر و سخنران به بررسی و بازسازی پیوند آن کمیته برگزارکننده می توان و باید ابتکارات
مسئله زندان و سرکوب با جنبش های اجتماعی و محورهای دیگ��ری را بر آن اف��زود .این کار
پرداخت .از نقاط برجسته این گردهمایی حضور خوبیس��ت که به تنوع و چندگونگی برنامه ها
گسترده جوانان در سخنرانی ها ،کارهای اجرائی می افزاید ،اما تنوع به این معنا نیس��ت که سه
و بحث ها ب��ود .بخش زی��ادی از این جوانان ،محور و خواس��ت کلیدی یادمان ها به دس��ت
فرزندان و یا بازماندگان زندانیان سیاسی بودند فراموشی سپرده شوند .به همین دلیل ،فراخوان
که زندان را در سنین نونهالی تجربه کرده بودند .مشترک بر این محورها تاکید دارد .به توجه به
س��خنان آنان در دومین گردهمایی سراسری ،این محورهاست که ما از تمامی تالش هایی که
دریچه ای دیگر بر فاجعه س��رکوب ،اختناق و در این راستا باشد ،پشتیبانی می کنیم.
زندان می گش��ود .س ِد سکوتی می شکست تا
همایون ایوانی
بازگوی جهانی پردرد و ناشناخته در زندانهای
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جمهوری اسالمی باشد.
چنین تالش مداومی از سوی زندانیان سیاسی ______________________
سابق ،هنرمندان و نویسندگان ،مدافعین حقوق  )1نگاه کنید به:
زندانیان سیاسی و فعالین چپ در سال 2008
http://www.dialogt.org/2008/
به سطح دیگری از هماهنگی فعالیت ها دست
salgard/farakhan.html
یافت .نمونه بارز آن ،پش��تیبانی بیش از پیش  )2نگاه کنید به:
خانواده های جانفشانان و
جانباختگان در زندان ها
ما را از نظرات خود آگاه کنید:
رژیم اسالمی و نیز فعالین

)

http://www.dialogt.org/seminar2005/index.html
 )3نگاه کنید به:
http://www.dialogt.org/
marasem67_2007/index.html
 )4نگاه کنید به:
http://www.dialogt.org/seminar/index01.html
**********************

کمیتهحمایت
از اعتصاب غذای
زندانیان سیاسی و
مدنی ُکرد

یادداشت زندانیان
اعتصاب کننده()1
از این پس کمیته نامه ها،یادداش��ت و مقاالت
زندانیان اعتصاب کننده را که به طرق گوناگون
دریافت میدارد از طریق پایگاه اطالع رس��انی
خود انتش��ار و به رویت عموم خواهد رسانید.
انتش��ار این مطالب فقط با ذکر اسم مستعاری
که نویسنده ی زندانی اختیار کردهاست مجاز
میباشد.
چرا س��ینه چاکان مبارزه مدنی دم فروبسته
اند؟!
ده روز از اعتصاب عمومی ما زندانیان سیاس��ی
کرد در زندان های جمهوری اسالمی می گذرد.
در طول این ده روز بیشتر زندانیان سیاسی کرد
در تهران،سنندج ،ارومیه ،مهاباد و سقز به این
اعتصاب پیوس��ته اند و بیش از صد نفر در این
اعتصاب غذا ش��رکت جس��ته اند.این اعتصاب
نمود کامل یک مبارزه مدنی مس��المت آمیز و
آشتی جویانه اس��ت که مبارزان در راه احقاق
حق شان برگزیده اند،نمود کامل فداکاری و از
جان گذشتگی انس��ان های فداکاری است که
در راه آرمان هایش��ان ،آزار جسم را از یاد برده
اند،همان فداکارانی که تا دیروز سبعانه ترین و
وحشیانه ترین شکنجه ها را متحمل شده اند
و امروز نیز س��ختی و آزار اعتص��اب را بر خود
هموار کرده اند.
در ط��ول این ده روز از س��وی برخی احزاب و
نهاده��ای کردس��تانی حمایت های��ی از این
اعتصاب غذا به عمل آمد،برخی احزاب به صدور
بیانیه ای اکتفا کردند و برخی دیگر از سازمان
ها و نهادها فعاالنه تر به حمایت پرداختند .اما

