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جهان در
اضطراب

_________

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

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

 ازکارافتادگی ایاالت...«
متحده به مثابه موتور
 باعث،جهانی رشد
سقوط اقتصاد جهانی
 با این کار.نیز میشود
خطر تنشهای داخلی
و ستیزهای اجتماعی
 چیزی که،باال میگیرد
ممکن است به عرصهی
سیاستخارجــی
نیز تسری
».یابد

September 19-21 2008 Montreal, Canada

Plus jamais!

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

حریق سبز
دامن شیرین

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

20e anniversaire du
massacre de l’été
1988 des prisonniers
politiques en Iran
-- 19-21 sept. ->>pp.:26-27-31

در ویکندی

سیاه و تلخ

67 مسینارکش�تار

...موسیقیپاپ

6

!درس زیمبابوه
حسین باقرزاده

بهزادقیامی

4 : >>

!مالالری
سیروس

یحیـیآبادی

5: >>

25 >>

انتاریو و جنگ
نهائی

سقوط
تارخیی
ارزش
سهام
دربورس
نیویورک
و جهـــان

پیامدهای
سنگین سقوط
اقتصاد آمریکا
!در جهان

به هارپر
اجازه
!ندهیم

www.paivand.ca

پس از گذشت سه هفته از
مبارزات انتخاباتی و اعالم
برنام��ه های اح��زاب و در
حالی که سرعت مبارزات
و بکارگی��ری روش��های
گوناگون برای دست یابی
به پی��روزی نهائی افزایش
 کم��اکان نتیجه،میبای��د
نظرسنجی ها نشان میدهد
که حرک��ت آرام محافظه
کاران ب��ه س��وی پیروزی
در چهارده��م اکتبر ادامه
داش��ته و چنانچ��ه اتفاق
خاص و پیش بینی نشده
 به احتمال،ای رخ نده��د
زیاد آقای اس��تیون هارپر
با دولت اکثریت (هر چند
ضعیف از نظر کرسی ها) به
.اتاوا مراجعت خواهد نمود

دروغ های
18
:انتخابات فدرال
شاخدار
زه از سفارت کانادا در ایران
23و11
چه خرب تا
امحدی
: منتظری
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ی
نژاد در
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ه باید با
 سازمان8 ! خامنه ای امتام حجت کند
7 !ایران بدون دیاپازم
!ملل
:کانادا/کبک
>>

دکترانصاری

پزشــکی
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Inc.

IranAir

General Sales Agent
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MONTREAL

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

www.pars.ca

GESTION FINANCIERES EXACTE

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
£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)

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
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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

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.

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿
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18>>حسینصمیمی

درمتام
با سیستم ماW.جهت جابجایی ارز
5Star ،دنیا
I.P.M. نقاط
Inc. 2178
Ste-Catherine
2178dZ®`
Ste-Catherine
W.
` ` ` Á…

ÍÅœZ®™

طنز
خرسندی

اکتبر14انتخابات

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
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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£`›
¯
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ã¼±› wZz

}gfZ\£›¬‹¯˜®›
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Fax
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\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
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PAYVAND:

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

م
ب

ـ
ل

پ
ر
ی

ل
و

همین امروز از منایشگاه های ما دیدن فرمائید!
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فروپاشی اقتصاد آمریکا؟!..
سقوط
بازارهــای
سهام در پی
رای منفی
کنگره آمریکا

در پی رای منفی مجلس نمایندگان
آمری��کا به الیحه پیش��نهادی دولت
برای مقابله با بحران مالی این کشور،
بازارهای س��هام در جهان به ش��دت
سقوط کرده است.
در ساعات اولیه معامله در بورس های
عمده اروپایی در روز س��ه شنبه30 ،
سپتامبر ( 9مهر) ،شاخص بهای سهام

در بورس لن��دن ،پاریس و فرانکورت
هرکدام بی��ش از دو درصد تنزل کرد
و در روسیه ،مقامات بورس مسکو در
واکنش به تنزل ش��دید بهای سهام،
معامالت را برای مدتی به حالت تعلیق
درآوردند.
پیشتر ،در معامالت سهام در بازارهای
آس��یایی که زودتر از اروپا کار خود را
آغاز می کنند ،نیکی  -شاخص بهای
س��هام در بورس توکیو  -نزدیک به 5
درصد س��قوط کرد و شاخص اصلی
بورس س��ئول در کره جنوبی در ده
دقیقه اول معامالت همین روز 5.47
درصد کاهش یافت.
ش��اخص بهای سهام در بورس های
اس��ترالیا و زالند نو هم در روز س��ه
ش��نبه حدود  5درصد کاهش نشان
داد و روند نزولی شاخص بهای سهام
از بورس های هنگ کنگ ،فیلیپین و
سنگاپور نیز گزارش شده است.
سقوط بازارهای عمده سهام در اروپا،
آسیا و اقیانوس��یه در پی بروز روندی
مش��ابه در معامالت روز گذش��ته در
بورس های ایاالت متحده گزارش می
شود.
در پایان معامالت روز دوش��نبه ،داو
جون��ز  -ش��اخص قیمت س��هام در
ب��ورس نیوی��ورک  -در واکنش به رد

الیحه نجات بازارهای مالی در مجلس
نمایندگان ایاالت متحده حدود  ۷در
صد س��قوط کرده و ش��اخص نزدک
 NASDAQیک کاهش  ۹درصدی
را ثبت کرده بود.
به گفته کارشناس��ان ،سهام شرکت
های مورد معامله در بورس نیویورک
در روز دوش��نبه یک تریلیون و ۲۰۰
میلیارد دالر از ارزش خود را از دست
داد.
ب��ا توجه ب��ه نگرانی در م��ورد آینده
بازاره��ای مالی جهان ،انتظار می رود
تنزل سریع بهای سهام با آغاز معامالت
روز سه شنبه در بازارهای اروپایی نیز
تکرار شود.
همزمان ،قرار است جورج بوش ،رئیس
جمهور آمریکا ،روز سه شنبه در مورد
رای منف��ی کنگره آمری��کا به الیحه
نجات بخش مالی این کشور سخنرانی
کند و خواستار اقدام فوری کنگره در
این زمینه شود.
س��خنگوی کاخ سفید از ناخرسندی
آقای ب��وش از رد الیحه نجات بخش
مال��ی خب��ر داده اس��ت و ب��ه گفته
کارشناس��ان ،انتظار م��ی رود دولت
آمریکا به تالش خود برای وادار کردن
کنگره به قبول این الیحه یا الیحه ای
مشابه ادامه دهد.

I invite you to come visit me,
at my Campaign Headquarters,
on Sunday, 5th of October,
between 10:00 am and 1:00 pm.
I will be more than pleased
to answer any question you might have
for me.

Comité électoral/
Campaign Office
45, Westminster Nord/North
Montréal-Ouest/ Montreal-West
H4X 1Y8

T 514.667.7095

F 514.807.5287
e-mail: info@ndg-lachine.ca
___________________________________________
Authorized by the Official Agent of Marlene Jennings

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



 dسالd 15

____________________ ____________________ www.paivand.ca

شماره  10 d 858مهر 1387

u Vol. 15 u No.858 u Oct. 01, 2008

ایرانوآمریکا...
سیستم رادار
پیشرفته

قادر اس��ت حمل��ه با موش��ک های
بالیس��تیک را کمی بعد از پرتاب آن
ردیابی کند.
به گزارش خبرگزاری ها هشدار فوری
ای��ن رادار باعث می ش��ود که س��پر
ضدموشکی اسرائیل خیلی سریعتر به
حمالت احتمالی واکنش نشان دهد.
گفته می ش��ود که سیستم این رادار
قادر است اشیاء به کوچکی یک توپ
بیس بال را از فاصله  4700کیلومتری
ردیابی کند.
ای��ن اولین بار اس��ت ک��ه نظامیان
آمریکای��ی به طور دائم در اس��رائیل
مستقر شده اند.
روزنام��ه گاردین ،چ��اپ بریتانیا ،روز
جمعه ( 26س��پتامبر) ،در گزارش��ی
نوش��ت که اسرائیل در سال جاری به
طور جدی بمباران تاسیس��ات اتمی

هدیه آمریکا به
اسرائیل علیه ایران
ایاالت متحده اخیرا به این کشور یک
سیس��تم رادار پیش��رفته داده که در
صورتی که ایران دست به حمله بزند،
پیشاپیش به آنها هشدار خواهد داد.
به گفته مقامات اس��راییلی ،این رادار
که هفته گذشته در یک پایگاه هوایی
در جنوب اس��رائیل نصب شده است،
توسط یک صد و بیست پرسنل نظامی
آمریکایی اداره خواهد شد.
رادار جدید در پایگاه هوایی “نواتیم”

PAYVAND:

مالالری؟!
ایران را مد نظر قرار داده بود اما جورج
بوش ،رئیس جمهور آمریکا گفته بود
که از چنی��ن حمله ای حمایت نمی
کند.
اسرائیل ،که تصور می شود تنها قدرت
اتمی خاورمیانه باشد ،می گوید که اگر
ایران به س�لاح اتمی مجهز شود می
تواند موجودیت این کش��ور را تهدید
کند .ایران گفته اس��ت که علیه هیچ
کش��وری به زور متوسل نخواهد شد
مگر آنکه هدف قرار گیرد.

ارسال آگهی رایگان
و

مشاهده نیازمندیهایتان
ازطریق وب سایت جهانی

www.gashtan.com
وارد سایت شوید بدون هیچگونه عضویتی در

گفتــگوی

سفت و سخت!!

سیروس
یحیی آبادی

لریکینگباپرزیدنتامحدینژاد!

دهها تن در
ازدحام معبد در
هند کشته شدند
ازدح��ام و هجوم زائ��ران در یکی از
معابد هندو در هند چند صد کشته و
زخمی برجای گذاشته است.
روز  30سپتامبر هجوم زائرانی که در
معبد “چاموندا دوی” واقع در قلعه
ای در ش��هر جودپ��ور ازدحام کرده
بودند باعث ش��د تا دست کم یکصد
و چه��ل و هفت نف��ر از جمله دهها
کودک زیر دست و پا جان خود را از
دست بدهند و حدود یکصد و پنجاه
تن دیگر زخمی شوند.
این حادثه زمانی روی داد که هزاران
تن به مناس��بت آغاز جشن نه روزه

ناواراتری ،از اعیاد مذهبی
هن��دوان ،در ای��ن معبد
ازدحام کرده بودند.
برخ��ی ش��اهدان عینی
گفت��ه ان��د ک��ه اق��دام
مام��وران پلیس که می
کوشیدند برای ورود یکی
از شخصیت های محلی
راه باز کنند ،باعث فشار
ب��ر جمعیت و ب��روز این
حادثه شد.
کشته و زخمی ش��دن مردم در اثر
ازدحام زائران در معابد هند واقعه ای
بی سابقه نیست.
ماه گذش��ته ،بیش از یکصد و چهل
نفر از جمل��ه چهل کودک در معبد
ناینا دوی در ایالت هیماچال هند زیر
دس��ت و پا ماندند و جان خود را از
دست دادند.
همچنین ،در ماه ژوئیه س��ال جاری
ش��ش نفر در جریان یکی از جشن

های هندوان که با شرکت حدود یک
میلیون نفر در ایالت اوریس��ا برگزار
شده بود کشته شدند و در ماه مارس
نیز ،ازدحام یکصد هزار زائر در یکی از
معابد واقع در مرکز هند ،شش کشته
برجای گذاشت.
در سال های اخیر ،بیشترین تلفات
در جریان یک مراسم مذهبی هندو
در س��ال  2005گزارش شده که در
جریان آن ،بیش از دویست و شصت
نفر در معبدی در ایالت ماهاراش��ترا
زیر دست و پا ماندند و جان دادند.

کمتر از چند ثانیه آگهی خود را ارسال نمایید

ع
جما
کلبه
م
و
ل

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح
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در گرمای سبه؟!
چی می چ نی !!
ملا
آبجو بشکه آ جمال!
سعمو
ویترا
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کیترینگجمال

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

•
•
•
•
•

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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درسی از زمیبابوه

ایران...
جنگ و...
حسین باقرزاده
>> 5:

 16سپتامبر 2008
«م��ن این توافقنام�� ه را به این دلیل
امضا کردهام که اعتقاد من به زیمبابوه
و م��ردم آن عمیقتر از آثار زخمهایی
است که در جریان مبارزه بر من وارد
شده است ...به این دلیل که امید من
به آینده قویتر از اندوهی است که من
به خاطر رنجهای بیدلیل س��الهای
گذشته احساس میکنم» .این سخنان
را روز دوش��نبه مورگان چانگرای در
مراس��م امض��ای توافقنام��های برای
شرکت در یک دولت ملی در زیمبابوه
ایراد کرد .او پس از س��الها مبارزه با
رژی��م خودکامه موگاب��ه ،اکنون قرار
اس��ت زیر نظ��ر او در ی��ک حکومت
ائتالفی شرکت کند .این قرارداد پس از
ماهها مذاکره با وساطت رییس جمهور
ی جنوبی حاصل شده است .بر
آفریقا 
اساس این توافقنامه ،موگابه  ۸۴ساله
که نزدیک سه دهه با خشونت و اقتدار
تمام ب��ر زیمبابوه حکومت کرده و در
یک دهه اخی��ر آن را به افالس کامل
کشانده است همچنان در مقام ریاست
جمهوری باق��ی میماند و فرماندهی
کل ارتش را در دس��ت خواهد داشت.
آقای چانگرای به عنوان نخس��توزیر
به اداره روزمره کش��ور میپردازد و از
جمله ،کنترل پلیس را به عهده گرفته
است.
آقای چانگرای در انتخابات ریاس��ت
جمه��وری در م��اه مارس گذش��ته،
انتخابات��ی که کنترل آن در دس��ت
نیروهای وابسته به موگابه بود ،بیشتر
از آق��ای موگابه رأی به دس��ت آورده
بود  -ولی گفته ش��د که او حد نصاب
الزم  ۵۰درصد را کسب نکرده است،
و انتخابات به دور دوم محول شد .در
این دور که در ماه ژوئن صورت گرفت،
طرفداران موگابه و پلیس به تهدید
و ارعاب و قتل ط��رفداران چانگرای
پرداختند تا آنجا که نامبرده به عنوان
اعتراض از شرکت در دور دوم اجتناب
ک��رد و در نتیج��ه موگابه ب��ه عنوان
برنده انتخابات اعالم شد .افتضاح این
انتخاب��ات به حدی بود که از س��وی
بسیاری از کشورهای جهان مخدوش
شناخته ش��د و محکوم گردید .دولت
موگابه که پیش از آن به علت کارنامه
بسیار سیاه نقض حقوق بشر بارها از
س��وی جامعه جهانی محکوم شده و
تحت تحری��م قرار داش��ت ،اکنون با
تحریمهای جدیدتری روبرو شده بود.
بخش��ی از این تحریمها که به دلیل
مخالفت روس��یه و چین نتوانست از
مسیر ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
بگذرد مس��تقیما از سوی کشورهای
غربی اعمال میشد.

کش��وری مرفه و ثروتمن��د را به
روز سیاه نشانده است.
بسیاری بهاز آیا چاره دیگری هم هست؟
مردم این کش��ور در فقر مطلق
سر میبرند و حتا از تهیه خوراک باید از جوامعی مانند
روزانه خود و کودکانشان عاجزند .زیمبابوه درس گرفت
ت��ورم سرس��امآور دهه��ا میلیون
درص��د ،پساندازهای م��ردم را به و راه برون بست از کابوس
صفر مطلق رس��انده است .پلیس  30ساله جمهوری اسالم را
و ارت��ش و م��زدوران حکومت،
موگابهاز از کانالهای
هیچ جنایتی علیه مخالفان
خ��ودداری نمیکردهان��د .از بطن عملی و آشتیجویانه
چنین محیط��ی« ،جنبش
برای دنبال کرد!!
تغییر دموکراتیک» در س��الهای
اخیر به رهبری مورگان چانگرای
شکل گرفته بود و مبارزه میکرد .در آق��ای چانگرای البته میتوانس��ت از
این مبارزه ،س��دها نفر از فعاالن این هرگونه توافق با رژیم موگابه سر باز زند
ی او یک پله پایین
جنبش جان و زندگی خود را از دست و از خواست برکنار 
ی این کار ،او همه شرایط الزم
دادند ،هزاران نف��ر آواره و بیخانمان نیاید .برا 
ش��دند ،و آقای چانگ��رای خود بارها را داشت .در داخل کشور ،او از حمایت
مورد اذی��ت و آزار و تهدید و ارعاب و اکثریت م��ردم برخوردار ب��ود ،و این
بازداش��ت و سوء قصد و ضرب و شتم واقعیت نه از راه تبلیغات یا حدسیات یا
قرار گرفت .در یکی از این حمالت در نظرخواهیها و بلکه از طریق صندوق
سال گذشته ،آقای چانگرای را به شدت رأی به ثبت رسیده و برای همه روشن
زدند و سپس او را که له و ل َورده شده بود .او در درون کش��ور با تحمل همه
بود با سر و صورت زخمی و چشمان خطرات و حمالت مقاومت کرده بود.
ورم کرده رها کردند و او یکسره روانه در سطح بینالمللی حمایت وسیعی را
بیمارستان شد .آثار این زخمها هنوز بر به دست آورده بود .رژیم موگابه بیش
از هر رژی��م دیگری در جهان مطرود
چهره آقای چانگرای باقی است.
بود و تحت تحریم قرار داشت .بسیاری
آقای چانگرای در سخنان خود در روز از قدرتهای بزرگ صریحا از برکناری
دوش��نبه از این زخمها یاد کرد ،ولی موگابه و جانشینی چانگرای حمایت
اضافه نمود که اعتقاد او به زیمبابوه و میکردند .ولی چانگرای میدانس��ت
مردم آن عمیقتر از آنها است .او که که همه اینها برای برکناری رژیمی
عالرغم همه خطرهای جانی از ناحیه خودکامه و خشن و متکی به نیروهای
حکومتیان در زیمبابوه باقی مانده بود مسلح پلیس و ارتش ایدئولوژیک کافی
و ب��ه مبارزه خود ادامه م��یداد امروز نیست .او میتوانس��ت بر اصول خود
حاضر شده اس��ت با کسی توافقنامه ایس��تادگی کند و با ش��یطان دست
ی سقوط هر چه بیشتر مردم
امضا کند ،و زیر نظر او به کار بپردازد ،ندهد ،ول 
که مسئول مستقیم بس��یاری از این ب��ه ورطه فقر و م��رگ را ببیند .خود
جنایات بوده است .او ،همچون غالب منزه بماند ،ولی نظارهگر خرابی هرچه
ناظرانی که وقای��ع زیمبابوه را دنبال بیشتر کشورش باشد .ایستادگی کند،
میکنند ،میداند ک��ه این توافقنامه و چه بسا شاهد بروز جنگ داخلی در
س��اخت و پایههای محکمی ندارد و زیمبابوه شود.
ی موگابه
ب��ه راحتی میتواند از س��و 
مورد سوء اس��تفاده قرار گیرد .عالوه ولی چانگرای ترجیح داده است که با
ب��ر این ،او به همین دلیل میداند که موگابه کنار بیاید ،گذشتهها را نادیده
با حض��ور موگاب��ه در رأس حکومت بگیرد و ب��ه آینده بنگ��رد ،به خاطر
حل مش��کالت اقتصادی و اجتماعی مردمش غرور خ��ود را فرو خورد و با
مردم س��اده نخواهد بود و به سختی دشمن سرکوبگر خویش سازش کند.
میتوان س��یر نزولی شدید کشور به او میداند که عمر سیاسی (و فیزیکی)
س��وی فقر و نابودی را کامال متوقف موگابه بلند نخواهد بود ،و وقتی نسیم
کرد .در عین حال او معتقد است که دموکراسی در کشور بوزد و مردم اثر آن
ی که تنفس میکنند
این موافقتنامه «بهترین فرصت برای را نه فقط در هوای 
س��اختن یک زیمبابوه دموکراتیک ،و بلکه به صورت غذا بر سر سفرههای
مرفه و مسالمتآمیز» است و میگوید خود ببینند ،قدر آن را بیشتر خواهند
دانست و آن را پاس خواهند داشت .او
به این دلیل آن را امضا کرده است.
اس��تقرار دموکراسی را همراه با رفاه و

حکومت موگابه که در آغاز دهه هشتاد
میالدی چهرهای انقالبی و مس��تقل
داش��ت در طول س��ه دهه به یکی از
خشنترین ،فاسدترین و منحطترین
حکومته��ای جهان تبدیل ش��ده و

مس��المت میخواهد و خش��ونت را
نمیپذیرد .او نشان داده است که در
برابر یک رژیم خشن میتوان خشونت
به کار نب��رد و در عین حال آن را به
زان��و درآورد .و اکنون با کنار آمدن با
موگابه ،چانگ��رای فصل جدیدی در
تاریخ سیاسی زیمبابوه گشوده است.
او اعتبار سیاسی خود را وجهالمصالحه
توافقی کرده است که به اعتقاد او راه
گذار این کشور به دموکراسی و رفاه و
مسالمت را هموار خواهد کرد .آینده
نشان خواهد داد که این انتظار تا کجا
واقعبینانه بوده است .ولیتردید نباید
کرد ک��ه چانگرای با ای��ن اقدام خود
گام مهمی در راه صلح و آش��تی ملی
برداشته است و با استقبال جهانی از
ای��ن اقدام ،تا حد زی��ادی از دردهای
روزانه مردم این کشور کاسته خواهد
شد.
چندی پیش در مقالهای نوش��تم که
ما (ایرانیان) مدعیان صریح یا خجول
رهبری زیاد داریم ،ولی «آن سان سو
کی» یا «مورگان چانگرای» نداریم ،و
اضافه کرده بودم که «یک آن سان سو
کی یا مورگان چانگرای ایرانی میتواند
نقش بزرگی در رهبری اپوزیسیون و
شکلگیری یک جنبش آزادیخواهی
و دموکراس��یطلبی در ای��ران ایف��ا
کند» )۱(.حکومته��ای ایدئولوژیک
و خش��ن ایران و زیمبابوه در سه دهه
گذش��ته خصوصیات مشترک زیادی
داش��تهاند .هر دو حکومت (به اضافه
برمه) در صحن��ه جهانی نیز بیش از
رژیمهای دیگر مطرودند و تحت تحریم
ق��رار دارند .ول��ی در زیمبابوه و برمه
رهبرانی پیدا ش��دهاند که توانستهاند
رژیم را به چالش بکش��انند و دس��ت
ک��م در زیمبابوه این چالش اکنون به
ی
نتیجهای رسیده و توانسته است نقب 
به سوی دموکراسی بزند .در ایران ،ما
چنین رهبرانی نداش��تهایم ،و اگر در
آینده نیز پیدا شوند و بخواهند روشی
مش��ابه کار آقای چانگرای را در پیش
بگیرند بدون تردید از سوی بسیاری از
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نیروهای اپوزیسیون مورد تخطئه قرار
خواهند گرفت.
ول��ی آیا چ��اره دیگری هم هس��ت؟
مدعیان براندازی نزدیک به سی سال
اس��ت که این شعار را سر میدهند و
برخی از آنان قربانی��ان زیادی نیز در
راه مبارزه مسلحانه با رژیم جمهوری
اس�لامی از دست دادهاند .نشستن به
انتظار ش��ورش خودجوش مردم هم
و س��الیان دراز دیگری را در انتظار
س��رنگونی (خونی��ن ی��ا مخملی)
جمهوری اسالمی نشست .یا این که
از دیگران ،و به خصوص از جوامعی
مانندزیمبابوهکهگرفتارساختهای
سیاس��ی و ن��وع حکومتهای��ی
نزدیکتر به ما هستند ،درس گرفت
و راه ب��رون بس��ت از ای��ن کابوس
 30س��اله را از کاناله��ای عملی،
مسالمتآمیز و آشتیجویانه دنبال
کرد.
--------------------------