در این میان اکثریت س��ازمان ها و گروه های
ایرانی اعم از پوزیس��یون و اپوزیسیون اقدامی
در راستای حمایت از این اعتصاب انجام نداند.
گروههای اص�لاح طلب،دفتر تحکیم وحدت،
نیروهای معروف به ملی –مذهبی،روشنفکران
و فعاالن سیاسی و بیشتر فعاالن حقوق بشری
واکنشی هرچند جزئی در رابطه با این اعتصاب
غدا انجام نداده اند و در این میان بیش��تر گروه
های اپوزیسیون نیز ساکت مانده اند.
ام��روز که “ کردس��تان س��نگر جامعه مدنی
شده است” چرا سینه چاکان مبارزه مدنی دم
فروبسته اند؟ این سینه چاکان که به شدت به
نقد و نفی حرکت های غیر مدنی می پردازند،
چ��را امروز در مقابل مدنی ترین رفتار زندانیان
سیاس��ی کرد دم فرو بسته اند؟ مگر آنان خود
را مدافع مبارزه مدنی نمی دانند و از این شیوه
مبارزه جانبداری نمی کنند؟ در س��نندج تا به
حال دو تجم��ع آرام و مدنی در حمایت از این
زندانی��ان صورت گرفته ،در مهاباد نیز تجمعی
آرام صورت گرفته اس��ت،ولی تاکنون س��ینه
چاکان مبارزه مدنی کلم��ه ای در حمایت از-
حتی رد -این اعتصاب بر زبان نیاورده اند .مگر
همین س��ینه چاکان نیس��تند که در صورت
زندانی شدن خودی ها به بسیج تمامی نیروها و
امکاناتشان می پردازند ؟
امروزکه “کردس��تان سنگر جامعه مدنی شده
اس��ت” چرا منادیان دموکراسی و حقوق بشر
س��اکت مانده اند؟ به راس��تی آنان نه از س��ر
ترس،بلکه به دالیلی کامال مش��خص سکوت
ک��رده اند،آنان وقتی س��خن از ک��رد در میان
باشد،حال به هر دلیل و علتی باشد ،به پیمان
نانوشته خود با حاکمیت پای بند هستند و در
یک “همبستری ایدئولوژیک” با حاکمان تمامی
تالش و هم خود را به کار می گیرند تا هر چه
اسم کرد و حقوق کرد را بر پیشانی داشته باشد
به حاشیه برانند.
آن��ان در هر حال از طرح نام کرد و کردس��تان
واهم��ه دارند و ملت کرد ب��ه هر نحوی از آنحا
بخواهد به اس��تیفای حقوق خود بپردازد آنان
مخالف هس��تند،حال مبارزه مدنی باشد و غیر
مدنی .و این گونه اس��ت که این سینه چاکان
دم فرو بسته اند.

•

514-569-2233
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شعر...

دور بی داری

محمدرضاعلیدوستی
تقدیم به میزبان مهربان
و میهمانان اهل دلش
رمضان  2008میالدی مونترآل

جانتوحالدگریداشتم!

سر و سری داشتم
با تو چه خوش ّ
خیره به دستت نظری داشتم
روزنه ها گر همــه جا بسته بود
باز به کوی تو دری داشتم
با همه ی غـــــربت و آوارگی
هم نفس هم سفری داشتم
چون که به نام تو قدم میزدم
سینه ی مثل سپری داشتم
مــــادری از مهر تو شهناز ُو با
لطف تو خسرو پدری داشتم
دور تو و شمع رخت سوخته
گاه چو پروانه پری داشتم
من که در این هیأت هفت آسمان
جای ستاره قمری داشتم
روز و شبم گرم خــیال تو بود
در سر خود شور و شری داشتم
محو تماشای جمــــــال شما
خوب عجب چشم تری داشتم
بر سر این سفره ی زیبـای تو
لقمه ی شام و سحری داشتم
نان و نمک خورده و در این سرا
آب و گِل و برگ و بری داشتم
جان به فدای تو که دور و برت
جان تو حال دگری داشتم
رفتم و حاال که پشیمان شدم
بار دگر پیش تو مهمان شدم
--------------------

منتشر شد

مجموعه اشعار و داستان های
دکتر ترانه جوانبخت

مراکز پخش در مونترال
کتابفروشیتپش

6162 Sherbrooke west St.,
Metro: Vendôme, Montreal
Tel: 514-223-3336

(از ساعت  ۳بعد از ظهر به بعد)

کتابخانهنیما

5206 Boulevard Décaris,
metro: Snowdon, Montreal
Tel: 514-485-3652

(از ساعت  ۵:۳۰عصر تا  ۸:۳۰شب)
--------------------

شعر از ترانه جوانبخت

بر ستیغ کوهی دیگر

درمی نوردم
قرنی که عصیان
از خون به دستها
روغن تدهین زده است
در شاهراه باور انسانی
در راستای لمس حقیقتها
من می نگرم
بر ستیغ کوهی دیگر
و می افرازم
بیرقی را که زمان
توان افراشتن آن را نداشت