•

بنیادفرهنگی سخن آزاد
برگزار می کند

سابقه چندان کمتری از
آن ندارد .دلیلی در دست
نیست که این روشها در
 ۳۰سال آینده نیز نتیجه
بهتری به دست دهد .راه
دیگری که در س��الهای
اخی��ر از آن س��خن زیاد
رفته انقالبهای مخملی
اس��ت .ولی یک مطالعه
اجمال��ی از نمونهه��ای
مع��دودی ک��ه چنی��ن
تحول��ی در آنها صورت
گرفته (جوامع باز یا نیم ه
باز ،نیم��ه دموکراتیک و
غیر ایدئولوژیک) و تفاوت
آنها با جامعه ایران تحت
جمه��وری ایدئولوژی��ک
خش��ن اس�لامی نشان
میدهد که انتظار تحولی
مش��ابه از ای��ن طریق در
ای��ران تا کجا ناواقعبینانه
اس��ت .البته میت��وان به
این راهه��ا دلخوش کرد

کنسرتگروهمناد
خسرو انصاری:آواز
مهرداد اهرابی:
دف ،تنبک
سعید کامجو :کمانچه
خسرو تقوی :سه تار
-----------

به همراه اشعاری از فروغ
فرخزاد و سیاوش کسرایی
 --جزئیات در شماره آینده --

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



 dسالd 15

شماره  10 d 858مهر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

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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احمدی نژاد در نیویورک ...
دروغ های
شاخدار
امحدی نژاد
در سازمان
ملل
علی کشتگر

علی خامنه ای “رهب��ر” مادام العمر
جمهوری اس�لامی از زب��ان محمود
احمدی ن��ژاد بزرگترین دروغ ها را از
تریبون س��ازمان ملل به خورد افکار
عمومی جهانیان داد!
احمدی نژاد با وقاحتی شگفت انگیز به
جهانیان درس دفاع از آزادی ،عدالت،
برابری ،رفع تبعیض و ایس��تادگی در
براب��ر زورگوئی داد .در حالی که تکیه
خود او بر صندلی ریاس��ت جمهوری
ایران مصداق روش��ن آزادی کش��ی،
تبعیض ،نابرابری و زورگوئی است.
کدام ایرانی آگاهی است که نمی داند
که ما در ایران ن��ه جمهوری داریم و
نه رئیس جمهور ،بلکه خودکامه ای به
نام علی خامنه ای همراه با ایادی خود
که عمدتا از نیروهای نظامی و امنیتی
هستند ،بر ایران حکومت می کنند و
به جای هفتاد میلیون ایرانی تصمیم
می گیرند!
نمی دانم شنوندگان غیرایرانی و بدون
آگاهی کافی از اوض��اع ایران از تکرار
مداوم واژه های قشنگ آزادی ،عدالت،
صلح و دوس��تی و مب��ارزه با تبعیض
در سخنرانی نیم ساعته احمدی نژاد
چه قضاوتی درباره اوضاع کنونی ایران
پیدا کردند ،اما احتماال ایرانیان وقتی
احمدی نژاد دم از آزادی می زد به این
فکر می کردند که:
>> در ایران مردم از حق س��اده
آزادی انتخابات نمایندگان راس��تین
خود محروم اند!
>> که جمهوری اسالمی با رسانه
ه��ا و روزنامه نگاران مس��تقل کاری
کرده است که مردم ایران برای اطالع
از اخبار روزمره ایران و جهان مطلقا به
رسانه های خارجی وابسته شده اند!
>> ک��ه در ای��ران همه نهادهای
انتخابی زیر سلطه خامنه ای و ایادی او

PAYVAND:



به جز با خش��ونت
و سرکوب و ارعاب

از محتوای خود تهی شده اند.
>> که به زودی دهمین سالگرد پاسخ نمی گوید.
قتل های زنجیره ای است ،قتل هایی س��خنرانی احمدی ن��ژاد از تریبون
که به دست امثال احمدی نژاد صورت سازمان ملل نمایش بی حیائی رژیمی
گرفت و سرآغاز سرکوب خشن جنبش است که در بی پرنسیبی و عوامفریبی
نوین آزادیخواهانه ای بود که در سال هیچ مرزی نمی شناس��د .نمی دانم
 ۷۶علیه استبداد سربلند کرد.
مخاطب��ان غیرایرانی و ک��م اطالع از
آن جنایات مقدمه س��رکوبی س��یاه اوضاع ایران تا چه حد ممکن اس��ت
در تاری��خ ای��ران ب��ود ک��ه پس فریب سخنان احمدی نژاد را بخورند؟
آیا جهانی��ان می دانند که در
از آن ب��ا قل��ع و قمع ب
ایران رژیمی ک��ه تا دندان
روزنامه های مستقل ،ا وقاحتی
مسلح اس��ت و همه قدرت
و روزنام��ه
ن��گاران شگفت ان
گیز اقتص��ادی و تریب��ون ه��ای
آزادیخواه ،س��رکوب
رسمی و رسانه های عمومی
وحش��یانه دانشجویان و
را در دس��ت خود قبضه کرده
اعمال سانس��ور در هم��ه عرصه ها و
برگزاری ننگین انتخابات فرمایشی و حتی تحمل یک رس��انه مس��تقل را
نشاندن احمدی نژاد بر کرسی ریاست ندارد و س��االنه میلیونها دالر از ثروت
ملی ایرانیان را خرج فیلترینگ شبکه
جمهوری تکمیل شد.
احمدی نژاد در سخنرانی نیم ساعته های اینترنتی می کند؟
خود بارها از عدالت و برابری دم زد در آیا جهانیان می دانن��د که این رژیم
حالی که در ایران امروز ،ایرانی که در حتی تاب تحمل انتقاد ساده طرفداران
دوره سه ساله گذشته صدها میلیارد پروپاق��رص خود مث��ل احمد توکلی
دالر درآمد ارزی از فروش نفت داشته و قالیباف را هم ندارد و س��ایت های
در تب فقر و بیکاری و فساد و بیعدالتی اینترنت��ی همین اف��راد را نیز برنمی
می س��وزد و نیمی از مردم آن در زیر تابد؟
آیا جهانیان می دانند که در ایران هیچ
خط فقر زندگی می کنند.
ایرانی که میلیونها زاغه نشین ،کارتن نهاد انتخابی ب��ه مفهوم واقعی کلمه
خ��واب و جوان بی کار و بی آینده آن وجود ندارد و هرچه هس��ت نمایش
از هرگون��ه حق و حقوقی محروم اند! فریب و سوء استفاده از رای دهندگان
و گل های سرسبد آن در کشورهای به عنوان سیاهی لشکر استبداد است؟
آیا جهانیان م��ی دانند که جمهوری
بیگانه در تبعید به سر می برند.
احم��دی ن��ژاد از مبارزه ب��ا تبعیض اسالمی و همه نمایندگان والیت فقیه
داد س��خن داد ،در حالی که ایران از از جمله احمدی نژاد سمبل تبعیض و
رهگذر خود کامگی علی خامنه ای و دشمن سوگند خورده آزادی ،عدالت
گماشتگان وی هم چون احمدی نژاد و صلح و دوس��تی هستند؟ اگرکسی
به کانون اصلی تبعیض دینی ،جنسی ،در جهان هس��ت که ای��ن حقایق را
قومی و طبقاتی در جهان امروز تبدیل نمی داند که بس��یارند این همه گناه
ما است.
شده است.
تبعی��ض علی��ه بهائی��ان  ،یهودیان ،س��خنان و رفت��ار احمدی ن��ژاد در
تبعیض علیه مسلمانان سنی مذهب و س��ازمان ملل یک واقعیت تلخ نهفته
شیعیانی که برداشتی سوای برداشت بین المللی را نیز آش��کار می کند و
“رهبر معظم انقالب” دارند ،تبعیض آن این که تریبون سازمان ملل برای
علیه زنان ،تبعیض علیه دگراندیشان ،همه دولت ها به یک ابزار دیپلماتیک
تبعیض علیه کردها و  ...آیا به راستی و وسیله پیشبرد مقاصدی تبدیل شده
در جه��ان امروز رژیم��ی را می توان است که به گوهر با آرمانهای انسانی
نشان داد که در اعمال تبعیض بتواند و صلح جویانه ای که س��ازمان ملل را
پدید آورده در تناقض آشکاراند.
با جمهوری اسالمی برابری کند؟
احمدی نژاد از صلح و دوستی سخن وقتی آمریکای ج��ورج بوش به خود
گفت در حالی که رژیم دینی ایران با اج��ازه م��ی ده��د در ورای منش��ور
خواس��ته های مردم خویش از زنان ،س��ازمان ملل و حقوق بین المللی به
کارگران و دانشجویان و روزنامه نگاران عراق لشکر کشی کند ،روسیه به خود
گرفته تا معلمان و اس��تادان دانشگاه اجازه دخالت نظامی در گرجس��تان
می دهد ،اسرائیل از دیرباز با دلگرمی
از پش��تیبانی بی قید و شرط آمریکا
قطعنامه های شورای امنیت و مجمع
عمومی س��ازمان ملل را نقش بر آب
می کند و این سازمان جهانی از ایفای
هرگونه نقش موثری در دفاع از حقوق
بش��ر و آزادی در عرص��ه بین المللی
درمانده اس��ت ،چ��را نماینده یکی از
زشت ترین حکومت های استبدادی
جهان امروز نتواند از تریبون آن برای
پیشبرد مقاصد خود بهره برداری کند؟
اگر آمریکا و روس��یه و چین به ریش
سازمان ملل می خندند چرا جمهوری
اسالمی چنین نکند؟
سوم مهرماه ۱۳۸۷

علی کشتگر

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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ایران بدون دیاپازم!
دویچه وله :اقتصاد ایران به رغم درآمدهای
هنگفت نفتی ،به سراش��یب افتاده است.
طبقه متوسط ،روز به روز فقیرتر میشود.
ثروتمندان ،معتاد به قرصهای آرامبخش،
ب��ه س��راغ روانکاوان میرون��د و از قیام
تهیدستان میترسند .این مقدمه گزارشی
اس��ت که احم��د طاه��ری ،روزنامهنگار
ایرانی مقیم آلمان ،از مشهد برای روزنامه
فرانکفورتر آلگماینه فرس��تاده و در شماره
یکشنبه  ۱۴سپتامبر آن انتشار یافته است.
احم��د طاه��ری ،از س��ال ه��ا پی��ش ،با
معتبرترین روزنامهه��ای آلمان ،اتریش و
سویس همکاری دارد.
گزارش با اش��اره به نومیدی مردم ایران از
سیاست آغاز میشود:
«از محافل سیاسی که بگذریم ،هیچکس
به رویدادهای سیاسی تهران عالقه نشان
نمیدهد .دسترس��ی به ن��ان روزانه ،تنها
مشغولیت مردم اس��ت و واژهای که بیش
از همه به کار برده میش��ود ،تومان ،یعنی
پول رایج.
در نم��از جمعه ،هنگامی ک��ه امام جمعه
سخن میراند ،این واژه به گوش میخورد.
در بهشترضا ،بزرگترین گورستان مشهد،
زنان ،پوشیده در حجاب اسالمی افراطی ،بر
سر پول با یکدیگر دعوا میکنند.
از زمانی که احمدینژاد به قدرت رسیده،
اقتصاد ایران به سراش��یب افتاده است .در
حالی که او در مبارزات انتخاباتی وعده داده

ترس

ز طغیان
متندان ا
ثرو

ب��ود پ��ول نفت
را بر س��ر س��فره
تهیدستان ببرد ،این
س��فرهها هیچوقت به ان��دازه امروز خالی
نبوده است».

میکن��د .در
حقیق��ت ،پول نفت
یا به جی��ب خودش��ان میرود
و ی��ا در اختیار طرفدارانش��ان و
نهادهای مذهبی قرار میگیرد که
در روس��تاهای دورافتاده مسجد
بسازند».

به گ��زارش طاه��ری ،بی��ش از همه این
صاحب��ان درآمدهای ثابتهس��تند که از
شرایط وخیم اقتصادی رنج میبرند.
او می نویسد« :در حالی که نرخ مواد غذائی
ظرف سه سال گذشته دست کم سه برابر
شده ،حقوق کارمندان دولت فقط اندکی
افزایش یافته است .به این دلیل ،بسیاری
از زنان و مردان ،ناچار ش��دهاند کار دومی
را پیش��ه کنند .کس��ی که دارای اتومبیل
شخصی است ،این امتیاز را دارد که میتواند
بعد از کار اصلی مسافرکشی کند».

رواج داروهای
ضدافسردگی

تیرهروزیحقوقبگیران

در جوانی آموزگار،
در بازنشستگی “واکسی”!

گزارش��گر فرانکفورتر آلگماینه ،به عنوان
نمون��ه از معلم بازنشس��ته  ۷۰س��الهای
مینویسد که در برابر یک مرکز خرید مشهد
کفشهای خریداران را واکس میزند و از او
نقل میکند:
« ۳۵سال در دبستان به بچهها خواندن و
نوشتنآموختم.اماپسازبازنشستگی،
حقوقم نه برای زندگی کافی بود و نه
برای مردن .خوش��بختانه آپارتمانی
در حاشیه ش��هر دارم ،وگرنه ،مجبور
میشدم با دس��تهای خودم قبرم را
بکنم».

پول نفت کجا میرود؟
احمد طاهری ،در محوطه دانش��گاه
مش��هد ،با بهروز دانش��جوی ادبیات
فارس��ی برخورد میکند .بهروز به او
میگوید:
«پول نفت م��ا را به عربهای لعنتی
میدهند».
اما دوس��ت او کاوه اعتراض میکند و
میگوید:
«این شایعات را دولت خودش پخش
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هیدستان
ت

_____________

تنها داروخانهها هستند که همواره
رونق دارند!
دسترسی به نان روزانه ،تنها
مشغولیت مردم است
هیچکس به رویدادهای سیاسی
تهران عالقه نشانمنیدهد.

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

_____________

اش��اره به افزایش دائمی تعداد مطبهای
روانکاوان و روانشناسان در مشهد ،از ترسی
مینویسد که بر ثروتمندان غلبه دارد .آنها
میترسند که به زودی تهیدستان سر به
شورش بردارند .بسیاری از آنان مایلند همه
چیز خود را بفروشند و به خارج مهاجرت
کنند .اما بازار مستغالت و مسکن ،از یک
سال پیش دستخوش رکود شده است.

بر
گ
پـاییز

گزارش��گر فرانکفورتر
آلگماین��ه ،در بخ��ش
پایانی گزارش خود ،با

شـــریف
موسسه مالی

در برابر این پرس��ش که آی��ا احمدینژاد
خودش هم فاسد است یا نه ،یک دانشجو
پاسخ میدهد:
«نه .رئیسجمهور دنبال شهرت است ،نه
پول».
این تنها تهیدستان و افراد طبقه متوسط
نیس��تند ک��ه از سیاس��تهای اقتصادی
ماجراجویانه احمدینژاد رنج میبرند .آینده
نامعل��وم ،از اطمینان
ثروتمن��دان نی��ز ب��ه
پولشان کاسته است .بر
مرکز خرید سجاد که
همه چی��ز در آن پیدا
میشود ،کسادی حاکم
است و تنها داروخانهها
هس��تند که هم��واره
رونق دارند:
انسانها صف بستهاند .برگ پاییزیم و در راه بهار افتاده ایم
دیازپ��ام و س��ایر
زیر پای کودکان با افتخار افتاده ایم
آرامبخشها ،از باالترین هر زمستان و بهاری یادمان می آ ورد
ف��روش برخوردارن��د.
سالها بگذشت ما دور از دیار افتاده ایم
همچنی��ن داروه��ای
ضدافسردگی .اینها را سرد شد بستان و گل پژمرد قمری شد نهان
ایرانیها مشت مشت
تنگدل در حسرت بانگ هزار افتاده ایم
میبلعن��د .ی��ک زن همنشین غنچه ای بودیم دوران بهار
میانسالمیگوید:
باد پاییز آمد و همراز خار افتاده ایم
«بدوناینها،جمهوری
اس�لامی را نمیشود ما که جان بردیم از صد تندباد حادثه
تحمل کرد».
خنده دارد کز نسیم روزگار افتاده ایم

هراس و فرار
ثرومتندان

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

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

m

nge.co
www.sharifexcha

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

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

باز فروردین می اید صبر باید باغ را
فرش راهش کرده تن را جان نثار افتاده ایم

محمدرضا علیدوستی

PAYVAND:

_____________

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

مونتریال

)(corner Cavendish

Metro Vendome

پاییز  2008مونترآل

یعقوب اکبری

مینا صاحلی

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

Cell.: (514) 979-8200

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

انواع غذاهای ایرانی

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

Yaghoob (Jacob) Akbari

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

شیراز

بامدیریت

خدیجه
سیاح

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

514

Montreal Qc H4A 1W4
Vendome:
Bus 105

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

•
•
•

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.

485-2929
5625 Sherbrooke W.

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

•
•

•

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه  9تا  5بعدازظهر
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تصویبحتریم های
جدید آمریکا
علیه ایران

مجل��س نماین��دگان آمری��کا طرح
جدیدی با هدف گس��ترش و تشدید
تحریم های این کش��ور علی��ه ایران
تصویب کرده است که سرمایه گذاری
خارجی در ایران را هدف قرار می دهد.
ای��ن طرح پیش از آنکه به قانون الزم
االجرا تبدیل شود باید توسط مجلس
سنای آمریکا تصویب شود و به امضای

جورج بوش ،رئیس جمهور ،برسد.
طرح مجلس نمایندگان ،تحریم های
فعلی آمریکا را که شامل صنعت نفت
و گاز ایران است گسترش می دهد و
ش��مار دیگری از کاالها و خدمات را
مشمول ممنوعیت مبادالت تجاری با
جمهوری اسالمی می کند .این طرح
همچنین مس��دود شدن دارایی های
اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به
دولت ایران در داخل آمریکا را شامل
می ش��ود .با این همه ،طرح تحریم
تصویب شده در مجلس نمایندگان ،بر
یافتن راه حل دیپلماتیک برای مناقشه

هس��ته ای ایران تاکید دارد .در طرح
مجلس نماین��دگان به صراحت آمده
است که به دولت آمریکا مجوزی برای
حمله نظامی به ایران داده نشده است.
مجل��س نمایندگان آمریکا از س��ال
گذشته تا به حال حداقل چهار طرح
تحری��م علیه ای��ران را تصویب کرده
است .اما مجلس سنا تاکنون این طرح
ها را به طور کامل بررس��ی و تصویب
نکرده است و به همین دلیل این طرح
ها هنوز قابلیت اجرایی نیافته است.

ç†®•£±›ÔœZhò

Maison de Voyages

•®}¬¿¥·›g£œ

fZg£… }£ b®œ ã ®¥Á… £… xZ®`` ` Z ä… £¿Ž ®¹
›®†®… Ô z® £… ,}f£¨† }£ \®•£±£Åœd ®Z® ä… ù£“ }£Á… z
xZgfZ Í¿Å– £… ç© ®¹† }£®¹•®ç £¿ÅˆZÂ }£Á¥˜®Ž äÅ¾˜ ÍÅ¾… jz(gz®˜) çœZ®Å¥²˜ z
…}Z®… y° z }£ÁT: (514) 842-8000
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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






















































Avocat-Lawyer

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

(514) 815-6234

انواعفستفود
حالل

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

Verdun

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
514

به نام خداوند بخشنده مهربان

GO JUNK

رستوران

وی که در بس��یاری از معروف ترین
فیلم های هالیوود نقش اصلی را بازی
کرده بود از بیماری س��رطان رنج می
برد.
پ��ل نیومن با چش��مان آب��ی رنگ و
چهره جذابی که داش��ت در طول 50
س��ال فعالیت های سینمایی یکی از
پرطرفدارترین هنرپیشگان آمریکایی
بود.
وی در ای��ن م��دت در  60فیلم بازی
کرد.
این هنرمند با کارگردانان سرشناسی
چون آلفرد هیچ��کاک و رابرت آلمن
کار کرده بود و همبازی هنرپیشگان
معروفی مانند الیزاب��ت تیلور و لورن

ب��اکال و ت��ام
هنکس بود.
عالوه بر این وی
با همسرش جون
وودوارد نی��ز در
چندی��ن فیلم از
جمله “تابستان
داغ و طوالن��ی”
بازی کرد.
دست اندرکاران
سینما ،بازی وی
در فیل��م های “گربه روی ش��یروانی
داغ” “ ،بیلیاردباز” و “بوچ کس��یدی
و س��اندنس کید” را فراموش نشدنی
می دانند.
پل نیومن  10بار نامزد دریافت جایزه
اس��کار برای نقش اول فیلم شد و در
سال  1986بود که به خاطر بازی در
فیلم “رنگ پول” ،موفق به کسب این
جایزه شد.
در ماه مه س��ال  2007ب��ود که وی
اع�لام ک��رد از آنج��ا که دیگ��ر قادر
نیست بهترین بازی خود را ارائه دهد،
هنرپیشگی را کنار می گذارد.

وی که در جریان مصاحبه
با شبکه تلویزیونی آمریکایی
ای بی س��ی ،دلی��ل کناره
گیری خود را شرح می داد
گفت:
“شما به تدریج حافظه تان را
از دست می دهید ،به تدریج
اعتمادتان را از دس��ت می
دهید ،و به تدریج خالقیتان
را از دست می دهید”.
اوایل سال جاری میالدی پل
نیومن به علت برخ��ی ناراحتی های
جسمانی از کارگردانی نمایش “موش
ها و آدم ها” از جان اش��تاین بک در
کنکتیکات منصرف شد.
در کنار فعالیت سینمایی ،پل نیومن به
کارهای خیریه نیز می پرداخت.
وی از طریق یک شرکت مواد غذایی
که تاسیس کرده بود توانست درآمدی
نزدیک به  250میلیون دالر داش��ته
باش��د .وی ای��ن پ��ول را در اختیار
سازمان های خیریه قرار می داد.

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

(Verdun) Qc

آیت الله حسینعلی منتظری
س��خنان بی پرده آیت الله
منتظری در دیدار با اعضاء
س��ازمان مجاهدین انقالب
اس�لامی را می توان از نادر
تری��ن گفته هائی دانس��ت
کاندیدای واحد داش��ته باشند و روی
ک��ه از جان��ب ی��ک مقام
عالیرتبه مذهبی حدود اختیارات رهبر یک نفر توافق نمایند.
جمهوری اسالمی را بیان کرده و او را ثانیا :ه��ر کس که به عن��وان رئیس
جمهور انتخاب شد باید با مقام رهبری کشور را فراگرفته است .در کنار تمام
به چالش می خواند.
به گزارش دفتر آیت الله منتظری ،در اتما محجت کند ک��ه چون مردم به مشکالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
این دیدار که روز شنبه  30شهریور ماه او مس��ئولیت داده اند باید مطابق آن و . ..آنچ��ه بیش از همه مایه تاس��ف
با اعضاء آن سازمان و ازجمله مهندس اختیار ه مداشته باشد و بتواند کابینه اس��ت فضای غیراخالقی اس��ت که
بهزاد نب��وی صورت گرفت ،آیت الله خود را هماهن��گ انتخاب کند تا در حاکمیت ما دچار آن ش��ده و جامعه
اجرای امورموفق باشد ،نه این که افراد را نیز با خود به سمت این فضا سوق
منتظری گفت :
“ول��ی فقیه باید نظ��ارت کند که در کابینه و یا استاندارها و دیگر امور به او می دهد .در حال حاضر برای سرکوب
لشود ...ولی فقیه باید نظارت دانش��جویان تنها به ابزارهاییچون
نخالف اسالم تصویب تحمی 
قوه مقننه قانو 
نخالف محرومیت از تحصیل ،بازداشت ،احکام
نشود ،مسئولین اجرایی خالف اسالم کند که در قوه مقنن��ه قانو 
کاری نکنند و قوهقضائیه خالف اسالم اسالم تصویب نشود ،مسئولین اجرایی سنگین قضایی و . ..بسنده نمی کنند،
قضاوتی نکند ،نه این که در همه امور خالف اسالم کاری نکنند و قوهقضائیه بلکه دست به سناریوسازی می زنند
یو غیره دخالت خالف اسالم قضاوتی نکند ،نه این که و با دس��ت آویز قرار دادن مقدسات و
سیاس��ی و اقتصاد 
یو مراجع ،سعی می کنند با القائات رسانه
مستقیمکند”.
در هم��ه امور سیاس��ی و اقتصاد 
آیت الله منتظری در پاسخ به سخنان غیره دخالت مستقیم کند”.
ای و فشار و اذیت و آزار ،دانشجویان
محمد سالمتی دبیر کل این سازمان آی��ت الله منتظری پیش از این دیدار را متهم به القیدی کنند .همین افراد
در ب��اره تصمیم این س��ازمان دائر بر با دانشجویانش��ورای مرکزی دفتر وقتی منافع فردی و باندی شان اقتضا
شرکت در انتخابات و حمایت از سید تحکیم وحدت نیز مالقات کرده بود .کن��د تندترین توهین ها را به مراجع
در آن مالقات یک��ی از رهبران دفتر می کنند و از کسی صدایی هم بلند
محمد خاتمی اظهار داشت :
“اوال :در م��ورد ای��ن که چه کس��ی تحکیم وحدت ضمن ش��کوه از نحوه نمی ش��ود .نه از کفن پوشان خبری
کاندیدا ش��ود و ش��ما از چه کس��ی برخورد با دانش��جویان از جمله گفته می ش��ود و نه از مومنین دوآتشه ای
حمایت میکنی دمن نظ��ری ندارم؛ بود:
که خونش��انبه ج��وش بیاید و رگ
ولی مس��أله ای که الزم است رعایت “متاسفانه در اثر سوء مدیریت گسترده غیرتشان باال بزند”.
شود ،این که حتما اصال حطلبان یک مس��ئولین ،نابس��امانی های فراوانی

پل نیومن ،هنرپیش�ه مشهور
آمریکای�ی در  83س�الگی
درگذشته است.

Law Firm of Ali Gholampour
180 Rene Levesque E., Suite 109

4123 Verdun

آیت هلل منتظری :رئیس
مجهور آینده باید با خامنه ای
امتام حجت کند !

به یاد
پل نیومن
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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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دیدگاه :بحران آمریکا ...

ترکیدن حباب رؤیاهای آمریکایی
با بحران اخی��ر ،دورهای از تاریخ “وال
اس��تریت” به س��ر میرس��د و با آن
رؤیاهای آمریکایی به پایانشان نزدیک
میشوند .یوشکا فیشر ،وزیر خارجهی
سابق آلمان میگوید از این امر نباید
دلش��اد ش��د .س��قوط آمریکا بدون
پیامدهای سنگین جهانی نیست.
آخـرین خبر در مورد بحـــران مالی
در آمریکا (تاریخ نوشته) این است:
دو بان��ک س��رمایهگذاری گلــدمن
ساکس ( )Goldman Sachsو مرگن
اس��تانلی ( )Morgan Stanleyاز برج
ع��اج فرود آمدن��د و از مقام و منزلت
بینظی��ری ک��ه در جهان س��رمایه
داشتند ،دست کشیدند .آنها آخرین
چهرههای اس��طورهای وال استریت،
بورس نیویورک هستند.
اعتقاد عمومی بر این اس��ت که یک

دورهی تاریخ��ی در وال
اس��تریت به س��ر آم��ده و
دورهی تازهای آغاز شده که
در آن وال اس��تریت دیگ��ر
جالل و جبروت گذشتهاش
را نخواهد داشت.

سود از آن من،
ضـــرر از آن شما!!

کار دو مؤسسه مالی گلدمن ساکس
و مرگ��ن اس��تانلی س��رمایهگذاری
اس��ت :آنها ب��ا اوراق اعتب��اری بازی
میکنن��د ،حجمهای عظیمی پول را
در چش��مبههمزدنی از اینجا به آنجا
منتقل میکنند ،شرکتهای بزرگ را
میخرند ،از چند شرکت یک شرکت و
از یک شرکت چند شرکت میسازند.
آنها در جهان بورس خدایی میکنند
و هی��چ کنترل��ی ب��ر آنه��ا اعمال
نمیشود .اما گویا دوران خداییشان
به سر آمده اس��ت .پذیرفتهاند که
زیر کنترل بانک مرکزی آمریکا قرار
گیرند .انگیزهی روشنی دارند که با
قانون مطلق بورسبازی میخواند:
سود بیشتر .آنها در بحران مالی اخیر
ضرر کردهاند و حال که دولت آمریکا
میخواهد با پول مالیاتدهندگان
آمریکایی به کمک مؤسس��ههای
مالی ورشکسته و زیاندیده بشتابد،
آنها فکر کردهاند که بایستی از این
کمک نصیب برند .دستش��ان را به
سوی دولت دراز کردهاند و کسانی
که هم��واره میگفتهاند دولت حق
اعم��ال نقش هدایتگ��ر در اقتصاد
ندارد و بایستی از هر گونه دخالت و
کنترلی بپرهیزد ،به ناگهان طرفدار
دخالت دولت شدهاند.
کال پنج مؤسسهی مالی آمریکایی به
عنوان غول های آزاد سرمایهگذاری
به رسمیت شناخته شده بودند .سه

www.gam.ca

تایشان پیش��تر از میدان خارج شده
بودند و این��ک دو تای دیگر
تسلیم سرنوشت شدهاند.

بورس
همدستی هر دو
نیویورک :حزب
حیرت و
وزارت دارایی آمریکا در حال
اضطراب! مذاک��ره با کنگ��ره برای به

تصویب رساندن تخصیص
 ۷۰۰میلیارد دالر به برنامهی
“نجات” بورس است.
اگر این بودجه را به حجم عظیمی پول
که تا کنون صرف خرید شرکتهای
ورشکس��ته توس��ط دولت ی��ا دادن
اعتبارهای تضمینی به آنها شده است،
بیفزاییم به رقم نجومی  ۱۳۰۰میلیارد
( ۱ / ۳بیلیون) دالر میرسیم .این پول
مالیاتدهندگان است که به کیسهی
بورسبازان سرازیر میشود.
در ای��ن ماج��را دموکراته��ا و
جمهوریخواه��ان همدس��تاند .در
گفتوگوهایی که دولت آمریکا برای
ارائهی برنامهای گسترده و به اصطالح
“نجاتبخش” در پی��ش گرفته ،بن
برننکی ،رئیس بان��ک مرکزی ایاالت
متحده و نیز سیاستمداران بلندپایهی
دو ح��زب جمهوریخ��واه و دمکرات
شرکتمیجویند.
در متن این همدس��تی ،باراک اوباما،
کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات
ریاست جمهوری ،انتقادهایی را متوجه
مقامات واشنگتن کرده است.
او در اعالمیهای که روز یکشنبه۲۱ ،
س��پتامبر منتش��ر کرد ،ضمن اینکه
خواهان حل فراحزبی مسئلهی بحران
مالی ش��د ،از دولت خواس��ت که به
فکر مالیاتدهندگان نیز باشد و برای
صاحبخانههای زیرفشار قرار گرفته
هم چارهای بیندیشد.
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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

خانههای کاغذی
ادامه در صفحه31 :

و

Andy’s Restaurant

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

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

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

محیطی سبز و زیبا
در
با تراس بزرگ
در قلب NDG

 514-482-0777
Andy’s Restaurant
6290 Av Somerled
Montreal, QC H3X 2B6
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اقتصاد ایران...
چشم اندازی
تلخ ،دشوار و
ناامیدکننده!

نامه هشدارآمیز
رئیس سابق ،به
احمدی نژاد درباره
اقتصاد ایران

چند روز بعد از کناره گیری طهماسب
مظاهری از ریاس��ت بان��ک مرکزی
ایران ،نامه ای از وی خطاب به محمود
احمدی نژاد منتشر ش��ده که در آن
وضعیت اقتصاد ایران دش��وار و چشم
انداز آینده ناامید کننده تصویر ش��ده
است.
نامه آقای مظاهری روز یکشنبه هفتم
مهر در روزنامه س��رمایه چاپ تهران
منتشر ش��ده است و در آن نسبت به
رشد نرخ تورم ،کاهش سرمایه گذاری،
افزایش مصرف ارزی ،کسری بودجه
ابراز نگرانی شده است.
در این نامه تاکید شده که نرخ تورم در
ایران به رکوردهای جدیدی رسیده و
این کشور “یکی از بزرگترین نرخ تورم
ها را در بین کشورهای دنیا” دارد.
عامل اصل��ی این نرخ تورم“ ،رش��د
انفجاری نقدینگی و همجمه نقدینگی
در بخ��ش های مختل��ف اقتصادی”
عنوان ش��ده که به عقیده رئیس کل
س��ابق بان��ک مرک��زی “روی برخی
کاالهای عمومی شامل مسکن و مواد
غذایی بیش��تر تاثیر گذاشته و دهک
های پائین از آن بیش��ترین آسیب را
دیده و می بیند”.
افزایش بودجه و تزریق حجم زیادی
از دالرهای نفت��ی به اقتصاد ایران در
سه سال اخیر به رشد شدید نقدینگی
منجر شده است و کارشناسان ،افزایش
نرخ ت��ورم ،گرانی کااله��ا و افزایش
قیمت مسکن از نتایج این رشد سریع
نقدینگی می دانند.
حجم نقدینگی در فاصله س��ه ساله
دولت آق��ای احمدی ن��ژاد از حدود
 70ه��زار میلیارد تومان به  164هزار
میلیارد تومان در سال جاری رسیده
است.
آق��ای مظاه��ری با اجرای سیاس��ت
انقباضی تالش های گس��ترده ای را
ب��رای کنترل نقدینگ��ی و مهار تورم
انج��ام داد اما آنطور ک��ه در این نامه
خطاب به آقای احمدی نژاد نوش��ته،
“کم��اکان تصمی��م ه��ا و مصوبات
مختلفی که موجب تشدید تورم است
در جریان است”.
از شواهد بر می آید که این نامه اخیرا
نوشته شده زیرا در جای جای نامه به
آمارهای سال های گذشته و وضعیت
ارزی سال جدید استناد شده است.
بخشی از مش��کالت مطرح شده در
این نامه مربوط به کاهش نرخ رش��د

____________________ ____________________ www.paivand.ca

تشکیل س��رمایه است که “دورنمای
رش��د تولید را در چند س��ال آتی در
معرض نگرانی قرار می دهد”.
با آنکه “ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد
کشور” در طول سالهای اخیر افزایش
یافت��ه اما ب��ه گفته آق��ای مظاهری،
ای��ن افزایش تنها محص��ول افزایش
درآمدهای نفتی و تزریق پول نفت به
بدنه اقتصاد است.
به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی،
این ساختار تولید ناپایدار است و “به
محض بروز مک��ث در جریان تزریق
درآمده��ای نفتی ش��اهد افت تولید
خواهیم بود”.

تصویر ناخوشایند 3ساله

تومان اعتب��ار در هر س��ال پرداخت
کنند”.
با این محاسبه اشتباه به گفته رئیس
کل بانک مرکزی 75“ ،هزار میلیارد
تومان طرح جدید به سیستم بانکی بار
شد که حاصل آن اضافه برداشت بانک
ها از بانک مرکزی و پیامدهای تورمی
آن بود”.
این روند تقریبا تا اوایل س��ال 1386
ادامه داش��ت تا آنک��ه آقای مظاهری
س��کان هدایت بانک مرک��زی را در
اختیار گرفت و بانک ها را برای تامین
منابع از طریق اضافه برداش��ت منع
کرد.
محدودیت بانک مرکزی برای پرداخت
وام و آنچه سه قفله کردن خزانه بانک
مرکزی ن��ام گرفت ،عام��ل تحریک
مخالف��ان بود که س��رانجام به کناره
گیری آقای مظاهری از ریاست بانک
مرکزی منجر شد.
اکنون با اثب��ات عدم کفایت “بودجه
عمومی و کس��ری روز افزودن بودجه

آقای مظاه��ری در بخش��ی از نامه،
تصویری از وضعیت مالی دولت در سه
سال اخیر به دس��ت می دهد که در
آن انتقادهای تندی به سیاست های
اقتصادی دولت وارد شده است.
این بخ��ش س��ه دوره متمای��ز را با
رویکردها متفاوت در اقتصاد کش��ور
>> ادامه در صفحه30 :
نشان می دهد .دوره اول
مربوط به س��ال 1384
وقاحت را پاس بداریم!!
و نیمه اول سال 1385
اس��ت که در آن دولت
آق��ای احمدی ن��ژاد در بهجای“فقری”بگو“باقناعت”
آغاز فعالیتش “با افزایش
از افاضــــــات آقای وزیر
حج��م بودج��ه ه��ای عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران،
جاری و عمرانی س��عی گ��زارش بانک مرکزی مبنی بر وج��ود  14میلیون
در گس��ترش خدمات” ایرانی زیر خط فقر را آماری بر اساس برداشت های
مقطعی و محدود آدم ها دانسته و گفته است:
داشت.
در این دوره اعالم ش��ده “مسوولیت نداریم عزت ها را بشکنیم و حق نداریم
بود که هر دس��تگاهی مهر فقر را بر پیشانی کسی بزنیم .خدا هم ما را نمی
بتواند بودج��ه عمرانی بخش��د ،اگر جامعه ای را نشاندار کنیم و بگوییم تو
خود را در شش ماه اول فقی��ری .آن فرد زندگی و بچ��ه دارد ،نمی دانم چرا
س��ال هزینه کند برای بعضی ها اصرار دارند با کرامت و عزت انسان ها بازی
ش��ش م��اه دوم بودجه کنند؟ “
تکمیل��ی خواهد گرفت به گفته آقای مصری  ،که سخنانش در نشریات ایران
ام��ا این رون��د به گفته به چاپ رسیده ،کسی که درآمدش با هزینه زندگی
رئیس کل س��ابق بانک اش یکی نیست فقیر نیست ،بلکه فردی “باقناعت”
مرکزی “با رشد تعهدات است.
س��نگین جاری دولت وزیر رفاه تاکی��د کرده که “ارزش قناعت در دین ما
و ایج��اد بده��ی ه��ای بیشتر از میلیاردها ثروت است ،بنابراین پایین بودن
سنگین توس��ط برخی هزینه زندگی اینها حرمت دارد”.
دس��تگاه های اجرایی” به عقی��ده وزیر رفاه“ ،اگ��ر اراده فرد بر پایین بودن
هزینه های زندگی اش باش��د ،نباید مهر بر پیشانی
فرو کش کرد.
ب��ا بروز این مش��کالت ،اش زد که فقیر اس��ت و اگ��ر یک فردی با هزار رقم
دول��ت ک��ه تعه��دات کالهبرداری درآمد آنچنانی کس��ب کرد ،یک مهر
سنگینی متحمل شده قش��نگ بر پیش��انی اش بزنیم که تو ثروتمندی و
بود و ادامه روش پیشین شخصیت داری .نه معیارهای ما این نیست”.
را غیر ممکن می دید راه وزی��ر رفاه در باره دالیل اعالم نکردن خط فقر گفته
دیگری در پیش گرفت ،اس��ت ”:به بچه محصلی بگوییم ،اگر پدرت  Xریال
این ب��ار ه��دف دولت ،درآمد نداشته باشد ،زیر خط فقر است ،از همان بچگی
اس��تفاده از منابع بانکی او را با یک عدد خودساخته روبه رو کرده ایم”.
آقای مصری همچنین گفته“ :چرا باید با معنای فقر
بود.
آقای مظاه��ری در باره و غنا ،آن گون��ه که ما معنایش می کنیم ،ذهن آن
این رویکرد توضیح می کودک را آلوده کنم؟ این موضوع در روابط اجتماعی
ده��د که دول��ت با یک اثر می گذارد ،به طوری که اگر من فقیر باشم ،چگونه
“محاسبه اش��تباه” به با کس��ی که وضعش بهتر است ،ارتباط برقرارکنم و
این کار اقدام کرد مبنی همین باعث می ش��ود آن فرد ک��م کم از ارتباطات
بر این که “بانک ها می اجتماعیبترسد”.
توانند  280هزار میلیارد

•

پیام به مناسبت آغاز سال حتصیلی جدید

دانش آموزان عزیز

آغاز سال تحصیلی جدید را به شما
بچه های عزیز تسلیت می گویم.
می دانم که اصال دل و دماغ و حال
و حوصله ی مدرسه رفتن و هفت
هشت ساعت پشت نیمکت نشستن
و گوش دادن به درس حساب و
هندسه و تاریخ و جغرافیا ندارید ولی
چه می شود کرد؟ این راهی ست که
همه ی ما رفته ایم و شما هم باید
بروید و گریزی نیست .عوض اش در
سال جدید ،در حیاط مدرسه ،دور از
چشمِ گشتاپو(*) و بی.بی.سی(**)،
سی.دی های مجردی(***) و بازی
های رایانه ای را با دوستان تان رد و
لباس مارک
بدل می کنید؛ کفش و ِ
داری را که بابای بیچاره تان با پول
قرضی خریده به همشاگردی های تان
نشان می دهید و کالس می گذارید؛
از مدرسه جیم می شوید و با بروبچز
دور از چشمِ پدر و مادر به گشت و

گذار و سیر و سیاحت و چشم چرانی
می پردازید .گور بابای درس .چند روز
مانده به امتحانات خرخوانی می کنید
و ان شاءالله موفق می شوید.
اگر دبیرستانی هستید می دانم
دلشوره ی کنکور دارید .این دلشوره
را هم نه برای خودتان که برای پدر و
مادر بی نوایتان دارید .آن قدر گفته
اند که اگر دانشگاه نروید و رشته ی
خوب قبول نشوید بدبخت و بیچاره
می شوید ،که شما را هم به وحشت
انداخته اند و شادی نوجوانی را برایتان

حرام کرده اند .ولی فعال بی خیال
کنکور .بروید شکر کنید که به اسم
درس خواندن برای کنکور ،تا دیروقت
شب پای کامپیوتر می نشینید و با
دوست دختر (اگر پسرید) یا دوست
پسرتان (اگر دخترید) چت می کنید.
بقیه کارها هم خدا بزرگ است و با
کمی شانس و تخته گاز رفتن در
پایان سال درست می شود .مثال
قانون بومیسازی به تصویب می رسد
و شما با رتبه ی پایین ،به جای آن
بچه شهرستانی دو رقمی وارد دانشگاه
می شوید .برای تان در
سال تحصیلی جدید آرزوی
موفقیت می کنم و امیدوارم
معلم های تان اهل حال باشند
و کیلویی نمره بدهند و شما
زیاد اذیت نشوید.
-----------------* ناظم مدرسه
** خبرچین
*** غیراخالقی
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با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

امیر

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

رستوران
گورمه ِگرک
در خدمت شما از
سال 1976

با بهترین غذاهای

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

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
r
u
o
y
ine
w
/
r
bee

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

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

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

Room for
400 people
درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

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

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

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

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com
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ایران و کانادا...
چه خرب تازه از
سفارت کانادا
در ایران

--------------------قب�ل از ه�ر چی�ز س�الگرد
روزنامه وزین پیوند را به دوست
عزیزم آق�ای محمد رحیمیان
تبریک می گویم و سالمتی تو
و پیوندمان را آرزومندم.
---------------------

مقال��ه این ماه خ��ود را تقدیم میکنم
به عالقمندان و خوانندگان عزیزم که
مرتب با تلفن یا ایمی��ل با من درباره
سفارت کانادا در ایران در تماس اند و
محبت هایشان را اظهار می دارند.
اکثر دوستان به کنجکاوی از من درباره
 2نامه دریافت��ی از طرف خانم دایان
فینلی ،وزیر محترم تابعیت و مهاجرت
و دیگری از طرف آقای دیوید امرسون
وزیر محترم خارجه کانادا را جویا بودند
ک��ه در مقاله قبلی مختص��ری از هر
 2نامه رس��یده را توضیح داده بودم و
نسخه ای هم به روزنامه پیوند جهت
ارائه شهود فکس نمودم.
اینک در این ج��ا متن کامل ترجمه
ش��ده این نامه ها را به عرض شما می
رسانم.
اولی��ن جوابی که دریاف��ت نمودم به
تاریخ  12اوت  ،2008از وزارت تابعیت
و مهاجرت به این شرح است.

خانم کتنه عزیز

من جوابگوی نامه شما به تاریخ هفتم
ژوئیه  ،2008خطاب به وزیر منتخب
تابعیت و مهاجرت دای��ان فینلی ،در
رابطه با کیفیت سرویس و خدمت ارائه
شده از طرف سفارت کانادا در دمشق،
س��وریه جهت ارائ��ه دادن تقاضاهای
اقامت دائم می باشم.
ای��ن موضوع را م��ن ارجاع میدهم به
قسمت مربوطه در اداره جهت اطالع و

رسیدگی آنها به این امر.
تشکر می کنم از اینکه
وقت گذاشتید و مورد
خود را با ما در میان
گذاشتید .صمیمانه :امضا:

S.DUNCAN MINISTERIAL ENQUIRIES
DIVISION

معذرت
میخواهم اینجا چه
خربه؟!