انتخاباتآمریکا...
ادامه ازصفحه15 :
بحران انرژی واقعی است و میگویند
وابستگی آمریکا به نفت کشورهایی که
دوست ما نیستند باید به اتمام برسد.
«اوبام��ا» بطور مش��خص صحبت از
ساختناتومبیلهاییمیکندکهبنزین
کمتریمصرفمیکنند.تأکید«اوباما»
به حفظ محیط زیست است و گرفتن
ان��رژی از باد ،آفتاب و زغال س��نگ و
همچنین بوجود آوردن تکنولوژیهای
جدید برای ساختن و مصرف دوباره از
انرژی است.
مهمترین بخش پیشنهاد «مک کین»
در این مورد در استفاده از ذخائر نفتی
زی��ر دریای��ی  Off Shore Drillingو

____________________ ____________________ www.paivand.ca

گوشهامان کر شد از فریاد بس
چور بس تسلیم بس بیداد بس
حلقه ها و حلق ها را بازکن
دور بی داری ( )1ز نو آغاز کن
دار را بگذار فکــر جار باش
واقعا مردانه مردمیار باش
کودکهمسایهبینانماندهاست
کیبرایشدینوایمانماندهاست
وامدارست و دو دستش بسته است
ناگزیر و نا امید و خسته است
فقر وفحشا بی حیایی تا به کی
مجلس وعظ ریایی تا به کی
هرکسی با هر کسی آمیخته
آبروی حجب و عفت ریخته
بغض هم با کینه هم بستر شده
آتشی در زیر خاکستر شده
مردمان با یکدگر با خویش بد
وضعشان هر روز بیش از پیش بد
تفرقه در بین شــان انداخته
خود شده آقا برایشان تاخته
چشمها گریان و دلها سوخته
در دهانها سرب و لبها دوخته
مژدگانی طاقت جان تاب شد
سربها از آتش دل آب شد
پاره شد آن تارهای عنکبوت
زیر دندان خرد شد مهر سکوت
لب گشودیم و سخن چون باد شد
از کران تا بیکران فریاد شد
باد بر آن ّ
تل خاکستر وزید
روح بیداری به بنیادش دمید
آتش پنهان ازین دم جان گرفت
قلب مرده از ِخ َرد فرمان گرفت
گرم شد خورشید ا ّمید وجود
آب شد یخ های جادوی جمود
مشت ها بار دگر سنگین شدند
گام ها همراه و آهنگین شدند
دست هامان شد یکی دلها یکی
دردها و رنج و مشکل ها یکی
خون درون سرخرگ آمد به جوش
جمله بر یک سو چو سیلی پر خروش
دلقک بیدادگر دستــــور داد
رشوه بر هر خادم و مزدور داد
خادمان خود خسته بودند از ستم
زا ّدعای بی اساس دم به دم
ناگهان این بار با ما ساختنــد
دِین مردم را چه خوش پرداختند
سرسپاران هم چو نافرمان شدند
زخم های کهنه مان درمان شدند
دلقک فریاد زن را سیل برد
دشمن مام وطن را سیل برد
بعد چون تخم محبت کاشتیم
شادی و گل برداشتیم
گندم و
ّ

عزیزان گرامی ----------------------

خانواده های محترم دبیری و پازوکی
مهناز عزیزمان ،عزت گرامی
رویاو حمیرای مهربان مان
در چرخه ایام بهاری سبزتر بود
در خانه دل یاوری گل گستر بود
دارد گل یادش ریشه بر جان
جناب دبیری پدری مهرپرور بود

همدردی

فامیل و دوستان سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت
پدر و پدر همسر گرامی و پدربزرگ تان

شادروانجنابآقایمجیددبیری

بزرگ خاندان دبیری در ایران
با فرد فرد شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
----------------------------------------

خانواده جباری :زری ،سام ،پیمان،
علی ،آیدی و ایثار همراه خانواده

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

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

September 19-21 2008 Montreal, Canada

مادر ای میهن ز ما دلشاد باش
تا قیامت خ ّرم و آزاد باش
 17شهریور ( 1387مونترآل )
___________________
( )1دورانی که در آن دارزدن نباش��د ،همچنین
ایهام است با بیدار شدن