ماریا کتُـنه

آنها درباره چه صحبت می کنند؟
واقعا که شوکه شدم وقتی این جواب را
دریافت نمودم .من هیچگاه به سفارت
کانادا در سوریه ،دمشق اشاره ای نکرده
بودم.
مش��کل من و کلیه ایرانیان محترمی
که به س��فارت کانادا در ایران (تهران)
مراجع��ه می کنند و ب��ا آن نوع رفتار
زننده و تحقیرآمیز مواجه میش��وند،
مورد بحث من میباشد.
در کم��ال تعجب و ش��گفتی و بدون
لحظ��ه ای تامل نامه ای گالیه آمیز و
مجددا همراه با نسخه ای از مقاله ماه
ژوئی��ه در روزنامه پیوند را ،با اعتراض
به اینکه چرا مطلب رس��یده ،با دقت
مطالعه نکرده و این جواب مضحک را
به م��ن دادند ،و مجددا خیلی مودبانه
از ایشان خواس��تم که نامه را با دقت
بخوانند و ب��رای چندمین بار توضیح
دادم که مشکل ما س��فارت کانادا در
ایران (تهران) است و این موضوع هیچ
ربطی به س��فارت کانادا در س��وریه،
دمش��ق ندارد و نام��ه مورخه  7ژوئیه
 ،2008را نیز ضمیمه نمودم.
همچنین جوابی از وزیر محترم خارجه
آقای دیوید امرس��ون دریافت نمودم
ک��ه متن کامل و ترجمه ش��ده آن را
مالحظه خواهید نمود.

خانم کتنه عزیز

در  24ژوئی��ه ،2008
در م��ورد توضیحاتی که
شما دادید
بخاطر امور
تقاضاهای
وی��زا و
رسیدگیبه
آنها در سفارت کانادا در تهران -ایران
موضوع مورد تقاضای شما ارتباط دارد
به همتای من ،وزیر تابعیت و مهاجرت،
دایان فینلی.
من از این موقعیت اس��تفاده میکنم
و کپی از نامه و مدارک رس��یده شده
از ط��رف ش��ما را برای توجه ایش��ان
میفرستم.
مجددا از تماس تان سپاسگزارم.
صمیمانه:امضا

از شما تشکر می کنم بخاطر نامه تان

THE HONOURABLE DAVID
L.EMERSON,P.C,M.P
C.C THE HONOURABLE DIANE
FINLEY, P.C,M.P

من جوابگ��وی نامه
ش��ما ب��ه تاریخ 19
اوت  ،2008خطاب
ب��ه وزی��ر منتخب
تابعیت و مهاجرت،
دایان فینلی میباشم.
در جواب نامه قبلی
که برای شما فرستادم متاسفانه شواهد
به اش��تباه س��فارت کانادا در سوریه،
دمشق شناخته شدند ،به جای سفارت
در تهران -ایران.
من عالقمندم تا برای هر نوع اشتباهی
که پیش آمده عذرخواهی کرده و من
به ش��ما اطمینان میدهم که تقاضای
شما را به قسمت امور مربوطه در اداره
جهت اطالع و اقدام آنها می فرستم.
تشکر میکنم به خاطر وقتی که برای
تماس با ما گذاشتید.
صمیمانه:امضاء
S.DUNCAN MINISTERIAL
ENQUIRIES DIVISION

رس��یدن این نامه مرا تا حدودی آرام
کرد .امیدوار شدم که حداقل موضوع
را باالخره درک کردند و اقدامی در این
راه خواهند نمود.
در هر حال به زودی من عازم سفر به
ای��ران عزیز می باش��م و در آنجا تمام
سعی خود را خواهم نمود تا درصورت

11 PAYVAND: u Vol. 15 u No.858 u Oct. 01, 2008

آگهــی

امکان و اگر ش��انس بی��اورم ،بتوانم با
شخصی با نفوذ در س��فارت کانادا در
تهران مالقاتی داشته باشم و در مورد
مشکالتمان و نحوه رفتار سفارت کانادا
با متقاضیان محترم را توضیح داده و راه
چاره بجوئیم.
مقاله م��اه نوامبر خوی��ش را از ایران
خواهم نوش��ت و برای ش��ما عزیزان
پیگیری و نتایج گرفته شده را در مورد
س��امان دادن و چ��اره جوئی به وضع
مراجعین به سفارت کانادا در تهران به
اطالع شما عزیزان خواهم رساند.
در ضم��ن م��ن ب��ه کلیه نام��ه های
رس��یده از طرف وزرا را پاس��خ دادم و
از وزی��ر محترم خان��م دایان فینلی و
هم چنین وزی��ر محترم خارجه آقای
دیوید امرس��ون ،از جانب خود و کلیه
ایرانیان تشکر نمودم بخاطر توجه آنها
به مواردی که مورد اش��اره ما میباشد
و تش��کر نمودم بخاطر وقتی که برای
جواب دادن به نامه هایم گذاشتند.
در پایان آرزومندم در ماه اوت ،خصوصا
روز ش��کرگزاری (Thanks Giving
 )Dayبه ش��ما خ��وش بگ��ذرد و از
لحظات زندگیتان لذت ببرید و سالم و
موفق باشید و سعی کنید که همیشه
دلتان شاد و لبتان خندان باشد.
-------------

خدا را شکر باالخره یک نفر پیدا شد
که حرف ما را بفهمد.
حاال حتی اگر جزو وظایف ایشان نبوده
باشد.
بع��د از دریافت این  2نام��ه و جواب
مج��ددم به خان��م دای��ان فینلی بی
صبرانه منتظر جوابی از ایش��ان بودم
که خوش��بختانه چند روز قبل جواب
نامه دومم را دریافت نمودم که ترجمه
کامل فارسی آن را به عرض شما می
رس��انم و کپی از آن را جهت روزنامه
پیوند فکس نمودم.

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

خانم کتنه عزیز

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

خانهایران
–مونتــریال

برای سرپرستی امور اداری
دفتر خود که به زودی در مرکز
شهر مونتریال گشایش خواهد
یافت ،نیاز به فردی آشنا به
زبان های فرانسوی ،انگلیسی
و فارسی دارد.
>> این کار به صورت نیمه
وقت می باشد.
چنانچه مایل به همکاری
در این زمینه می باشید ،با
تلفــن زیر تماس بگیرید.
روابط همگانی خانه ایران

اجارهموقت

آپارتمانیدرتهران
--میرداماد :فلکهمحسنی--

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

کلیسای شاهراه مقدس

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

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

<

<

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

514-777-6421

تلفن:

مشاور مهاجرت به کانادا

MARIA COTTONE
آقای کامی منفرد
دستیار
ایــران
تهران :خیابان وزرا،
نبش کوچه یکم،
برج ستاره،
طبقه چهارم ،واحد 9

>> تلفن فکس:

Tel.: 8870-0145
Fax: 8870-0156
-------------------

با تعیین
وقت قبلی

ماریا کتُـنه

آقای سعید مظفری

مناینده در تهران

با کمال افتخار و مسرت

گشایش دفتر منایندگی

خویش را در ایران
به مدیریت آقای سعید مظفری
که فردی کاردان و مورد اطمینان من می باشد،
به آگاهی میرسامن.
جهت گشایش این مکان از  22اکتبر تا  26نوامبر
برابر با اول آبان تا  6آذر ماه به اتفاق دستیارم آقای کامی منفرد
جهت خدمت به عزیزان شما در تهران خواهم بود.

مونتریـــال

980 St-Antoine W.
Suite 308
)(X:Mansfield
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com
ساعــــاتکار

 10صبح تا  6بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
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کلیساهای اجنیلی فارسی زبان مونتریال

چرا خدا انسان شد؟
 -بخش - 3

کشیش جالل عادل

پروانه تبدیل شد.

خداوند محبت است

پایانی
انسان شد ،از آن زمان
زمان که پسر خدا
که غلبه بر گناه ،مرگ
ِحم مریم شکل گرفت،
مهم این است
شقی برای ما بر جا
که عیسی در ر
ت
در درون همین طبیع
شری او در عین حال ،طبیعت سرم
و شیطان باید
تازه ب هوجود آورد
خارج از طبیعت ب
ن،
چه
ما
انسانی
ز
آن
ن
ت.
آ
از
س
د
یو
د.
ر
بو
پ
ذا
ی
دا
م
گ
خ
وع
ی
وق
دا
ازل
ه

خ
ب
سر
بشری
ن اهداف انسان شدن
ی به حال بشری پ
یزیست؟
انسان بود چگونه م 
ری
ت
م
ی
یعت روی میداد سود
یکی از مه
زندگی این انسان ،یعن
اگر خدا
الب ًا مورد غفلت واقع شده ،این طب
بشریت در
چگونه رفتار میکرد و
و قادر به شفا و احیای
غ
ی ،از همه امتیازات پسر
که
در مسیح
اگر او انسان بود
انسان نداشت
عیسای ناصر
ت.
س
ا
ن
وی
ن
ی
سان
ث،
یگفت؟
بهوجود آوردن ان
خدا ،شخص دوم تثلی
نگونه راه باز چگونه سخن م 
دا برخوردار شد .و ای 
او نبود .پسر
م معمو ًال بر این تأکید
سیح پاسخ این سؤاالت
خ
ی
ازل
د
ح
مت
د
انن
با
با او ،همه مؤمنان بتو
شری به خود گرفت و
چنانکه دیدی
با نگاه کردن به م
از شد تا در اتحاد
طبیعت ب
دا انسان شد تا با مرگ
م .خدا با انسان شدن
را
د.
ن
ون
آ
خ
ش
د،
یشود که
خو
ک
را پیدا میکنی
ازات پسر ازلی خدا شری
ن آن با طبیعت الهی
م 
جازات انسان را بر خود
رد
تی
ک
ام
ترین سرمشق را برای
در
م
ب
لی
ص
ارهایی که برای شفای درختی در مسیح عالی
بر
خود
ل کرد.
یکی از ک
شت .عالیترین الگوی
درون تبدی او به قلمروی دشمن پا
میدهند ،پیوند است.
انسان بر جا گذا
.
د
یر
بگ
ب هعبارت دیگر،
با میوه تلخ انجام
لزوم انسان شدن خدا
اوست .خدا تبلور همه
رون او را شکست دهد.
ن،
ی دیگر را که میوه آن
خ
هر انسانی خدای
س
گر
دی
به
گذاشت تا از د
تکهای از درخت
ط با لزوم صلیب درک
ت که شخص واقع ًا به
ال همانند ما شد ،تا
گیرند و آن را در محل
فقط در ارتبا
شهایی اس
ً
ام

ک
او
رز
د،
ا
ی

ش
م
ت
ن
ن
سا
سا
س
ا
ان
ان
ن
از
او
د .ولی خدا در الوهیت
ری
دا
شی
خ
ف
د
ه
ها
که
یشود .گویی تن
ت ما بر همه عواملی
درخت تلخ به آن پیوند
نها اعتقاد دار
م
از درو ِن طبیع ِ
آ
مناسبی از
ح این بود که بتواند بر
ست نمونهای ملموس
د.
کن
ارت خود داشتند غلبه
شدن در مسی
این کار ب هطرز درست
صرف نمیتوان
سان گناهکار شود .هر ما را در اس
وانست م زنند .اگر
د .او میتوانست احکام
صلیب جایگزین ان
یپیوندد.
دشمن انسان تنها میت
نها باش
ی ود معجزهای ب هوقوع م 
برای انسا 
پیروزی بر
ف
دا
اه
ش
ن

ام
ی مورد تأیید خود را با
ری
ج
ت
ان
م
مه
چند این قطع ًا یکی از
انسان به دست آید .از
شیرین درخت دوم ،باعث شفای یا اصول اخالق
ولی تنها هدف آن بهواسطه یک
طبیعت
نها بخواهد
در میان بگذارد و از آ 
ت،
انسان شدن خداس
ال همانند
یشود
رو الزم بود او کام ً
تلخ درخت نخست م 
نها
آ
و
ن
اه
می
ت
گن
یا احکام زندگی کنند.
ه
یع
ت
طب
ازا
ت .بر خود گرفتن مج
نها را برهاند.
خود شود تا بتواند آ 
که میوه آن شیرین میگردد .مطابق آن اصول
نیس
ی
ش
ن
خ
درا
بهگونهای
ب
ها
را
تن
ب
ن
صول یا احکامی هرگز
ها
نا
گ
ش
ما
که
رز
آم
را
ن
ی
ی شفای طبیعت بشر
فراهم آورد
حتی همه وسوس ههای
ولی چنین ا
حال خدا برا
خدا بود که همانا بهوجود مسیح
دازه یک الگوی زنده و
میکنیم تجربه کرد و
تر
عمل پیوند دست زد.
رگ
نمیتوانستند به ان
بز
از برنامه
نها تجربه
در دو مرحله ب ه

سا
ان
دگی انسان اثر بگذارند.
ت.
س
ضر
ا
ن
آوردن انسانی نوی
یافت .او تا به مرگ حا
در انسان شدن خدا در
ملموس بر زن
نها غلبه
گ مرحله نخست
یدارد که آدم اول
بر آ 
ح با خدا در شخصیتی

م
الم
مر
بمقدس اع
با
یوست .خدا در مسیح
نگونه
ولی ما در مسی
به گناه تن دهد و ای 
کتا 
مسیح ب هوقوع پ
د
ل
ش
س
ن
ن
ی
ام
شرایط واقعی زندگی
م
ت
دم
آ
نه
اه
گن
که
ل
س
با
ت
ن
و
جود خود را به درخت
بر صلیب در واقع طبیع
گناه کرد
بشری و در
بخشی از و
تباهی شد .نسل بشر
خود
لها و
انسان روبروییم .عم 
ود
و
اد
ب
ده
س
ف
ش
او دچار
گرفتار فساد و تباهی
یک
ور از خداست که بشری را کشت.
که
او در شرایط طبیعی و
شر
ب
د
و
ده
نسلی سقوط کر
ت که پولس میگوید
سای ناصری طبیعت
لهای
عکسالعم 
از همین روس
پیوند زد .در عی
یکند

م
را به بهترین سرمشق
ی
دگ
زن
گ
مر
د
ش
و
ب
در اسارت گناه
ص
کهنه ما با مسیح مصلو
ت بشری در یک شخ
دشوار زندگی او
انسانیت
الهی و طبیع
د
کن
ن
دا
یکند .رابطه
پی
ی
و اگر از این وضع رهای
ده برای ما تبدیل م 
تند و این پیوند باعث
زن
(رومیان ۶.)۶:
واحد به هم پیوس
د
اه
خو
ح با خدا ،سرسپردگی،
ار
چ
د
ی
روزی به هالکت ابد
ی طبیعت بشری شد.
مراحل زندگی خود و
صمیمانه مسی
دگرگونی و شفا
ام
م
ن
ت
شا
در
ن
او
کامل وی نسبت به او،
ما
بمقدس به
طه اوج آن یعنی مرگ
شد .بهعالوه ،کتا 
ما با نخستین نمونه ی انسان توکل و اطاعت
بخصوص در نق
و
ی
در همه ابعاد زندگی،
ت
س
م
عی
حک
در
دهد که انسان با قوت،
که طبیعتش کام ً
و شیطان پیروز شد .و
ال پاکی و قدوسیت او
ی
م
تازه روبروییم ،انسانی
صلیب بر گناه
ت
جا
ن
او به همه ،دلسوزی او
را
ش
ود
خ
د
ی
وان
ین
ت
نو
ی
ن
م،
م
ن
سا
دو
ود
یشائبه
از مردگان برخاست ،ان
ده است .در مرحله ی
تالش خ
ت و نمیتواند خود را
وقتی
شیرین ش
محبت ب  دان ،فیض و بخشش او
ورد ،انسانی را که دیگر
دهد .او اسیر اس
ح را در قلب هر یک از
نسبت به نیازمن
آزاد کند .همچنین را به وجود آ
روحالقدس مسی
اران ،خشم و ایستادگی
ت یا حتی تحت تأثیر
یگرداند .این پیوند دوم نسبت به گناهک
د توجه داشت ذرهای تحت اسار
مؤمنان ساکن م 
تطلب و ریاکار،
بای
برابر مذهبیون قدر 
د.
کن
ما
ی

از
م
ک
ن
ی
ی
هر
دگ
ت
زن
ن
یع
آ
طب
ی
او در
یآمدها
باعث شیرین شدن

به
پ
ت
و
اه
می
گن
کو
ح
عالیترین الگو را برای
م
که
یبود.
کار ،او باید انسان م 
همه و همه،
جازات ابدی تنها برای انجام این
یشود.

یدهد.
م
م
فراروی انسان قرار م 
او
ن
د
ش
د،
ک
ول
ری
ت
ش
در
مشکل او شفای انسان با پیوند و
خدا در تجسم ،یعنی
پیروی
چه
از
ی
آن
بخش
صورت میگیرد .خدا
رستاخیز مسیح انجام
یدهد و در طبیعت الهی
در زندگی ،مرگ و
پایان

م
ل
کی
ش
را ت
ی ما شریک شد تا ما
صرف ًا آمرزش گناهان
در طبیعت بشر
داد بس عظی متر از
را.
ن
آ
ام
م
ت
نه
مسیح بر صلیب است.
الهی او شریک شویم.
ما از طریق مرگ
ت
از
یع
ی
طب
های
عالوه بر ر
ناصری،
در کار خلق انسانی تازه
مجازات ،انسان باید در شخصیت و زندگی عیسای ارث خدا در تجسم
سر ازلی خدا و با او هم
ار رهایی خلقت کهنه
دیل شود .طبیعت بشر شریک پ
ش است .خدا در ک
تب
ن فرزند خدا شد .تا پی
اهی است .در زندگی،
شد .در او انسا
از قید فساد و تب
او
د
س
فا
و
ار
هک
نا
گ
سیح انسان دچار یک
ن خدا در مسیح ،تنها
مرگ و رستاخیز م
که رو به سوی مرگ از انسان شد
تثلیث به معنای خاص
شد .در مسیح کرم به
دگردیسی روحانی
شخص دوم از
دارد ،باید شفا بیابد.
بوب او بود .ولی از آن
پسر خدا و مح
حال ،نکته بسیار

•



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:

k

Mary Anne
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درشهر...
مدرسه دهخدا

رادیو همصدا اتاوا

آغازسالتحصیلیجدید
کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان

پخشزندهیکشنبهها 9:تا 11شب

ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی
از ساعت  1تا  5بعدازظهر

تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی

--- 97.9FM --

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

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

تلفن514-952-2165 :

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

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

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
--------------------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

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

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

-------------------------کالسهای رقص

خورشید خانوم
>> پاییز2008

یکشنبـــهها:

 11تا  12خردساالن
 12.15تا  2.00بزرگساالن

5347 cote des niege
)(next to meteo cote des niege

Tel: 514-341-5194
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MEKIC
باز پیدایش

---- RESURGIR ---مکیک بار دیگر شما را برای دیدن
کارهای جدید و زیبای خسرو
برهمندی  ،هنرمند صاحب سبک
شهرمان دعوت می کند.
افتتاح جمعه  ۳اکتبر ۲۰۰۸
از ساعت  ۶تا  ۱۰شب
نمایشگاه تا تاریخ  ۱۶نوامبر ادامه
دارد.
vernissage de
l’exposition Resurgir de
Khosro Berahmandi
qui aura lieu à la galerie
MEKIC vendredi le 3
oct. 2008 de 18h à 22h.
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

no.

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

mssunfound@hotmail.com

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

تپش دیجیتال

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

www.08tapesh.com

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

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

بررسی فلسفه دکارت
سخنران:ترانهجوانبخت

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

>> جمعه  3اکتبر

>> جمعه  10اکتبر

قفقاز :کانون جنگ های آینده
سخنران :یوسف کبیری

>> جمعه  17اکتبر

** موسیقی پاپ **

تپش پیشتاز در نوآوری!
(کاست و کامپکت دیسک)
 -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

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

 ----سرویس دی.جی ---

فراخوانبهاهدایکتاب

Tel.: 514-223-3336

هموطن،

اگرکتابیبهکتابخانهنیماهدیهکنید،
نهال دوستی و راستی را درجامعه
کوچک مان به بار نشانده اید.

6162 Sherbrooke w.

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

g
Awnin

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

آموزشموسیقی
بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:
آموزش تئوری موسیقی ،تکنیک
سه تار ،پرورش صدا و فنون آواز
تکنیک عود ،تنبک و...

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

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

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.

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

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

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

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

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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فروشد ِاقتصاد ِآمریکا...
چرا الیحه مقابله با بحران مالی آمریکا تصویب نشد

در آستانه یک حبران
جهانی

اتفاقی خواهد افتاد؟
جواب کوتاه به این سئوال این است که دولت جورج بوش
با کمک رهبران احزاب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره
آمری��کا یک بار دیگر برای تصویب این طرح تالش خواهد
کرد.
ممکن است آنان مجبور شوند به اعضای کنگره برای جلب
موافقتش��ان امتیازاتی بدهند و مسلما ناچار خواهند شد
قس��مت هایی از الیحه مالی را تغییر دهند ولی به وضوح
دولت آمریکا نمی تواند از این الیحه صرفنظر کند.

رد الیحه نجات بازارهای مالی آمریکا در رای
گیری مجلس نمایندگان این کش�ور کامال
خالف انتظار سیاس�تمداران و کارشناسان
مالی بود.
اعض�ای مجل�س نماین�دگان در حال�ی به
الیح�ه نجات مال�ی ب�ه ارزش  700میلیارد
دالر رای منفی دادند که نامزدهای
انتخابات هراس انگیز
ریاست جمهوری از هر دو حزب دموکرات و
جمهوریخ�واه ،در مجموع تصویب و اجرای قبل از اینکه تالش ها برای جلب توافق هر دو حزب برای
شروع شود ،باید انتظار نزاع ها و
ای�ن الیحه را به نفع اقتصاد آمریکا و جهان تصویب الیحه مالی
مناقشه بین جمهوریخواهان و
دانستهبودند.
ون و ۲۰۰
دموکرات ها را داشت.
الیحهنجاتبازارهایمالیآمریکا
پ�س از آن در مجلس نمایندگان یک تریلی
برخی از جمهوریخواهان می
!
ر
یلیارد دال
گویند آنها در نظر داش��تند
آمریکا به رای گذاشته شده بود که
م
به نفع الیحه رای دهند ولی
وزارت خزانه داری آمریکا و رهبران
حمالت خانم پلوسی سبب شد
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه
ک��ه در آخرین لحظه تصمیم خ��ود را عوض کرده و به
پس از س�اعت ها مذاکره و رایزنی
از دستیابی به توافق درباره کلیات این طرح ضرر الیحه رای دهند.
دموکرات های ارش��د از این ای��ده که قانونگذاران بلندپایه
خبر داده بودند.
کوینکانالی،خبرنگاربیبیسیدرنیویورک حاضر ش��ده اند به خاطر رنجش و آزردگی ،سیستم مالی
در گزارشی که می خوانید علت رد این الیحه کشورش��ان را دس��تخوش هرج و مرج بیشتر کنند بسیار
ناراحتهستند.
و پی آمدهای آن را شرح می دهد:
تالش برای حل اختالفات هم اکنون ش��روع ش��ده است
نمایندگان کنگره آمریکا ب��ا الیحه ای مخالفت ولی این تالش ها در حالی است که بهای سهام در سراسر
کردن��د که وزارت خزانه داری و بانک خزانه داری بازارهای مالی جهان سقوط کرده است.
آمریکا معتقد بودند در ثبات و تحرک سیس��تم ای��ن احتمال وجود دارد که احس��اس یک بحران جهانی،
مالی این کش��ور و سیستم مالی تمام دنیا نقش انگی��زه ای برای افزایش تالش ها جهت مقابله با وضعیت
موجود شود.
اساسی دارد.
دولت جورج بوش ،رئیس جمهور آمریکا در حمایت ارزیابی خوشبینانه این است که قانونگذاران و رای دهندگان
از این الیحه استدالل می کرد که بدون طرح تضمین بدهی آمریکایی که خشم و ناراحتی خود را نشان داده اند سرانجام
های بانک ها و نیز تامین پولی که پش��توانه این تضمین دست از مقاومت برداشته و به وزارت خزانه داری آمریکایی
پولی را که الزم دارد خواهند داد.
باشد ،تمام اقتصاد آمریکا فلج خواهد شد.
اعض��ای کنگره آمریکا در یک هفته گذش��ته با دو نیروی ولی ارزیابی بدبینانه وحش��تناک تر از آن اس��ت که بتوان
قدرتمند متعارض و ناسازگار دست و پنجه نرم می کردند .تصور کرد.
یکی از این دو نیرو ،فش��ار بدون وقفه کاخ س��فید آمریکا بنا بر این ارزیابی ،اکثر اعضای کنگره مانند بسیاری از رای
بود که عقیده داشت کشور با یک بحران عمیق روبروست دهندگان ،صرفا به طرحی اطمینان ندارند که عمدتا بر پایه
و چنانچه الیحه نجات سیس��تم مالی به تصویب نرسد با صدها میلیارد دالر قرض دولت آمریکا قرار داشته و هدف
متوقف ش��دن جریان پول بین بانک ها ،سیستم سرمایه از آن ،نجات یک سیس��تم مالی است که به وضوح نقائص
زیادی دارد.
داری آمریکا از کار باز خواهد ایستاد.
ولی نیروی دیگری که س��نجش قدرت آن آس��ان نیست اگر قرار باشد هشدارهای هنری پالسون ،وزیر خزانه داری
کسانی بودند که با ارسال نامه و ایمیل با خشم از نمایندگان آمریکا را باور کنیم یک چنین وضعیتی می تواند سرآغاز
خود در کنگره می خواستند که طرحی را که به تصور عموم یک دوره فاجعه و مصیبت باشد.
برای نجات بانکداران وال استریت نیویورک است تصویب در چند روز آینده هنگامی که الیحه نجات سیستم مالی
آمریکا دوباره در مجلس نمایندگان این کشور به رای گیری
نکنند.
این بانک��داران از نظر عامه مردم ،افراد حریص و و ناالیقی گذاش��ته می شود ،روشن خواهد ش��د که کدام یک از دو
هس��تند که خود موجب این بحران مالی بوده اند و اکنون سناریو اتفاق خواهد افتاد.
این مالیات دهندگان آمریکایی هس��تند که باید با
پراخت پول آنان را نجات دهند.

•

waht would you do with:

حلظه دشوار

ولی اکثر نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان
آمری��کا از این الیحه حمایت کردند اگرچه فکر می
کردند که این الیحه به جای اینکه مش��تریان بانک
ها را نجات دهد ،بانک های غیرمسئول را نجات می
دهد.
اش��کال واقعی را جمهوریخواهان درست کردند که
تدابیری را که مخالف اصول اساس��ی سرمایه داری
بود ،ضد آمریکایی می دانستند.
آنچه که وضع را دش��وارتر کرده این اس��ت که این
بحران در دشوارترین لحظه در چرخه سیاسی آمریکا
اتف��اق می افتد یعنی هنگامی که اب��زار عادی برای
ترغیب افراد ،در اختیار نهادهایی که به طور معمول
قدرتمند هستند قرار ندارد.
قدرت ج��ورج ب��وش ،در آخرین روزهای ریاس��ت
جمهوری ،به دلیل عدم محبوبیتش کاهش یافته و
او صرفا دارای نفوذ و قدرت الزم برای پیش��برد این
الیحه مالی نیست.
ع�لاوه بر این نمایندگان کنگره ک��ه در تمام مدت
فعالیت سیاسی شان نگران انتخاب نشدن هستند
ای��ن بار با قض��اوت رای دهندگان در آینده بس��یار
نزدیک یعنی در ماه نوامبر روبرو خواهند بود.
سیاستمداران که تا آنجا که بتوانند از اتخاذ تصمیمات
دش��وار و کم طرفدار پرهیز می کنند دست کم در
حال حاضر می خواهند تا آنجا که می توانند خود را
از این ماجرا دور نگهدارند.
س��ئوالی که مطرح است این اس��ت که اکنون چه

آموزش موسیقی
کالس های:

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

700,000,000,000
 - Give every person in the U.S.

$2,300 or give every household
$6,200
- Pay the income taxes of every
American who makes $500,000 or
less a year
- Fully fund the Defense, Treasury,
Education, State, Veterans Affairs
and Interior departments next
year, as well as NASA
- Buy gasoline for every car in the
!U.S. for 16 months
- Buy every NFL, NBA and Major
League Baseball team and build
each one a new stadium -and pay
your players $191 million apiece
for a year
- Create the 17th largest economy
in the world roughly equal to that
of the Netherlands
- Or you could pay off just 7% of
the $9.8 trillion national debt
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سالن آرایش شهرزاد

__
 رن_____
_
_
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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

G

6963 S
ُ herbrooke W.
(514) 489-6901

دیدار استاد با احمدی نژاد؟؟!!
برای بدگوی��یِ از بنده ،و همکارانم و
دانشنامه ایرانیکا ،ترتیب داده بودند ،و
این حیله است ،من
بعد همه را چاپ کردند و به چاپهای
چه مالقاتی می توامن متعدد رسیده.
با هر کسی که وابسته ح��اال بنده چه مالقاتی م��ی توانم با
هر کس��ی که وابس��ته به ای��ن رژیم
به این رژیم است
است داشته باشم؟ این اخبار مبتنی
بر دروغ و حیله اس��ت .اینها یک نوع
داشته باشم؟!
حیله های خاصی است که اشخاصی
که این خبرها را به تلویزیون ها
و رادیو می دهند ،پیش
صدای آمریکا:
بهاییا
ن
و
.
.
.
می گیرند ،همه برای این
دکت��ر احس��ان
که شاید
یارشاطر ،استاد ممتاز
مختصر
دانش��گاه کلمبیا -نیوی��ورک و بنیان
گذار و سردبیر دانشنامه ایرانیکا ،جامع اعتب��اری ب��رای
ترین و بزرگترین دانشنامه ای که به خودش��ان تحصیل
زبان انگلیسی در مورد تاریخ و فرهنگ کنند ،و هم شهرت
ایران پدی��د آمده اس��ت ،با خبرنگار اش��خاص را صدمه
بخش فارس��ی صدای آمري��کا ،پيام بزنند.
يزديان گفتگويی انجام داده است.
وی در اين گفتگو شایعات مربوط به سوال:آقاییارشاطر،
دیدارش با محمود احمدی نژاد رییس فک��ر م��ی کنی��د
جمهوری ای��ران ،و دریافت کمکهای عل��ت گرفتاری
احتمالی به منظ��ور ادامه فعالیت ،و جمهوریاسالمی
با چاپ و انتشار
انتشار ایرانیکا را تکذیب کرد.
استاد دانش��گاه کلمبیا همچنين در دانشنامه ایرانیکا
م��ورد چگونگی آگاه ش��دنش از اين چیست؟
دکتر یارش��اطر:
شایعه توضیح داد.
علت��ش ای��ن
که
س��ت
س��وال :آقای دکتر یارشاطر ،از شایعه ا
دی��دار و گفتگوی ش��ما ب��ا محمود دانشنامه ایرانیکا صد در صد و مطلقا
احمدی نژاد ،و در خواست کمک برای بی طرف است و از هر نوع جانبداری
انتشار دانشنامه ایرانیکا چگونه مطلع پرهی��ز می کند ،و این چیزی اس��ت
که مسئولین کنونی ایران ،به کلی از
شدید؟
دکتر یارش��اطر :چند نفر از دوستان آن عاری هستند .ما از اول در مقدمه
من ،که با اخالق و روش من آشنایی دانشنامه نوش��تیم که ما تمام اقلیت
دارند ،و خیلی متعجب شده بودند از ه��ای ایران را ،چه اقلیت های نژادی،
این خبر ،به من تلفن کردند و گفتند زبانی ،مذهب��ی و غیره که در زندگی
چنین خبری منتشر شده ،و بعد البته ای��ران ،و طی قرن ها ش��ریک فارس
عده بیشتری که شنیده بودند ،تلفن زبان ها بوده اند ،می پردازیم ،و غفلتی
کردند ،چون این ،برای همه اس��باب که در تاریخ ایران ،نسبت به این اقلیت
ش��گفتی بود ،چون بن��ده هیچگونه ها شده ،جبران می کنیم.
کنونی ایران بنابراین ،مثال رس��یدگی ب��ه کردها
ارتباطی هرگز با رژی��م
ِ
نداش��تم ،اینها نه تنها همه اموال مرا و لره��ا و زبانها و لهجه های محلی و
ضبط کردند ،بل که مدت شش ماه ،اقلیت های نژادی مثل رس��یدگی به
یک برنامه ای به اسم «هویت» فقط ارمنی های ایران ،آسوری های ایران،

و به خصوص اقلیت های مذهبی مثل
یهودی ها ،مسیحی ها ،که بیشتر البته
ارامنه و آس��وری ها هستند و همین
طور پیروان مذهب بهایی.
مذهب بهایی ،که دولت ایران اینقدر به
آن حساسیت دارد ،یک مذهبی است
که در ایران تاسیس شده ،و پیروانش
همیش��ه مورد اذیت و آزار و تعقیب،
قتل و زندان رفتن و این ها بودند.
مطابق یک آم��اری که دائره المعارف
بریتانیکا منتش��ر کرده ،و من س��ال
گذشته دیدم ،جمعیت بهایی دنیا را،
با هفت و نیم میلیون
جمعیت که در نقاط
مختلف دنیا پراکنده
اند ،پس از مسیحی
ها ،و مس��لمان ها و
بودایی ها و مذاهب
هندو ،ش��ایع ترین
مذهب دنیا شمرده.
م��ا کاری به مذهب
اش��خاص نداریم ،و
حق بودن و یا نبودن
اش ب��ه م��ا مربوط
نمی ش��ود .ولی این
هم هست که بهایی
هایی که به نقاط مختلف دنیا س��فر
می کنند ،زب��ان و فرهنگ ایران را با
خودش��ان همراه می برند ،و موجب
رواج اینها می شوند.
این مطلب به مذاق نظام کنونی ایران،
که تعصبات مذهبی را از شیرخوارگی
واقعا وارد مغز افراد می کند ،س��ازگار
نیست.
و چند بار هم ،کسانی که آشنا بودند با
طرزتفکرپیشروانایننظام[جمهوری
اسالمی] به ما گفتند که علت اساسی
مخالفت ایشان ،این است که ما راجع
به «بابی ه��ا» و «بهایی ها» هم مثل
مذاهب دیگر ،آنچه باید بنویسیم می
نویسیم و منتشر می کنیم.
ای��ن تص��ور می کن��م عل��ت واقعی
است•...






جواد داوری

Tel.:514-466-1327

S
H
A
H
R
Z
A
D

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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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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_____
_____
___
________________ ایرانی
___
ی
_________ وران افغان تریال

جنب
کو
ه نور

____تندهاررسسرتاسر ریو_س_و_د_مو_ن
_______

انواع کباب ها
ساالدها و
خورا کههای
خومشزه
افغانی
و ایرانی
فقط در چوپان
کباب
__________________________
Restaurant Choopan Kabab
2550 Lapiniere Blvd
Brossard, QC J4Z 2M2

Restaurant Choopan Kabab

رستوران چوپان کباب

گل سینه
نقشه ایران
نفیس و زیبا
در مونرتیال با

:حتویل غذا رایگان

در منطقه ریوسود
) دالر10 :(حداقل سفارش

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________

:ساعات کار

روزهفتــــــــــه7
 شب10  صبح تا11

توران نژاد

:متاس بگریید
514-909-2528

www.paivand.ca

در
خ
د
م
ت
ا
ر
ت
قا
ی
ب
یز
ن
س
!شما

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند














































































































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

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
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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

، اروپاپی، انواع آرایش های خطی لبنانی،خلیجی

 آموزش خودآرائی-

 دارای مـــدارک عالی و، مدرس بین الــمللی زیبایی،آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا
بین املللی گریم و میک آپ
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انتخابات فدرال کانادا...
ایج��اد «تفرق��ه و حکوم��ت
ک��ردن» و ایجاد ش��کاف در
درون طرفداران حزبی در میان
احزاب اپوزیسیون شکل گرفته
است.
مطمئنا در بی��ن رای دهندگان وفادار
حزبی هستند کسانی که با قسمت یا
قس��مت های از برنامه های انتخاباتی
محافظ��ه کاران بخص��وص در زمینه
های اجتماعی اتفاق نظر داشته و لذا
این امکان بوجود می آید (اگر بعضا با
پالتفورم حزب خود و یا مثال با رهبران
حزب موافقت نداشته باشند) در نهایت
رای خ��ود را ،ن��ه بر اس��اس وفاداری
حزبی ،بلکه بر پایه طرفداری از برنامه
های انتخابات شده ،به صندوق بریزند.
و این همان دسته از آرائی است که
محافظه کاران بدنبال آن میباشند.
و نهایتا فش��ار مضاعفی نیز بر هر
س��ه حزب اپوزیسیون جمع شده
در چپ طیف سیاس��ی که فعال با
فشار تقسیم آراء بین خود و به نفع
محافظه کاران روبرو هس��تند ،نیز
وارد سازد.

احزاب اپوزیسیون
در اوج بی مثری!

پس از گذش��ت سه هفته از مبارزات
انتخاباتی و اعالم برنامه های احزاب و در
حالی که سرعت مبارزات و بکارگیری
روشهای گوناگون برای دست یابی به
پیروزی نهائی افزایش میباید ،کماکان
نتیجه نظرسنجی ها نشان میدهد که
حرکت آرام محافظه کاران به س��وی
پیروزی در چهاردهم اکتبر ادامه داشته
و چنانچه اتف��اق خاص و پیش بینی
نش��ده ای رخ ندهد ،ب��ه احتمال زیاد
آقای اس��تیون هارپر با دولت اکثریت
(هر چند ضعیف از نظر کرسی ها) به
اتاوا مراجعت خواهد نمود.

انتاریو :صحنه اصلی؟

در حالی که در پایان نخس��تین هفته
مبارزات به نظر میرسید که سرنوشت
تشکیل دولت اقلیت یا اکثریت محافظه
کار در صحنه کارزار کبک رقم خواهد
خورد ،لیکن اینک بگونه ای محسوس
مالحظه میش��ود که ای��ن صحنه به
سوی انتاریو و بخصوص تورنتو کشیده
ش��ده اس��ت و گویا محافظ��ه کاران
احساس میکنند که پیروزی بر لیبرالها
و تصاحب کرسی های ایشان در انتاریو
با راحتی بیشتری انجام گردد.
آقایهارپربابکارگیریدوبارهاستراتژی
انتخاباتی  2006و اعالم یکی دو برنامه
در هر روز ،در عین کند نمودن حرکت
سایر احزاب با مقابله و پاسخگوئی به
برنامه های وی و عدم آگاهی از ماهیت
تمامی برنامه پالتفورم محافظه کاران،
در عین ح��ال با اعالم این گونه اخبار
به تجزیه و تحلیل و شناس��ائی میزان
اش��تهای عمومی در برخورد با دولت
مجدد محافظه کار می پردازند.

چرخش هارپر به راست

در عین حال آقای نخست وزیر بطور
ناگهانی در میانه هفته دوم مبارزات با
اعالم چندین خب��ر جنجالی از قبیل
بازبینی و بررس��ی و تبادل نظر مجدد
در مورد قانون ازدواج همجنس گرایان،
لغو لیست ثبت صاحبان اسلحه های
گرم و افزای��ش رادیکال مجازات ها تا
حد زندان ابد برای نوجوانانی که بین
 18-14سال مرتکب جنایات هولناک و
وحشیانه گردند (بخصوص در این مورد
س��رمایه گذاری استراتژیک محافظه
کاران ب��ر روی افزایش میزان ترس و
نگرانی عمومی از نتای��ج افزایش این
گونه جرائم خشن نزد نوجوانان بوده)
موجی بزرگ از ناب��اوری در حرکت و
چرخش مجدد حزب به سمت راست
تر طیف به همراه آورد.
اما این برنامه دقیقا بر پایه اس��تراتژی

ش��اید در هی��چ زمان��ی ت��ا امروز
نیروه��ای چپ طیف سیاس��ی و
ترقی خواهان جامعه مدنی در کانادا
این چنین یکصدا و دسته جمعی
بصورت اصولی در مخالفت با فلسفه
راست و محافظه کاری همداستان
نبوده اند.
اما این مخالفت فقط در حد حرف
بوده و در کمال بی خاصیتی است.
این اتحاد دس��ته جمعی در چپ
طیف باعث ش��ده که ش��اید برای
اولین بار خود اپوزیسیون وسیله و
مایه انتخاب مجدد محافظه کاران و
راستگرایانگردند.
تمامی صداهای مترقی دست کم
با یک��ی و یا تمام برنامه های آقای
استیون هارپر و حزب وی مخالفت
دارند.
طرف��داران حفاظ��ت از محی��ط
زیست ،فعاالن حرکت های مدنی
و اجتماعی ،فعاالن جوامع فرهنگی
و بخصوص هنرمندان ،نخبگان و...
فقط با ارائه بحث های فلس��فی و
آشکار کردن ماهیت راست حرف
زده اما قادر نیس��تند تا در زیر یک
چتر جمع شده و مثال همه با رای
دادن به لیبرالها مانع تشکیل دولت
بع��دی و پیروزی محافظ��ه کاران
گردند ،چرا که هر یک شدیدا پایبند
اصول حزبی خود میباشند.

کبک و NDP

در ایال��ت کب��ک  NDPکه تقریبا
م��ی تواند ادعا نمای��د که نماینده
واقعی چپ طیف سیاس��ی است،
مورد قبول نیست؛ چرا که «خیلی
فدرالیست» است.
و این در حالی اس��ت که اکثریت
جامعه کبک از نظر سیاسی طرفدار
سوس��یال دموکرات ها اس��ت .در
بقیه کانادا لیب��رال ها که علیرغم
حضورشان در چپ عمال همواره در
مرکز طیف عمل کرده اند از اقبال
خوبی برخوردار نیس��تند؛ چرا که
ترقی خواهان به قول های ایش��ان
اعتمادی ندارند.

و بالک؟

از سوئی «بالک کبکی» سعی دارد
چهره حافظ منافع کبکی ها در اتاوا
را نش��ان دهد و مدعی است فقط
پیروزی گسترده آنها می تواند راه
را بر تش��کیل دولت اکثریت هارپر
سد کند.
جدائ��ی طلبان میگوین��د فقط ما
حافظ منافع ش��مائیم و محافظه
کاران از بلندگوهای تبلیغاتی خود
اعالم می کنند حضور بیست ساله
بالک کبکی در اتاوا هیچ نفعی برای
کبک نداشته و تازه مشکالتی که

حسینصمیمی

(مونتریال)
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ت بیشترین
اس
از قرائن پید سر کانادا
را
صدمه در س واهد بود
لیبرالها خ
متوجه

حل شده است،
نیز توسط همین
دولت اقلیت بوده و اگر
بصورت گسترده وکالی
کبکی محافظ��ه کار در
پارلم��ان ف��درال حضور
یابند منافع کبک بصورت
کاملت��ری حفاظت خواهد
شد.
ح��ال باید دید ب��رگ هویت کبکی و
حمله محافظه کاران به فرهنگ و هنر
فرانسوی که مختص کبک است و بالک
در حال بازی است و یا برنامه های سنت
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گرایان��ه
محا فظه
کارانکه
عمو ما
م��ورد
و
نظ��ر
قبول ساکنین شهرهای کوچک و
مناطق دور افتاده روستائی است کدام
مورد قبول رای دهندگان قرار خواهد
گرفت.

___________
_____

14
ا
ک
ت
ب
ر
ر
و
ز
عمومی انتخابات
در کانادا

سردرگمی لیبرال ها!

انتخابات این دوره نشانگر سخت ترین
شرایط حزب لیبرال کانادا در چندین
دهه گذش��ته بوده و هی��چ گاه حزب
و رهب��ران آن تا این ح��د در مبارزات
انتخابی ضعیف عمل نکرده بوده اند.
از دالیل عمده این س��ردرگمی ادامه
کشمکش قدرت در درون حزب حتی
در م��دت مبارزات و عدم محبوبیت و
مقبولی��ت رهبر حزب آقای اس��تفن
دیون ،در میان اعضای حزب بخصوص
در ایالت کبک است.

بر نا مه
انتخاباتی حزب
که بخ��ش عم��ده ای از آن ب��ر پایه
استراتژی حفاظت از محیط زیست بنا
گردیده در عین حالی که حاوی نکات
بسیار چشمگیری است ولی جوابگوی
مقابله و رویاروئی به منظور شکس��ت
محافظه کاران نمی باشد.
لیبرال ها باید درک کنند این انتخابات
موقعیتی برای رفران��دوم قبولی یا رد
پالتفورم سبز اس��تفن دیون از طرف
رای دهن��دگان نیس��ت .در حالی که
ادامه در صفحه30 :

Bernard Patry

Liberal Candidate
Pierrefonds-Dollard

______________________

Unhappy with how the
!?Conservatives govern Canada

!So are we

Liberals

Conservatives
Failed to keep their promise of welcoming more Canadians & fast tracking
applications.



Immigration file backlog and waiting
time doubled since the Conservatives
came to power.



Reformed and hence jeopardised the
transparency of the selection process,
leaving the power in the hands of the
Minister to determine which immigration applicants would be accepted or
refused.



The Conservatives made massive cuts,
$1 billion dollars, to Canada’s social
programs disregarding the needs of our
most vulnerable citizens



Cancelled the Liberal’s early learning
and child care agreements & broke an
election promise to create 125,000 new
child care spaces.



Our record speaks for itself...
Will invest $800 million dollars to deal
with immigration backlog and welcome
new immigrants to Canada.
Will introduce a new 5 year multiple
entry visitor’s visa, (Welcome visa), to
enable Canadian citizens and Permanent
residents to invite family members to
visit and attend special occasions.



Will re-instate the transparency of the selection process, to ensure a fair overview
of applicant’s request.



The Liberal signed child care agreements
with all ten provinces on a $5 billion
early learning and child care initiatives.



We allocated $345 million to over 1600
health research projects, the largest
health research initiative to date.



The Liberal 2005 budget committed
$263 million to launch the Internationally Trained Workers Initiative.