انرژی اتمی اس��ت« .مک کین»
فرانسه را مثال میزند که نزدیک
ب��ه  ۸۰در صد از منابع انرژی آن
اتمی اس��ت و میگوید این نوع
انرژی مطمئن و ارزان اس��ت« .اوباما»
تحت فش��ار ،استفاده محدود از منابع
نفتی زی��ر دریا را به برنامه انرژی خود
اف��زود ولی از نی��روی اتمی صحبتی
نکرده است.
نظر کارشناسان در این زمینه این است
که آمریکا باید وابستگی خود را به نفتی
که بهر حال رو باتمام است کمتر کند.
استفاده از ذخائر نفتی زیر دریایی هم
بسیار پر خرج است و هم از نظر محیط
زیست میتواند زیان آور باشد .به عالوه
دست کم یک دهه بطول میانجامد که
این ذخائ��ر انرژی تولید کنند آنهم به
مقدار کم و بهر حال بحران فعلی را حل
نمیکند .از نظر انرژی اتمی مخالفت

31 PAYVAND: I Vol. 15 I No.856 I Sep. 15, 2008

زیادی هس��ت و مهمت��ری دلیل آن
صدمه به محیط زیست و انسان هاست.
تجربهی بدی که از یکی از مراکز اتمی
بنام «جزیره  ۳مایلی» Three Miles
 Islandدر گذش��ته بوده است ،این راه
حل را خوشآیند نمیکند .کارشناسان
امور اتمی همچنین در مورد مواد زائد
اتمی نگرانند .نگهداری و از بین بردن
این مواد چالش بسیار بزرگی است.
ش��رکتهای بزرگ نفتی که با گران
شدن بنزین در این چند ساله بهرهی
زی��ادی بردند برای اس��تفاده از منابع
زیر دریایی بوی��ژه منابع بکری که در
آالسکاست مش��تاق هستند .واقعیت
این اس��ت که بحران انرژی نه مشکل
جدیدی اس��ت و نه یک راه حل ساده
و فوری دارد .تغییر واقعی تنها با تغییر
نحوه زندگی در آمریکا بوجود خواهد
آمد.

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

شعارهای انتخاباتی بحران انرژی را حل
نخواهد کرد.
حتا جنگ عراق ک��ه دلیل اصلیاش
دست یافتن به منابع نفتی این کشور
بود ،نه تنه��ا کمکی نکرد بلکه ذخائر
مالی این کشور را خالی کرد.
یکی دیگر از مسائل انتخاباتی و مورد
اختالف بین این دو کاندیدا در زمینه
مالیات هاست.
بطور س��نتی جمهوریخواه��ان براین
عقیده هستند که شرکتهای بزرگ
و س��رمایه داران باید مالیات کمتری
بدهن��د چون آنها با اس��تخدام افراد و
سرمایه گذاری به بهبود وضع اقتصاد
کمک میکنند« .اوبام��ا» میخواهد
مالیات کسانی را که بیش از ۲۵۰هزار
دالر در س��ال درآمد دارند اضافه کند
و مالیات طبقه متوس��ط و فقیر را کم
کن��د« .مک کین» میگوید نباید این

مالیات زی��اد ش��ود .جمهوریخواهان
طرفدار دولت فدرال کوچکتر هستند و
به دمکراتها انتقاد میکنند که هدفشان
بوجود آوردن یک بوروکراس��ی بزرگ
و پر خرج اس��ت .در عی��ن حال برای
مثال در مورد «نیواورلئان» دیدیم که
یک طوفان ش��دید شهر را خراب کرد
و میلیونها شهروند را بیخانمان نمود.
یکی از دالیل مه��م این فاجعه کهنه
بودن و ضعیف بودن سدهایی بود که
باید جلوی نفوذ آب را میگرفت.
واقعیت اینست که زمان تغییر در این
جامعه فرا رسیده است.
آمریکا که بزرگترین قدرت اقتصادی
و نظامی دنیاس��ت از نظر بهداش��ت،
آموزش ،تأسیس��ات زیربنائی ،تقسیم
ثروت و بسیاری مسائل دیگر روز بروز به
عقب میرود .علم و صنعت و تکنولوژی
در این کشور یک روند واپسگرا داشته

است .کس��ر بودجه این کشور به رقم
سرسام آوری رسیده است .حتا قدرت
نظامی آمری��کا در نتیجه جنگهای
فرس��وده کنندهای مانند جنگ عراق
ب��ه م��رز از ه��م پاش��یدگی نزدیک
میش��ود .آمریکا برای اینکه بتواند در
جهان امروز ،ب��ا قدرتهای اقتصادی
و سیاسی جدیدی مانند چین رقابت
کند ،باید سیاستهای متفاوتی را در
امور داخلی و خارجی اتخاذ کند .زمان
تغییر فرارس��یده است و این تنها یک
شعار انتخاباتی نیست ،بلکه واقعیتی
از سرنوشت تلخ بزرگترین امپراطوری
قرن بیستم است که بدون این تغییرات
اساس��ی به افولی که آغاز ش��ده ادامه
خواهد داد
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Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
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Bur.: (514) 426-4545
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
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Kirkland., QC., H9H 3B5
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