The Conservatives shut down Status of
Women Canada offices across the country and cancelled the Court Challenges
Program which advocates minority
!rights
________________________________________________________________
A new Liberal government will continue to support Canada’s most vulnerable by
ensuring them essential social programs.
!We do not believe in 1st and 2nd class citizens, we believe in Canadian citizens





√ Undo the damage, think and vote Liberal
__________________________________________
Campaign office phone number: 514•626•1747
Paid by Official Agent, Jacques Faille
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(مونتریال)

دوس��تان می پرس��ند ،چگونه
میتوان بر هارپر چیره شد؟
جواب��ی در کوتاه م��دت به این
سئوال ندارم.
هارپ��ر و عقاید محافظه کارانه او
چه در زمین��ه اقتصادی ،چه در
زمینه مسائل اجتماعی و اخالقی
بسیار خطرناک اند.
هارپر با کسی رودربایستی ندارد
و بی شرمانه  11میلیارد دالر به
کمپانی های نفت��ی که بانی به
قدرت رسیدن حزب او هستند،
«تخفیف»مالیاتیمیدهد.
محیط زیست برای هارپر مفهوم

چهکسیازجکمیترسد؟!

دکتر امیر خدیر

است پیشرفته که به حقوق
اجتماع��ی و اقتص��ادی
شهروندان از قبیل تحصیل
و درم��ان رایگان ،مراقبت
ه��ای اجتماعی و حقوقی
از محرومی��ن و اقلیت ها
و غیره ،ارج گذاش��ته می
شود.
کانادائی ها دوس��ت دارند
بپندارند کشورشان صلح
طلب است.
این خصوصیات در قوانین
حقوق��ی کان��ادا و آرایش
نهاده��ای دولت��ی و غیر
دولتی در  40سال گذشته ریشه
دوانده است.
البته بسیار جای بحث دارد چون
بین این تصور و واقعیت زندگی
م��ردم و نق��ش و ماهیت واقعی
دول��ت کانادا فاصله ای روزافزون
ایجاد شده .ولی همین وضعیتی
هم که هس��ت ب��ا عقاید عقب
مانده هارپ��ر در زمینه حقوق و
عدالت اجتماع��ی و آزادی های
ف��ردی کامال در تعارض اس��ت.
حزب هارپر کامال مصمم اس��ت
که به محض ام��کان ،به کمک
حرکت های زیرکانه قانونگذاری
در مجلس ،ماهیت اساسی کانادا
را تغییر داده و جامعه و اقتصاد و
حقوق این کشور را به آن جهتی
ببرد که آمریکا سال هاست در آن
غلتیده است.
در مقابل این خطر ،مسلم است
کمتر کس��ی در می��ان ایرانیان
مقیم کانادا پیدا شود که به هارپر
و محافظه کاران رای دهد.
احساس خطر اما اغلب اوقات رای
دهندگان را وادار میکند که نه بر
مبنای عقاید و اتفاق نظر با این یا
آن نامزد انتخاباتی یا حزب ،بلکه
فقط برای جلوگیری مثال از حزب
محافظه کار به هر کس دیگری
که بتواند جلوی او را بگیرد رای
دهند.
ای��ن نح��وه رای دادن را «رای

E

مروری بر رسانه های کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور

_______

است.
کب��ک
>> بدترین شرایط
هنوز در
وزیر بهداش��ت
ا س��ت ،
این مورد چیزی نگفته
دسترسی به پزشک
ولی یکی از سخنگویان وزارت بهداش��ت و
خانواده در کبک
درمان م��ی گوید آق��ای وزیر از
>> در میا
ن
کمبود پزشک خانواده آگاه است و
ا
ستان ها،
این موضوع مشغله آینده او خواهد
اخی��را گزارش��ی از نتیجه ک
بک هشتم
بررس��ی ای انجام شده در
بود.
ش
د
ه
ا
باره وضع بهداشت و درمان
مسووالن می گویند:
ست.
در کانادا منتشر شده است.
در دانشکده های پزشکی ،همه ساله
بر مبنای اطالعات داده شده
پس��ت های تخصصی خیلی زود پر
در ای��ن گزارش ،سیس��تم مراقبت میشوند ،در حالی که در بخش پزشک خانواده،
های بهداش��ت و درمان در کبک ،از پست های زیادی خالی می مانند.
لحاظ نامرغوب بودن ،در رتبه سوم بای��د اقداماتی بعمل آورد تا پزش��کان خانواده
قرار دارد.
بیشتر جذب شوند.
ش��اخص های این بررس��ی عبارت به عقیده این مس��ووالن ،باید وضع دسترس��ی
بوده اند از حقوق بیماران ،اطالعات ،به خدمات درمانی در خانه و مراقبت پزش��کی
کمک های اولیه ،مدت زمان انتظار ،درازمدت بهبود یابد ،ت��ا بیماران بیش از مدت
پیامدهای بعد از درمان و س��رانجام الزم در بیمارستان ها بستری نشوند .اگر چنین
گستردگی خدمات قابل دسترسی.
ش��ود ،میزان عفونت در بیمارستان ها کاهش
در این بررسی ،رتبه استان ها در این خواهد یافت و از تراکم در س��الن های اورژانس
خصوص ،به ترتیب عبارتند است از  :نیز کاسته می شود.
انتاریو ،بریتیش کلمبیا ،نواسکوشیا ،گزارش عیب کبک را گفته ،اما هنرش را از یاد
نیوبرانزویک ،آلبرت��ا ،جزیره پرنس نبرده است.
ادوارد ،مانیتوبا ،کبک ،ساسکاچوان کب��ک ،از نظ��ر کوش��ش برای کاه��ش مدت
ونیوفونلند.
انتظار ،مخصوصا برای دسترسی به متخصصان
این گزارش کب��ک را ،از لحاظ عدم و همچنی��ن پرتودرمانی برای بیماران مبتال به
دسترس��ی به پزش��ک خان��واده و سرطان ،رتبه دوم را حائز شده است.
پیامده��ای ناش��ی از آن در بدترین یکی از همین مس��ووالن می گوی��د با این که
ش��رایط در کانادا اعالم کرده است .زم��ان انتظار را خیلی کوتاه ک��رده ایم ،ولی در
اس��تان کبک ،از لحاظ نرخ عفونت مقابل انتظارات مردم ،و مخصوصا در مقایس��ه
های بیمارستانی نیز ،باالترین رتبه با کش��ورهای اروپای غرب��ی ،هنوز خیلی عقب
را دارد.
هستیم و راه درازی در پیش داریم.
گزارش می گوید فقط  73/5درصد کبکی ها به اس��تان کبک امتیازهای دیگری ه��م دارد ،که
پزشک خانواده دسترسی دارند.
عبارتند از گستردگی طیف خدمات و طرح بیمه
این در حالتی است که میانگین این دسترسی در های درمانی.
سرتاسر کانادا  84/8درصد است.
گ��زارش ،کل کانادا را هم از نیش انتقاد مصون
از این بابت هم کبک بس��یار عقب تر از س��ایر نمی دارد و می گوید:
استان هاس��ت .آلبرتا 81/6 ،یک قدم جلوتر از علیرغمبهترینعملکردبعضیاستانها ،سیستم
بهداشت و درمان در کانادا ،در مقایسه با
کش��ورهای اروپایی غربی ،از استانداردها
عقب است.
گروه��ی دلی��ل این عق��ب ماندگ��ی را
بوروکراسی دست و پاگیر می دانند .بعضی
از دست اندرکاران امور بهداشت و درمان
عالج این مش��کل را در این می دانند که
بخش خصوصی هم با پ��ول دولتی وارد
عمل شود.

سیستمبهداشتودرماندرکبکضعیفعملمیکند

آیا ترس از
هارپر باعث
می شود
دوباره NDP
از قدرت
محروم شود!

ندارد و وجود مشکل تغییر
جو و ضرورت تعهد کیوتو
را از پایه نفی می کند.
هارپر بودجه نظامی را بی
رویه افزایش می دهد،
قانون انتخابات را با فساد
مالی دس��تگاه حزبی اش
پایمال می کند،
فرهنگ و هنر را بی فایده
می انگارد و با خیال راحت
به هنرمندان توهین می
کند.
او هیچ عیبی نمی بیند که
بچه  14ساله را به دادگاه
جنائیبکشد
و یا بودجه س��ازمان های
حمای��ت از زن��ان را قطع
کند.
اگ��ر زورش برس��د بدش
نمی آید سقط جنین را به
سلیقه افراطیون مذهبی
مح��دود (ی��ا غیرقانونی)
کند.
و به ق��دری از خود راضی
اس��ت که لزوم��ی هم به
بحث و توضیح و جوابگوئی
به مطبوعات نمی بیند و به کسی
هم از دور و بری هایش چه وزیر،
چه نماینده مجلس اجازه حرف
زدن نمی دهد؛ چون اصوال آنان یا
حرفی برای زدن ندارند و یا وقتی
کرات باعث
ل��ب باز می کنند به ّ
آبروریزی و جنجال میشوند.
ولی خطر اساس��ی دولت
هارپ��ر در این اس��ت که
قصد دارد بافت حقوقی و
اجتماعی کان��ادا را از پایه
تغییر دهد.
حزب محافظه کار او که به
افراطی ترین و عقب مانده
ترین سیاست های جورج
بوش و جمهوری خواهان
آمریکا بسیار نزدیک است،
عقیده دارد کانادا در زمینه
اقتص��ادی زی��اد از ح��د
«سوسیالیستی» است و در
زمینه اجتماعی و حقوقی
زیاد از حد لیبرال!
هارپ��ر بارها تک��رار کرده
اس��ت از ش��خصیت ویژه
کانادا که مردمش خود را
از آمریکائی ها متمایز می
دانند ،خوشش نمی آید.
کانادائی ها ،به درست یا به
غلط ،تصوری که از کشور
خ��ود در ذه��ن پرورانده
اند این است که کانادا در
زمینه اجتماعی کشوری

اس��تراتژیک» می خوانند و در
کانادا توس��ط لیبرال ها امروز و
در کبک توسط «بلوک کبکوآ»
بسیار تشویق می شود ،چون هر
یک از ای��ن احزاب خود را تنها
«بدیل»ی می خوانند که بتواند
جلوی محافظه کاران ،هارپر را
بگیرد.
جریانی که این نوع رای گیری
را تش��ویق میکند (Anybody
 )but Conservativesمتاسفانه
چیزی نیست جز یک تاکتیک
کوت��ه بینانه ک��ه در درازمدت
نمیتواند سازنده باشد.
این ن��وع رای دهی ،در درازمدت
باعث ش��ده به عن��وان مثال در
کش��وری مانند کانادا که عقاید
ترق��ی خواه��ی و عدالت طلبی
اجتماعی به عناوین گوناگون در
ساختار جامعه رواج دارند ،مردم
کانادا از یک حزب توانمند مترقی
مانن��د  NDPدر راس ق��درت
محرومبمانند.
این رای ده��ی «منفی» -یعنی
انتخاب هر کس برای جلوگیری
از بدترین -در سیستم انتخاباتی
فعلی کانادا (که نسبیت آراء را به
حساب نمی آوردProportional :
نیس��ت) منجر ش��ده در طول
 50س��ال گذشته با وجود اینکه
پالتف��رم  NDPب��ه ارزش های
اجتماعی و سیاسی مردم کانادا از
همه احزاب دیگر نزدیک تر است،
قدرت همیش��ه دست «لیبرال»
ها و یا «محافظ��ه کاران» مانده
است.
اکن��ون با ضعف اساس��ی حزب
لیبرال که طعم��ه تبهکاری ها
و فس��اد مالی خود اس��ت ،وقت
آن رس��یده بود ک��ه این فرصت
تاریخی را مردم به دست گیرند و
از این چرخه معیوب خارج شده
و  NDPرا به قدرت بنشانند.
عواملی ک��ه  NDPرا از حکومت
دور نگه داشته اند متعددند.
یک��ی از آنها عدم درک درس��ت
تاریخ��ی از مس��ئله ملی کبک
است.
اما افس��وس که این��ک ترس از
هارپر ،باعث میشود باز صدها هزار
تن از شهروندان مترقی ما به جای
انتخاب حزبی که با عقایدش��ان
بیشترین نزدیکی را دارد ،دوباره
با رای تاکتیکی مخرب  NDPرا
از قدرت محروم کنند.
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گوناگون...

دانش��مندان توصیه می کنند که اگر
می خواهید خوابهای خوب ببینید ،در
اتاق خوابتان گل داشته باشید.
قرار دادن گل زیر بینی داوطلبان یک
آزمای��ش علمی باعث ش��ده که آنها
خوابهای خوش ببینند.
در عوض یافته های دانشمندان آلمانی
نش��ان می دهد که ب��وی تخم مرغ
گندی��ده روی  15زن در حال خواب،

بوی خوش
خواب!

به مدت  10ثانیه آنها
تاثیر معکوس داشته
را در مع��رض بو قرار
است.
دادند و یک دقیقه بعد
ای��ن گ��روه از
آنها را بیدار کردند.
دانشمندان تصمیم
س��پس از ای��ن افراد
گرفته اند که یافته
درب��اره خوابش��ان و
های خ��ود را برای گل رز یا
حسی که نسبت به آن خواب
تحقی��ق درب��اره
افرادی که کابوس ختم مرغ
داشتند ،پرسش شد .آنها درباره
بو کردن چیزی خواب ندیدند اما
م��ی .بینند ب��ه کار گندیده!
کیفیت عاطفی خوابهایشان بسته
ببرند
به نوع محرک ،تغییر کرده بود.
پروفس��ور بوریس اس��تاک و
تیمش از بیمارستان دانشگاه مانهایم پژوهش های قبلی نش��ان داده بودند
اعتق��اد دارند که ممکن اس��ت قرار که محرک های دیگر مثل صدا ،فشار،
داش��تن در معرض رایحه ،خواب این یا لرزش قادرند روی کیفیت عاطفی
خواب تاثیر بگذارند.
افراد را شیرین تر کند.
آنها منتظر ماندند تا خواب داوطلبان
عمیق شود و سپس آنها را

According to a new study in the American Journal
of Clinical Nutrition from Penn State University,
a serving of pistachios each day as part of a diet
low in saturated fat and cholesterol may reduce
the risk of heart disease. Results showed that
consuming pistachios significantly lowered
total cholesterol, LDL cholesterol and nonHDL cholesterol levels. For full study visit
pistachiohealth.com

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,

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

سرطان روده...

دارند؟

محققان آمریکایی به ارتباط شیمیایی
احتمالی بین نوعی باکتری موجود در
روده های انس��ان با سرطان روده پی
برده اند.
بهگفتهاینمحققان،باکتریانتروکوک
فسالیس که تاکنون بی ضررشناخته
می شد ،می تواند باعث بروز سرطان
در روده های انسان شود.
ب��ر اس��اس گزارش��ی ک��ه در مجله
میکروبیولوژی پزشکی منتشر شده
اس��ت ،این باکتری ها می توانند با
کمک به بروز جهش ژنتیک ،بروز
سرطان را تسهیل کنند.

سمفونی پنج بتهوون نه تنها درمیان
آثار این آهنگس��از اثر محبوبتری
اس��ت ،بلکه نس��بت به آث��ار دیگر
موسیقی سمفونیک ،در میان مردم
عادی طرفداران بیشتری دارد.
بس��یاری از فیلمه��ا و س��ریالهای

با بهترین جتربه و سرویس

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

باکتری ها چه
نقشی در

مسفونی 5
بتهوون ۲۰۰
ساله شد

AMRO

AMRO TRAVEL
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)Tel.: (514
996-2725

کالهربداران
ماه رمضان

پلیس ای��ران اعالم کرده که عده ای
در ماه رمض��ان به بهانه دریافت نذر
و کمک به نیازمندان از احساس��ات
مردم در ماه رمضان سوء استفاده می
کنند:
“برخی ب��ا مراجعه ب��ه درب منازل
شهروندان با عناوین جعلی و مدارک
ساختگی و عنوان کردن جمع آوری
کمک های نقدی و جنس��ی مردم
برای نیازمن��دان و دریافت نذورات،
اقدام به دریاف��ت وجوه نقد و کاال از
شهروندان می کنند”.
به گفته آق��ای قاس��می ،این گروه

عزا عزاست امروز
دنیا عزاست امروز
آمریکایجهاخنوار
صاحب عزاست امروز
روز یکشنبه  14سپتامبر نزدیکی های
افط��ار بود که ناگهان تلویزیون خبر از
فروپاش��ی اقتصاد آمری��کا را به جهان
رساند و آنروز را یکشنبه سیاه در تاریخ
اقتصاد آمریکا نام گذاری کردند .افطار
را با نام او و سپاس از او باز کردم.
دقیق��ا هفت س��ال و س��ه روز از 11
سپتامبر  2001روز پایه گذاری نابودی
اقتصاد آمریکا میگذشت که امسال در
م��اه مبارک رمضان ملک هس��تی دو
آیات بزرگ قلب برای قوت پیروانش بر
زمین نازل کرد.
یکی حمله نظامی نیروهای غیبی عالم
باال ،یعنی طوفان  IKEبر مقر نفت خیز
شیطان رجیم آمریکا در تگزاس بود و
دیگری حمله اقتصادی بوسیله دو برادر
آلمانی بود که جهان را به لرزه انداخت
و پایه های کاخ های ظلم را فرو ریخت.
اگ��ر دولت نادان آمری��کا ،هزینه های
هنگفتی را که به بهانه پیدا کردن بن
الدن و حمله به کشورهای زحمتکش
افغانستان و عراق بکار نمی برد ،امروز
در جهان گرس��نه ای وجود نداشت و
آمریکا هنوز در راس قدرت بود .اما انگار
مصلحت نظام باال اینطور نبود .چه به
حق فرمودند پادش��اه آدمیان :بدست
خودتان قیام��ت خودتان را ظاهر می
کنید .دیگر سیاست و اقتصاد و آسایش

محققان بریتانیایی احتمال ارتباط این
باکتری با بروز سرطان را محتمل می
دانند ولی می گویند باکتری های دیگر
نیز از این توانایی برخوردار هستند.
ده ها نوع باکتری مختلف
در روده های انسان زندگی
می کنند و بس��یاری از آنها
به هضم مواد قندی و تقویت
سیس��تم ایمنی بدن کمک
می کنند.
محققانتنهاچندسالاستکهمتوجه
خواض زیان آور بعضی از این باکتری
ها شده اند .باکتری انتروکوک فسالیس
که از آن به عنوان استرپتوکوک گروه
دی ب هم نام برده می ش��ود یکی از
این باکتری هاست.
محققان آمریکایی در شهر اوکلوهما
می گویند انتروکوک فسالیس هنگام
تخمیر مواد قن��دی با تولید مولکول
سوپراکسید اکس��یژن ،باعث آسیب
دیدگی ژنتیکی سلول های روده می
شود.
به گفت��ه پروفس��ور م��ارک هایک،
سرپرس��ت گروه محققان آمریکایی،
تلویزیونی از قسمت
آغازین آن که شور
و هیج��ان زیادی
دارد ،استفاده زیادی
کردهاند.
وقت��ی بته��وون
در  ۱۸۰۸ب��رای
نخس��تین ب��ار
س��مفونی پن��ج
خود را اجرا کرد ،هیچ فکر نمیکرد
این موس��یقی روزی ب��ه یک قطعه
مردمپس��ند در میان آثار کالسیک

از کالهب��رداران ب��رای جلب اعتماد
بیشتر در قبال دریافت کمک ،بسته
هایی را نیز تح��ت عنوان “هدیه به
خیرخواهان” به مردم می دهند.
پلیس از مردم خواس��ت که ابتدا از
هویت کسانی که برای دریافت کمک
آمده اند مطمئن شوند و بعد به آنها
کمک کنند .روحیه انسان دوستانه
م��ردم باعث ش��ده تا به ای��ن افراد
مشکوک نشده و مبالغی پول نقد و
کاال در اختیار آنها بگذارند.
در سالهای اخیر تعداد زیادی سازمان
و نهاد ب��رای دریافت ن��ذر و کمک
های مردم فعال شده اند و این شیوه
جای شیوه سنتی نذر دادن به فقرا و
نیازمندان را گرفته است.

جهان به خواس��ت
دول��ت ها و س��ران
کشورها نمی باشد.
این ورشکس��تگی
جدی��د در اقتصاد
آمریکا نشاندهنده
شکست شیشه عمر
ش��یطان بزرگ می
باشد.
آمری��کا ب��رای
پیروان��ش ب��زرگ
اس��ت .برای س��ران
باطل کش��ورهای جهان بزرگ است.
برای بندگان مخلص در راه حق آمریکا
هیچ.
دوس��تی و سازش کش��ورها با آمریکا
مثل خان��ه عنکبوت اس��ت و بدانید
«سوس��ترین» خانه ،خان��ه عنکبوت
است.
در روزنام��ه ای بن��ام  WORLDمی
خواندم اسرائیل برای حمله نظامی به
ایران اسالمی آماده شده بود ،که ناگهان
به رئیس ش��یطان آمریکا آقای بوش
خبر میدهند که به اسرائیل بگو حمله
نکنند ،زیرا حزب الله لبنان قرار است از
خاک کانادا در شهر مونترال به آمریکا
حمل��ه کند .آفرین به حزب الله لبنان
که لرزه به جان آنها انداخت تا از حمله
به خاک ایران جلوگیری شود .میدانید
چرا؟! زیرا آن  33روز جنگ در یادشان
باقی مانده و هرگز از یاد جهان نرود.
در روزنامه ش��هر ،پیوند مونترال ،می
خواندم سرگذشت آقای ایرانی را که در
تارهای فریب «کالهبردار» بیمه فروش
(نقاب دار) افتاده بود.

سوپر اکسید اکس��یژن عالوه بر این
باعث تحریک گروهی از س��لول های
سیستم ایمنی به نام ماکروفاژها ،باعث
سرعت بخشیدن به تقسیم سلولی و
تشدید سرطان می شود.
به طور کلی ،انتروکوک فس��الیس بر
 ۴۲خصوصیت سلولی در بافت روده
تاثیر منفی می گذارد.
دکتر بری کمپل از محققان دانشگاه
لیورپول در بریتانیا می گوید عالوه بر
انتروکوک فسالیس ،انواع دیگر باکتری
های موجود در روده مانند ای کوالی
و همچنین عوامل ارثی و محیطی هم
در بروز سرطان روده نقش دارند.

تبدیل شود.
وی در آن زم��ان ،ای��ن اثر
را با ارکستری کوچک در
س��الن س��ردی اجرا کرد
که تماش��اگران از س��رما
میلرزیدند و کمتر به اجرا
توجه داشتند.
راس��تی ،به خاط��ره تان
رجوع کنید ،آیا می توانید
این سمفونی را با سوت بزنید؟ ...نه،
نه ،این ،شماره  9است! دوباره سعی
کنید!

تاثری كلسرتول
بر پروستات

متخصصان اعالم كردند  ،افزایش
كلسترول خون  ،خطر ابتال به
سرطان پروستات را در مردان
افزایش می دهد .بررسی ها نشان
می دهد با افزایش كلسترول خون،
میزان نوعی شاخص ویژه سرطان
پروستات موسوم به  PSAدر
خــــون مردان افزایش می یابد.
بررسی ها همچنین نشان می دهد
که افزایش كلسترول خون ،خطر
عود سرطان پروستات را پس از
درمان نیز بیشتر می کند.

داس��تان تلخ و غم انگیزی
بود .اما ش��ما تنها نیستید
که در دام این صیادان مالی
جنایتکار افتاده اید.
جنایت فقط کشتن شخص
نیست .شکستن باورها هم
خیانت و هم جنایت است.
از این گونه صیادان مالی در
جهان زیاد میباشند.
هر آن کس که نزد شیطان
س��رمایه گذاری کند انگار
سرمایه اش را روی یخ ثبت
کرده اس��ت .یخ آب خواهد شد و آب
نوشیده خواهد ش��د و به ادرار خواهد
شد.
چیزی را که از دست داده اید افسوس
نخورید و چیزی را که در دست دارید
ش��اد باشید و شکرگزار ،زیرا خداوند را
مامور بیمه ای میباش��د بنام حضرت
عزرائیل که عمرهای بیمه شده را می
گیرد به آسانی و ثروت های جمع شده
میبرد به راحتی.
اقتصاد آمریکا زنگ خطری میباش��د
برای مال پرس��تان و کس��انی که نزد
شیاطینسرمایهمیکنند.
آمریکا ،آمریکا مرگ به نیرنگ تو
خرابی اقتصاد ننگ تو
ب��ه امید و پیروزی نهای��ی عالم باال به
فرمانده ای حضرت مهدی (ع) و 313
از طرف
تن از یارانش

علی اصغر محمدی

و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق
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زندگی...
فصل مدرسه

در برابر تـرس
کودکانازمدرسه
باقاطعیت
برخوردکنید

والدین هنگام جدایی از کودکی که از
مدرسه میترسد ،با هیجانات او همراه
نشده و با او با قاطعیت برخورد کنند.
با اش��اره به عالئم جسمی اضطراب
نظیر دل درد و استفراغ در کودکانی
که ترس از مدرسه دارند ،باید گفت
شایعترین علت ترس كودكان به ویژه
کالس اولیه��ا از مدرس��ه اضطراب
جدایی از مادر است هر چند دالیلی
نظیر ت��رس از جامعه بی��رون ،گروه
همسنها و معلم نیز میتواند باعث
آن شود.
والدی��ن باید قبل از ش��روع س��ال
تحصیلی به تدریج کودک را با محیط
مدرسه آشنا کنند مثال اگر در مدرسه
دورههای تابس��تانی برگزار میشود
کودک را در آن دورهها ثبت نام کنند.
همچنین الزم است در موقعیتهای
ام��ن کودک را برای چند س��اعت از
خود جدا کنند ت��ا اضطراب و ترس
از جدایی کم ک��م در کودک از بین
برود.
والدی��ن بای��د در هن��گام جدایی از
کودک و س��پردن او به معلم ،مراسم
خداحافظ��ی را کوتاه و با قاطعیت با
او برخورد کنند ،ولی در مواردی که
این ترس بسیار شدید است مراجعه
به روانپزشک ضروری است.
به کودک خود اطمینان دهید راس
ساعت مقرر به دنبال او میآیید ،ولی
از فریب و وعده دروغ دادن بپرهیزند.

پاییز را با سیب سپری
كنید
س��یب منب��ع
خوب��ی از ان��واع
ویتامینهاس��ت
كه اف��زودن آن
به رژی��م غذایی
نه تنها به س��الم
ماندن بدن كمك
میكند ،بلكه طول عم��ر را افزایش
میدهد.
ب��ه گفت��ه پزش��كان در صورتی كه
به مدت  2ماه روزانه  3عدد س��یب
مصرف شود ،سطح كلسترول خون
 20درصد پایین میآید.
عالوه بر این س��یب ش��انس ابتال به
س��رطان را در افراد كاهش میدهد.
در مورد اثر ضد سرطانی سیب بیش
از سایر س��رطانها به سرطان ریه و
پروستات اشاره میشود.
باید گفت كه سیب دشمن فشار خون،
دیابت و بیماری های قلبی اس��ت و
به همین دلیل مص��رف آن موجب
میشود كه عمر افراد طوالنیتر شود.
بنابراین از این پس با عالقه بیشتری
س��یب بخوری��د و در س��بد خرید
میوهه��ای خود این می��وه همه فن
حریف را از قلم نیندازید.

محققان اعالم کرده اند مصرف انگور
با تنظیم متابولیسم برای مبتالیان به
فشار خون باال و دیابت نوع یک مفید
می باشد.
انگ��ور به دلیل دارا بودن مواد خاص،
موجب تنظیم متابولیسم بدن شده
و به همین جهت برای بیماران مبتال
به فش��ار خون  ،دیابت و بیماریهای
قلبی که اختاللی در روند منظم کار
متابولیسم آنان به وجود آمده بسیار
موثر است.
بس��یاری از اف��راد تص��ور می کنند
که انگور به دلیل داش��تن قند برای
س�لامت بدن به ویژه افراد مبتال به
دیابت مضر است در صورتی که این
طور نیست.
در ضمن فشار خون باال موجب بروز
بسیاری از بیماریها و عوارض می شود
و یک��ی
از دالیل
آن نی��ز
می تواند
تجم��ع
چربی در
بافتها و
رگ های
بدنباشد
و از آنجایی که انگور موجب کاهش
کلس��ترول بدن می شود از گرفتگی
رگها و عوارض بعدی جلوگیری می
کند.
بررسی ها نش��ان داده در پخت و پز

سیس��تم ایمنی بدن از
دیرباز شناخته شده بود
و پزش��كان همواره توصیه میكنند
كه بیماران پس از
عملهای جراحی
ی��ا دچار ش��دن
ب��ه بیماریهای
عفون��ی آنان��اس
مصرف كنند.
در آنان��اس نوعی
ماده وجود دارد كه
عملكرد پروتئینی
را كه در  30درصد سرطانها دخیل
است ،متوقف كرده و قادر است
سیس��تم ایمنى ب��دن را براى
هدف قرار دادن و نابود ساختن
سلول هاى س��رطانى تحریك
كند.
این خاصیت آناناس به ویژه
در مورد س��رطان س��ینه،
ریه ،روده ب��زرگ ،تخمدان
و سرطان پوس��ت به اثبات
رسیده است.
گفتن��ی اس��ت آنان��اس ح��اوی
کربوهی��درات ،پروتئین ،چربی و
آب است.
همچنین کلسیم ،فس��فر ،آهن،
منیزیم ،پتاس��یم ،سدیم و منگنز از
دیگر امالح و مواد معدنی تش��كیل
دهنده آناناس به شمار میآیند.

انگور برای مبتالیان
به فشار
خون و
دیابت
مفید است

21 PAYVAND: u Vol. 15 u No.858 u Oct. 01, 2008
نیز اس��تفاده از روغن هسته انگور به
اندازه روغن های دیگر موجب افزایش
کلسترول نمی شود و با کاهش چربی
ه��ا ،کاهش وزن را نیز تس��ریع می
کند.

سودمندی ویتامین c
برای استحكام
استخوان
استفاده از مقادیر زیاد ویتامین  ،Cاز

كاهش تراكم اس��تخوانی پیشگیری
می كند.
پژوهشگران دانشگاه تافتز با بررسی 4
ساله  213مرد و  393زن با متوسط
سنی  75سال  ،تاثیر میزان مصرف
ویتامین س��ی را در تراكم استخوانی
آنان ارزیابی كردند.
این پژوهش ك��ه نتایج آن در مجله
تغذیه چاپ ش��د ،نش��ان می دهد
مردانی كه بیشترین میزان ویتامین
س��ی را از راه غ��ذا یا مكمل دریافت
می كنند ،تراكم استخوانی بیشتری
دارند.
c
ویتامین
یكی از مهمترین ویتامین
های بدن است كه در ساخت رشته
های پروتئینی موجود در اس��تخوان
موس��وم به رش��ته های كالژن موثر
است.
مهمترین منبع غذایی ویتامین سی،
میوه و سبزی تازه است.

•

آشنایی با خواص
آناناس
آناناس جزء میوههای ضد س��رطان
طبقهبندی شده است.
تاثیر آناناس در مورد افزایش كارایی

جدول جدول جدول جدول جدول


افقی



 -1خانه های ریز عکس  -5تفسیر کتاب اوستا
 -7تنها و یکه  -9وادی خاموشان  -10روشنائی
 -12هوش��یاری  -13جرقه آتش  -14دشمن
س��خت  -16دریاچه ای در ترکی��ه  -17آرام
و آهس��ته  -18قوس ق��زح  -24دفعه و مرتبه
 -25بیماری تب نوبه  -27از انجیلها  -29زمان
سنج دقیق  -33کج و مایل  -35مرغ سعادت
 -36توزیع کننده  -37وسط و میان  -40تخته
بازی  -41قالب کمربند  -42پست و دون -44
طریق میانبر  -45حمله ناگهانی و ش��بانه به
دشمن  -46دست آموز و رام .

عمودی

 -1پایتخت آلبان��ی  -2قله  -3مجموعه قوای
یک کشور  -4محل دور زدن  -5خیاالت واهی
 -6کار برجس��ته  -7آرام گرفتن  -8تحقیق و
جستجو  -9گردونه کوه  -11سقف فرو ریخته
 -15هامون و بیابان وسیع  -19مونیتور رایانه
 -20عالمت مفعولی  -21رشته  -22ساز تیره
 -23خراسان قدیم  -26پول ژاپن  -27اسباب
خانه  -28مهتاب و ایوان  -30گروهبان دریائی
 -31ممارست  -32نفع و فایده  -34تاالب -37
پای افزار  -38پرورده میوه با ش��کر  -39ظاهر
چیزی  -43اخاللگر .

Puzzle
38 (Easy,
بزنید!
سودکو :ورق
)difficulty rating 0.34برای حل

3
2


افقی

 -1داغ و نش��ان کردن – پایتخت سریالنکا –
کشوری در امریکای جنوبی  -2قبیله و عشیره
– فرمانروائی زادگاه نیما -3سازگار و موافق طبع
– الگو – شفقت و مهربانی  -4اثری از آلبرتین
سارازان – ندا دهنده  -5دردمند – مشکین گل
 -6کافی – تخته بزرگ – خرما فروش  -7جد
رس��تم – مداومت کردن – شیر  -8برآمدگی
روی پوست – دریاچه ای در شرق ایران – راه
میانبر  -9از جانوران دریائی – دعا از روی زاری
و تضرع  -10بی آبرو – اولین  -11از سور قرآن
– پدر انس��ان – شب ماندن و توقف مسافر در
جائی بین راه  -12بلندی – تحتانی – درمان
درد  -13آغاز – نمره – زبانه آتش .



عمودی

 -1قهرمان کتاب عنصری – خنده رو – خالص
و بی غش  -2انبار گندم – افسانه گو – فایده
 -3هم��راه – از آثار جک لندن  -4بی نظیر و
بی مانند – از حشرات خون آشام  -5پایتخت
اوگاندا – دلجوئی  -6فن کار – آغشته – پوست
دباغی ش��ده  -7یک حرف و سه حرف – مادر
– همس��ری و یاری  -8غ�لام زر خرید – یار
ویس – مس��اوی و برابر  -9در ب��در – زندان
 10آزمایش – نابود  -11ریاضیدان نامی قرن
هفده فرانسه – کنایه از بدخواه و کینه توز -12
روان – س��هل و آسان – سخن بی معنی -13
بلدرچین – تارمی – رویند .
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پارسی

را یم!
پا بسدار

έΰ̳ΩΎϴϨΑ Ϯ̴Α βγϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪδγϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϣίΎγ-ΩΎϬϧ-ΩΎϴϨΑ Ϯ̴Α
έΎΘδΟ Ϯ̴Α ωϮοϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϋϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊϴγέήγ - ϥΎϣί Ϯ̴Α
ΪϴηΎΑ ϖϓϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϴηΎΑ ίϭήϴ̡ Ϯ̴Α
ΏΎϴϣΎ̯ Ϯ̴Α ϖϓϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΑΎϴϣΎ̯ Ϯ̴Α ΖϴϘϓϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϗϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έά̳Ωϭί - έά̳ Ϯ̴Α
ϡΎ̴Ϩϫ Ϯ̴Α ϊϗϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊϧίήϓ Ϯ̴Α ΩϮϟϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϣέϭΎΑ Ϯ̴Α ϦϣϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩΎϣ Ϯ̴Α ΚϧϮϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̯ϭίΎγ Ϯ̴Α ϡΰϴϧΎ̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̲ϧέΩ Ϯ̴Α Κ̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϣή̳ Ϯ̴Α Ϫϣή̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϭή̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζηί - ΪϨδ̡Ύϧ Ϯ̴Α
ϪΘϓΎҨ Ϯ̴Α ϑϮθ̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓΎҨϮϧ Ϯ̴Α ϪϓϮθ̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϒϠ̰ϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΩϭ - έΎ̩Ύϧ Ϯ̴Α
Ύϫ ϥΪϴϣ Ϯ̴Α ϦҨΩΎϴϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α Ζγ ήδϴϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ ̶ϧΪη
ίϭέΩί Ϯ̴Α Ωϼϴϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎ̴ϧΰҨέ Ϯ̴Α έϮΗΎϴϨϴϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϮΗΎϴϨϴϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳έΎ̴ϧΰҨέ Ϯ̴Α
ΖδҨέϮΗΎϴϨϴϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϧέΎ̴ϧΰҨέ Ϯ̴Α
ΐγΎϨΘϣ Ύϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέϮϗ ̶Α Ϯ̴Α
ΰγΎϧ Ϯ̴Α ϖΣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎϴϤ̯ Ϯ̴Α έΩΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤϴθ̡ Ϯ̴Α ϡΩΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮϨθΧΎϧ Ϯ̴Α ̶οέΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘҨΎοέΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩϮϨθΧΎϧ Ϯ̴Α
̵ή̰ηΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γΎ̢γΎϧ Ϯ̴Α
ί ̶ηΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ί ϩΪϣήΑ Ϯ̴Α
Ζγ ϩΪη ̶ηΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζγ ϩΪϣήΑ Ϯ̴Α
ΩϮη ̶ϣ ̶ηΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨ ̶ϣ ήΑ Ϯ̴Α
ϥήϨΨγ Ϯ̴Α ϖσΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘϟΪϋΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ή̳ΩΩ ̶Α Ϯ̴Α
̭έΎΒϣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ulty rating 0.43) ϪΘδΠΧΎϧ Ϯ̴Α
ΐΗήϣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ Ύϧ Ϯ̴Α
1 ϥΎϣΎγ
̶ΒΗήϣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎϣΎγ ϪΑ Ύϧ Ϯ̴Α
8
ΪϨδ̡Ύϧ Ϯ̴Α ΏϮϠτϣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢψϨϣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
6 3 ϥΎϣΎγ ϪΑ Ύϧ5Ϯ̴Α
ϡΎ̯Ύϧ Ϯ̴Α ϖϓϮϣΎϧ ̵ΎΟ ϪΑ
3 6̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮϤϴϣΎϧ
ϪΘδΠΧΎϧ Ϯ̴Α
1 ζ̢Η Ϯ̴Α2ξΒϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎϫέ Ϯ̴Α ΕΎΠϧ ̵ΎΟ ϪΑ
4 ή̳ΩϭέΩ Ϯ̴Α έΎΠϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ή̳ΩϭέΩ Ϯ̴Α ̵έΎΠϧ ̵ΎΟ ϪΑ
3 8 4ϡϮΠϧ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γΎϨηήΘΧ Ϯ̴Α
5ϩϮΤϧ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮϴη - εϭέ Ϯ̴Α
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بیشتر مردم بیگناه افغانی ،اعم از زن
به جن��گ افغانس��تان پای��ان داده و نه تابع فرمانهای ناتو.
بعالوه ما مخالف ادامه سه سال جنگ و بچ��ه و همچنی��ن س��ربازان جوان
نیروهای نظامی کانادا را بازخوانیم!
کانادایی است.
چه دموکراسی؟ چه کسی باید تصمیم اضافیهستیم.
زیرا میدانیم که نتیجه این کار کشتار لذا سازمان ائتالفی ضد جنگ کبک از
گیرد؟
مردم کبک می خواهد که
از هم��ان س��ال 2001
N DAY OF
ACTION
PAN-CANADIAN DAY OF ACTION
جنگ
در هشتمین سالگرد
اکثری��ت م��ردم کب��ک
افغانستان ،روز  18اکتبر به
مخالف جنگ افغانستان
to demand:
صفوف تظاهرات ما پیوسته mand:
بوده و هستند.
و مخالفت خود را همصدا
م��ا مخالف ای��ن جنگیم
!Afghanistanوwar in
!An end to the war in Afghanistan
 homeجدید
یکصدا بگوش دولت
زیرا جنگ فالکتبار است
dian troops
Bring Canadian troops home
.
م
نی
ا
برس
و ما به مقاصدی که برای
ow! ------------------!now
انجام ان به ما عنوان شده،
ساعت تظاهرات 1 :بعد از
اعتقاد نداریم.
 Saturdayظهر
ب��ا آن ک��ه اکثریت مردم
مح��ل تظاه��رات :مت��رو
کانادا نیز علیه این جنگ
October 18, 2008
رادیسو ن
هس��تند ،احزاب لیبرال و
in Montreal
-------------محافط��ه کار کانادا ادامه
اقامت نیروه��ای نظامی
سازمان ایرانیان ضد
تا جوالی س��ال  2011را
جنگ،
در پارلمان کانادا تصویب
وا بسته به
کردند.
and
م��ا صریحا با ای��ن روش
Collectif Échec
ضد دموکراتی��ک دولت
à la guerre
مخال��ف ب��وده ،اکی��دا
Rally at 1 p.m.
----همکاری با پیمان نظامی
ng lot on the south side
Radisson Metro, in the parking lot on the south side
حامد حائری
of Sherbrooke St.
آتالنتیک شمالی تا سال
haeri@videotron.ca
m.
Leaving at 1:30 p.m.
 2011را رد م��ی کنیم.
military base
March to the Longue-Pointe military base
زیرا نماین��دگان مجلس
chain.
where we will form a human chain.
باید منعکس کننده افکار
www.echecalaguerre.org
جامعه و مردم کانادا باشند
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تشکیل کالس های گروه نوازی دف
آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
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Demonstration

آموزش دف
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طبق تش��خیص پزشک ،شما ممکن

5

درمان:

6

 sوقتی که اشک مصنوعی باعث
آرامش چشم نمی شود.
 sبه نور حساس هستید.
 sچش��م درد همراه با ترشح زرد
رن��گ و مداوم دارید و احس��اس می
کنید دیدتان کم شده.
 sچشم درد ،احساس سوزش یا
آبریزش مداوم دارید.
 sپل��ک ه��ای مت��ورم ،قرمز یا
دردناک دارید.
 sاز آرتریت روماتوئید و خشکی
دهان رنج می برید.
 sعدسی های داخل چشمی شما
تولید التهاب می کند.
پزشک شما امتحانات کامل چشمی
انجام میده��د تا بتواند علت ناراحتی
شما را یافته و آن را درمان کند.

7

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم:

2

اگر آنها مس��ئول التهاب چشم های
شما هستند چند روز از آنها استفاده
نکنید .برای جلوگی��ری از عفونت با
محل��ول مخصوص تمیزک��ردن آنها
تمیزشانکنید.
هنگام آرای��ش از ثابت کننده آرایش
قبل از گذاشتن عدسی استفاده کنید
و آرای��ش را قبل از درآوردن عدس��ی
پاک کنید اگر مشکل ادامه داشت با
عینک سازتان مشورت کنید.
عدسی هایی که برای استفاده طوالنی
درست شده ،می توانند باعث خراش
تخم چش��م بش��وند و تولید عفونت
کنند .برای جلوگیری ش��ب ها قبل
از خواب آنه��ا در بیاورید اگر از محل
های پر گرد و خاک عبور می کنید از
عینک استفاده کنید زیرا گرد و خاک
به زیر عدسی رفته باعث التهاب می
شود.

1

چشمی

3

>> عدسی های داخل

تظاهرات ضد جنگ
4

آیا عینک شما روی بینی لیز می خورد
و پائین می آید در این صورت عضالت
چش��م ش��ما دوبار باید کار کنند تا
شما بتوانید خوب ببینید .همین طور
شیشه عینک شما باید با چشم شما
هم آهنگ باش��د .با عینک سازتان
بیشتر مالقات کنید.

علی اصغر محمدی

و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه
حق ،مونترال 2008

9

>> عینک شما

«جهان از او پر است و جهان از او
بی خبر»

6

 sقرمزی چشم را جدی بگیرید.
عالم��ت این اس��ت که چش��م دچار
مشکلی شده است مخصوصا هنگامی
که همراه با درد و ترش��ح و کم شدن
بینائی همراه باشد بالفاصله با پزشک
تماسبگیرید.
 sاز مص��رف آنتی بیوتیک هائی
که بدون نسخه می شود خرید ،جدا
خودداری کنید ،ممکن اس��ت دچار
عفونت جدی تری بشوید.
 sاز مالیدن چش��م ها خودداری
کنید ،که ش��دیدا چشم ها را ملتهب
می کند.
 sاز داروهای تنگ کننده عروق
استفادهنکنید.
زیرا ظاه��را قرمزی چش��م را از بین
م��ی برند و وقتی اثر دارو از بین رفت
چشم دوباره قرمز می شود .این داروها
معالجه کننده چش��م نیستند ،فقط
ظاهر مشکل را می پوشانند که قرمزی
دیده نشود.
 sهرگز بطور مستقیم به خورشید
نگاه نکنید حت��ی موقع گرفتگی آن

بعضی از شغل ها مانند خیاطی ،کار
با کامپیوت��ر چنان توجه را جلب می
کنند که فراموش می شود پلک بزنیم،
در صورتی که پلک زدن باعث نرمی و
مرطوب بودن سطح چشم می شود و
از التهاب جلوگیری می کند.
 sبه چشم ها استراحت بدهید.
اگر التهاب بر اثر خس��تگی چشمی
بوجود می آید مانند کار کردن طوالنی
جلوی کامپیوتر ،چندین بار در روز به
چشم هایتان استراحت بدهید .چشم
ها را به چپ و راس��ت حرکت دهید
ب��دون اینکه به یک نقطه خاص نگاه
کنید بعد چش��م ه��ا را ببندید و به
آهستگی پلک ها را ماساژ دهید.
همچنین می توانید به نوک یک مداد
خیره شده آن را به چپ و راست و جلو
و عقب حرکت دهید.
 sبرای خوب خوابیدن در شب.
اگر بر اثر خس��تگی و التهاب چشم از
خواب بیدار می شوید قبل از خواب از
پمادهائی که بجای اشک چشم ها را
مرطوب نگه میدارد استفاده کنید .این
پمادها بدون نسخه بفروش میرسند
و مخلوط��ی از وازلی��ن و روغن های
معدنی هستند که چشم ها را مرطوب
نگ��ه میدارند .ضمنا م��ی توانید اتاق
خوابتان را مرطوب نگ��ه دارید اگر از
دستگاه های مرطوب کننده استفاده
می کنید س��ر آن را به طرف باال نگه
دارید چون هوای طرف س��قف اتاق
خشک تر است.
 sاگر نور خورش��ید چشم تان را

با گذش��ت زمان محص��والت زیبائی
احتمال تولید عفونت را زیاد می کند.
این محصوالت را هر ش��ش ماه یکبار
عوض کنید .اگر چش��م تان ملتهب
ش��د از مصرف آنها خ��ودداری کنید
و از محصوالتی که برای چش��م های
حساس درست شده استفاده کنید.
 sنور محل کار را زیاد کنید.
اگر چش��م هایت��ان مرت��ب ناراحت
هستند ممکن است نور محل کارتان
کافی نباشد .المپ های کم نور باعث
فشار به چشم و خستگی آن می شود
که تولید التهاب می کند از المپی که
نور کافی و مالیم دارد استفاده کنید.

7

چند راهنمایی:

>> پلک زدن

>> محصوالت زیبائی

4

 sنارسائی غدد اشک ساز ،بصورت
خشکی چشم خود را نشان می دهد.
اشک توس��ط سه نوع غدد اشک ساز
تولید می شود و باعث نرمی حرکت
چشم است.
بعد از چهل س��الگی چشم ها مقدار
خیلی کمتری اشک تولید می کنند
و احتماال کم شدن هورمون ها باعث
آن هستند.
 sبسته شدن کانال های اشکی:
این کانال ها اشکها را به طرف چشم
و یا بینی میفرستند بسته شدن این
کان��ال ها تولید آب ریزش از چش��م
مخصوصا هنگام جویدن می کند.
 sداروها:
مانن��د داروه��ای ض��د حساس��یت،
روانگ��ردان ها ،بازکنن��ده بینی ،ادرار
آورها ( ُمدر) و بتابلوکانها
 sبیماری های عفونی:
آلرژی ها ،عفونت های چشمی ،عفونت
های پلکی ،عفونت عدس��ی چش��م،
س��ینوزیت ،اکنه ،ویروس ه��ا ،تورم
ایریس (قسمت رنگی چشم) ،گلوکوم
حاد ،فشار خون باال و مشکالت گردش
خون
 sعادات و محل زندگی:
خس��تگی ،گرد و خ��اک ،کارکردن
جل��وی کامپیوتر ،کلر آب اس��تخر،
آرایش کردن و موادی که برای زیبائی
بکار میرود ،بعضی داروها ،دستگاه های
سرد کننده هوا ،گرم کردن زیاد منزل
در زمس��تان ،مصرف طوالنی عدسی
های داخل چشمی
 sفعالیت های ورزشی سنگین و
طوالنی
 sنور آفتاب:
اشعه ماوراء بنفش میتواند سلولهای
سطح چشم را سوزانده باعث آبریزش
و احساس سوزش بکند.

ه��ا ی
سوزاند.
 sاز اشک های مصنوعی استفاده
کنید.
ب��دون نس��خه از داروخانه می توانید
بخری��د .این اش��ک ها باع��ث نرمی
حرکات چش��م می شود و در نتیجه
از صدم��ه دیدن عدس��ی جلوگیری
ک��رده و التهاب را آرامش می دهد .از
محصوالتی ک��ه دارای Thimerosal
هستند استفاده نکنید زیرا به سطح
چشم صدمه میزند.
 sکمپرس کنید.
س��ه تا چهار بار در روز کمپرس ولرم
و یا س��رد بر روی پل��ک ها می تواند
التهاب و قرمزی چشم را کم کند .اگر
درد داری��د می توانید از داروهای ضد
درد استفاده بفرمائید.
 sقی و لخته های چس��بیده به
مژه ها را تمیز کنید.
اگر صبح پس از بیدارشدن پلک های
شما به هم چسبیده یک گوش پاک
کن را در شامپوی مخصوص نوزادان
فرو کنید و بعد مژه ها را با آن بشورید.
همچنین می توانید با یک دس��تمال
مرطوب آنها را پاک کنید.
 sفرام��وش نکنید که بالفاصله
دست ها را با صابون بشوئید تا از آلوده
کردن اطرافیان خودداری شود.
 sاس��تفاده از داروه��ای ض��د
حساسیت.
هنگام آلرژی ،حس��اس بودن به دود،
گ��رد و خ��اک یا عل��ل دیگر محیط
زیس��ت داروهای ضد حساسیت که
بدون نسخه بفروش میرسد استفاده
کنید .ضمنا دستمال کاغذی و صابون
پودر(مایع) رختشوئی بدون بو استفاده
کنید (خوش بو کننده نباشد).

بسمـــــــــهتعالی
این بنده حقیر دنیای پاک اس�لام ،عید
س��عید فطر را به تمام دوس��تان و عموم
ایرانیان مسلمان و تمامی پیروان رسول
الل��ه در عرصه گیتی ،و ب��ه تمامی حق
پرستانی که به باطل ایمان نیاورند ،تبریک
و تهنیت عرض کرده ،و حقیرانه یادآور می
شوم که حق بر باطل پیروز خواهد شد.
به امی��د و آرزوی عید فطری که امامش
حضرت مهدی (عج)(ع) باشد.
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علل:

زیرا س��لول
بینائی را می

تازه را از دست خواهد داد”.
با این حال آقای اس��تاینر گفت که
کنار گذاشتن سیاست انرژی سبز
به خاطر این بحران اش��تباه خواهد
بود زیرا ایجاد اشتغال در دراز مدت
باعث تقویت اقتصاد ش��ده و باعث
خواهد شد در تولید کاالها کمتر بر
نفت و گاز تکیه شود.
اواخر س��ال آین��ده نمایندگانی از
سراس��ر جه��ان در
نشست سازمان ملل در
کپنهاگ سعی خواهند
کرد به یک موافقتنامه
تغیی��رات ج��وی که
جایگزین پیمان کیوتو
خواه��د ش��د دس��ت
یابند.
اما آقای اس��تاینر می
گوی��د که ف��ارغ از به
نتیج��ه رس��یدن ی��ا
نرسیدن این گفتگوها،
حرکت به سوی ایجاد
مش��اغل س��بز انجام
خواهد شد.
وی گف��ت عل��ت این
اس��ت ک��ه جمعیت
جهان به س��مت  8یا
 9میلیارد نفر در سال
 2050پیش می رود و یافتن منابعی
مانند فلزات ،نفت و گاز پرهزینه تر
شده است.
او اظهار نظر کرد که اگر جهان 10
سال برای برداشتن گامی جدی در
زمینه گازهای گلخانه ای صبر کند،
هزینه های حرکت به سوی اقتصاد
سبز خیلی باالتر خواهد رفت.

سازمان ملل می گوید توسعه فناوری
های نوین برای تولید
انرژی های جایگزین،
باعث ایجاد میلیون ها
شغل در سراسر جهان
ط��ی چند ده��ه آتی
خواهد شد.
هم اکنون بیش از یک
میلیون نفر در صنعت
س��وخت های زیستی
کار م��ی کنند اما یک
گزارش س��ازمان ملل
می گوید تا سال 2030
ای��ن رقم می تواند 12
میلیون افزایش یابد.
ای��ن گ��زارش ک��ه به
س��فارش و ب��ا هزینه
برنامه محیط زیس��ت
سازمان ملل (یو ان ای
پی) انجام شد می گوید
که تولی��د ،نصب و تعمیر صفحات
خورشیدی باید تا سال  2030شش
میلیون و  300هزار شغل بیافریند
درحال��ی که انرژی ب��ادی احتماال
بی��ش از دو میلیون ش��غل ایجاد
خواهد کرد.
آخیم استاینر مدیر “یو ان ای پی”
گفت که اگر جهان به سوی اقتصاد
“کم کربن” پیش نرود ،یک “فرصت
عمده برای ایجاد میلیون ها شغل

عیدفطرمبارک

3

التهاب
چشمها

2

چش�م ها دائم��ا در معرض
عواملی ،مانند گرد و غبار،دوده،
محص��والت زیبائی و آرایش��ی
و غیره ق��رار دارند که میتوانند
باعث التهاب ش��ده تولید
بعض��ی از ناراحت��ی های
چش��می بش��وند ک��ه
خوش��بختانه خطرناک
نیستند و براحتی درمان
می شوند.
چشم ها ممکن است
دارای ی��ک ی��ا چند
عامل زیر باشند:
•  -خشکی
•  -التهاب
•  -قرمزی یا وجود خون
•  -درد و احساس سوزش
•  -ریزش اشک و یا وجود مخاط
زرد و چسبناک

1

دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

ناراحت کرده،
کمپرس سرد بر روی
چش��م ها بگذارید و از
داروی ضد درد اس��تفاده کنید.
برای اینکه این مش��کل پیش
نیاید از عینک ضد اشعه ماوراء
بنفش استفاده کنید (مدل هائی
که کنار چش��م را محافظه می
کنند ،بهتر است ).برای کسانی
که چشم شان برای آب مروارید
(کاتاراک��ت) عم��ل ش��ده این
عینک ها الزم و ضروری است.
این عین��ک ها را هنگام وزیدن
باد نیز استفاده کنید .هنگامی
که روی کش��تی های تفریحی
هستید و یا اس��کی می کنید
از عین��ک آفتاب��ی پوالریزه که
نور خورشید را منعکس می کند
استفادهکنید.

5

پزشکــی....

‘انرژی های
نوینمیلیون ها
شغل اجیاد
خواهد کرد’

است از اش��ک های مصنوعی دیگری
اس��تفاده کنید و یا ی��ک «تامپون» از
سیلیکون میکروسکوپی در کانال اشکی
قرار دهد تا اش��ک کم تولید ش��ده در
چشم با مدت طوالنی تری باقی بماند.
گذاش��تن تامپون پنج دقیقه طول می
کشد .بی درد است و تولید ناراحتی نمی
کند ،دیده نمی ش��ود و بر بینائی اثری
ندارد و تا مدتی که پزش��ک تشخیص
میدهد باید در کان��ال باقی بماند ،اگر
کانال بسته باشد یک جراحی کوچک
الزم می شود.
عفونت ها با آنتی بیوتیک معالجه می
ش��ود اگر تخم چش��م عفونی باشد از
کورتون و گشاد کننده عدسی استفاده
می ش��ود .گلوکوم با داروئی که فش��ار
چشم را کم می کند و یا جراحی با لیزر
انجام می شود.
-----------------------------
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باز هم سفارت کانادا در تهران
حسنیصمیمی

مالقات تعدادی
از ایرانیان
مونترال
با کاندیدای NDP
در وست مونت

در واپسین ساعات پیش از چاپ پیوند،
سه شنبه  30سپتامبر ،با برنامه ریزی
کان��ون وکالی ایران��ی کب��ک و آقای
علی مخت��اری ،وکیل دع��اوی ایرانی
در مونترال ،نشست دیدار و گفتگوئی
ب��ا خانم آن الگاس��ه داس��ون Anne
 ،Lagace Dowsonکاندی��دای NDP
در وس��ت مونت -ویل ماری ،در مرکز
مبارزات انتخاباتی وی انجام شد.
همانگونه که آگاهی��د در چندین ماه
گذشته ،میزان سختگیری های بدون
دلیل سفارت کانادا در تهران در رابطه با
صدور ویزاهای کوتاه مدت برای ایرانیانی
که مایل به مسافرت و دیدار عزیزانشان
در کانادا هس��تند ،افزایش یافته و در
بس��یاری موارد حتی به بی احترامی و
بدرفتاری ب��ا مراجعه کنندگان منجر
گردیده است.
در ش��ماره های پیشین پیوند نامه ها،
و نیز مشاهدات ش��خصی خانم ماریا
کوتونه ،مشاور امور مهاجرت در مقابل
سفارت کانادا در تهران منعکس گردید؛
و نه تنها علیرغم نامه نگاریهای نامبرده
با سازمانهای ذی مدخل و مسئولین،
تغیی��ر و تحولی بوج��ود نیامد ،بلکه
کم��اکان برخوردهای غیرانس��انی با
مراجعین به س��فارت کانادا در تهران
ادامه یافته است.
آقای مختاری و دوستان وی در کانون
وکال اخی��را مبادرت ب��ه تهیه نامه ای
سرگش��اده به نخس��ت وزیر کانادا ،از

طریق اینترنت و جم��ع آوری نظرات دسته جمعی متقاضیان ایرانی سفارت
ایرانیان در این نامه نمودند ،تا با جمع ب��وده که به هیچ عن��وان قابل درک و
آوری دسته جمعی نظرات و خواسته پذیرش نیس��ت و می بایست حساب
ه��ای ایرانیان ،نامه یادش��ده به دولت روابط سیاس��ی دولتها را از مردم جدا
نمود.
کانادا برای اقدام فوری تقدیم گردد.
گفتنی اس��ت تا کنون بیش از  3500در پاس��خ خانم مک دونا که س��الهای
نفر این نامه را از طریق اینترنت امضاء طوالنی در پارلمان حضور داش��ته و با
زیروبم روشن و پنهان سیاست آشنائی
نموده اند.
دارد ،ضمن اظهار تاس��ف از
در جلسه یادشده عالوه بر
آنچه ش��نیده و اعالم اینکه
خانم داسون ،خانم الکسا
«بعنوانیککانادائیخجالت
مک دونا ،رهبر پیش��ین
زده هس��تم!» ک��ه چنین
 NDPدر پارلم��ان فدرال
رفتاری از س��وی مسئولین
که اینک بازنشس��ته شده
سفارت و دولت ما در تهران
و ب��رای کمک به مبارزات
انجام میش��ود ،قس��متی از
انتخابات��ی کاندیداه��ای
ای��ن معض��ل را به مس��اله
ح��زب خ��ود در مونترال
قطع بودجه های پاره ای از
بس��ر می برد نیز ،حضور
سازمانهای دولتی بخصوص
داشت.
س��فارتخانه ه��ا توس��ط
در آغ��از خان��م آناهیت��ا
دولتهای لیبرال و محافظه
کیارش ،نماین��ده کانون
کار دانست که باعث گردیده
وکالی ایران��ی کب��ک،
حجم کارها افزایش یافته در
مش��کالت و مس��ایل یاد
«
بعنوان یک حالی که پرس��نل مسئول
ش��ده را تشریح نمود و از
تقلی��ل یافته اند .از س��وئی
اینکه با ش��هروندان ایرانی
کانادائی
بگونه شهروندان درجه دوم خ
نیز تشدید فشارها را ،نتیجه
جالت زده
پیروی سیاس��ت های دولت
رفتار میگردد ،اظهار تاسف
هستم!»
محافظه کار اس��تیون هارپر،
کرد.
از سیاس��ت های جرج بوش و
آن��گاه خانم کوتون��ه به تفصیل
مش��اهدات خود در ته��ران را مطرح آمریکا در زمینه فشارهای سیاسی همه
و صحن��ه صف��وف طوالنی م��ردم در جانبه بر ایران دانس��ت و اظهار تاسف
کنار خیابان در گرمای طاقت فرسای نمود که برخورد مسئولین کانادا بجای
تابس��تانی را برای دریافت پاسخی که آنکه بر پایه ارزشهای اجتماعی دولت و
بعضا دریافت هم نمی گردد ،در مقابل ملت کانادا باشد بر پایه سیاست های
سفارت کانادا در تهران را تشریح کرد .آمریکا قرار دارد.
سپس آقای مختاری به نامه سرگشاده ام��ا از طرفی نی��ز متذک��ر گردید در
یادش��ده و نظرات جمع آوری ش��ده دوران مبارزات انتخاباتی به دلیل توجه
پرداخت و بخش هائ��ی از این نظرات خاص احزاب به مس��ایل بس��یار مهم
را مطرح کرده و م��دارک مذکور را به که دربرگیرنده پیروزی یا شکست در
انتخابات است اصوال به اینگونه خواسته
کاندیدای  NDPارائه نمود.
وی یادآور شد که روش های بکار گرفته با دقت کمتری برخورد خواهد ش��د و
شده باعث از بین رفتن وجهه بین المللی از شرکت کنندگان خواست تا بالفاصله
کانادا بعنوان کش��وری مهماندوست ،پس از انتخابات با شدت بیشتری این
متمدن و طرفدار مهاجرین گردیده و مساله را پیگیری نمایند.
باعث خشم بسیاری از ایرانی کانادائی خانم الگاسه داسون ،کاندیدای NDP
نیز ضمن دریافت مدارک ارائه شده از
ها شده است.
دیگر حاضرین در نشست نیز مشاهدات طرف وکیالن ایرانی قول داد در صورت
شخصی یا شنیده های خود را مطرح پیروزی و ورود به پارلمان این مشکل را
نمودند و درنهایت خواستار آن گردیدند مطرح و با همکاری ایرانیان برای رفع
ک��ه به این برخوردهای غیرانس��انی و کامل این تبعیضات بکوشد و در عین
بی ادبانه باید خاتمه داده شده و حتی حال در مدت باقیمانده مبارزات نیز در
چنانچه دستورالمعل ها و قوانین جاری صورت امکان این مس��اله را با رهبران
کانادا بر پایه سخت گیری در رابطه با حزب جهت انعکاس در میان گذارد.
شهروندان ایرانی است ،این روش ها با چنانچه مایلید این نامه را امضاء نمائید
به سایت
احترام و دوستانه انجام گردد.
www.parscanada.com
آقای مختاری متذکر ش��د که پس از
و از طریق لینک ارتباطی
قتل خانم زهرا کاظمی در زندان اوین،
استشهاد را امضاء کنید.
روابط دو کش��ور تیره گردیده و بازتاب
این س��ردی دیپلماتی��ک عمال تنبیه

احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
"امپــراتوری
آمریکــا در
پایان راه!"

رئیس جمه��ور ایران در
چهارمین س��خنرانی
خود در مجمع عمومی
س��ازمان ملل ضمن
تکرار خط��وط اصلی
مطال��ب س��ال های
گذشته گفته است که
“امپراتوری آمریکا” به
پایان راه خود رسیده
است.
هن��گام س��خنرانی
محم��ود احمدی نژاد
ک��ه نزدیک ب��ه نیم
س��اعت طول کشید
هیچ ی��ک از اعضای
هیاتنمایندگیآمریکا
در سازمان ملل ،به جز
یک کارمند پایین رتبه که یادداشت
برمی داشت ،در جلسه حاضر نبود.
این درحالی اس��ت که بنا به گزارش
ها ،آقای احمدی نژاد در جریان نطق
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در

مجمع عمومی حاض��ر بود ،اما ظاهرا
تالش می کرد توجهی به آقای بوش
نشان ندهد.
جورج بوش در س��خنان خود ایران و
س��وریه را متهم به دست داشتن در
تروریسم دولتی کرد .وی افزود این دو
کشور به دلیل اقداماتشان روز به روز
در جهان بیشتر منزوی می شوند.
محم��ود احم��دی نژاد پ��س از
س��خنرانی در مجمع عمومی
در یک نشست خبری شرکت
کرد.
وی در واکنش به س��وال یک
خبرنگار خارجی که چرا وبالگ
نویس ها در ایران بازداشت می
شوند ،تاکید کرد که تنها چیزی
که در ایران مجازات ندارد ،حرف
زدن علیه مسووالن است.
او گفت که در ایران آزادی باالتر
آن چیزی است که شما تصور
می کنید.
همزمان با برگزاری سخنرانی
محم��ود احم��دی ن��ژاد در
نیویورک ،شماری از مخالفان
جمه��وری اس�لامی ،از جمله
سلطنت طلبان و گروه مجاهدین خلق
ایران روبروی س��ازمان ملل تظاهرات
کردند.
آقای احمدی نژاد بخش عمده ای از
نطق خود در مجمع عمومی را صرف

تش��ریح جهان بینی دینی اش کرد و
آن را به مسائل سیاسی گره زد.
روز دوشنبه  22سپتامبر در تظاهراتی
ک��ه گروه های یه��ودی در نیویورک
برگزار کردن��د ،الی ویزل برنده جایزه
صلح نوبل ،گفت“ :رئیس جمهور ایران
جنایتکار است و باید توسط سازمان
ملل متحد بازداشت شود”.
الی وی��زل ک��ه خ��ود از بازماندگان
هولوکاس��ت اس��ت ،در ای��ن تجمع
محمود احم��دی نژاد را خطری برای
صلح دانست و گفت او باید در زندان
سازمان ملل حبس شود“ ،نه این که
در مجمع آن سخنرانی کند”.
آق��ای احمدی نژاد نس��بت به واقعه
کش��تار میلیون ها یهودی به دست
نازی ها در جریان جنگ جهانی دوم
اب��راز تردی��د ک��رده و آن را بهانه ای
برای ایجاد اسرائیل که “رژیم اشغالگر
صهیونیستی” می نامد دانسته است.
روز دوش��نبه ع�لاوه بر گ��روه های
یهودی ،تعدادی از فعاالن حقوق بشر
نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی
را محکوم کردند .به عالوه شماری از
هواداران سازمان مجاهدین خلق هم
در گردهمایی اعتراض آمیز علیه آقای
احمدی نژاد شرکت کردند.

•

اســرائیلوفلسطیـــن

اعرتاف
اسرائیل به
الزامات
صلح

اهود اولمرت که به زودی از س��مت
خود به عنوان نخست وزیر اسرائیل
کنار خواهد رفت ،برای نخستین بار
اعالم کرده است که اگر دولت یهود
خواهان صلح با فلسطینیها و سوریه
است ،باید از ش��رق بیتالمقدس و
بلندیهای جوالن چشم پوشی کند.
آقای اولم��رت در گفتگو ب��ا روزنامه
اسرائیلی یدیعوت آحارانوت با یادآوری
س��خنان آریل ش��ارون نخست وزیر
پیشین اس��رائیل که در اغماء به سر
میبرد ،گفته است:
«آریل ش��ارون از هزینههای دردناک
صلح برای اسرائیل سخن میگفت و به
جزئیات اشاره نمیکرد ،اما ما گزینهای
جز پرداختن به جزئیات نداریم».
آقای اولمرت با تاکید بر اینکه به صلح
با فلسطینیها بس��یار نزدیک شده،
گفته است که در نهایت چارهای جز
بازپس دادن اکثریت قاطع سرزمینها
و پرداخت غرامت وجود ندارد.
اظه��ارات آقای اولمرت نش��انگر این
مساله است که رهبران اسرائیل بیش
از آنچ��ه تا کنون در رس��انهها مطرح
شده ،آماده دادن امتیاز به فلسطینیها
برای دس��تیابی به صلح هستند و به
عبارت دیگر ،راهی جز نزدیک شدن
به مواضع فلس��طینیها ب��رای حل
نهایی بحران خاورمیانه رویاروی خود
نمیبینند.
تا کنون آن دسته از رهبران اسرائیل
که مای��ل به امضای پیم��ان صلح با
فلسطینیها بودهاند ،تصور میکردند

که ب��ا حفظ بخش قاب��ل توجهی از
مناطق کران��ه باخت��ری رود اردن و
بیتالمق��دس ش��رقی و بی توجهی
به حق بازگش��ت آوارگان میتوانند با
طرف فلسطینی به توافق دست یابند.

ام��ا محم��ود عب��اس رئی��س دولت
خودگردان فلس��طین به عنوان تنها
طرف فلسطینی که اسرائیل وی را به
عنوان ش��خصیتی میانه رو و شریک
صلح پذیرفته ،به اسرائیل تفهیم کرده
است که فردی در بین فلسطینی ها
یافت نخواهد ش��د که بدون به دست
آوردن حدود  ۹۸درصد کرانه باختری،
بیتالمقدس ش��رقی و ح��ل عادالنه
مش��کل آوارگان ،حاضر ب��ه امضای
پیمان صلح با اسرائیل باشد.
در واقع فلس��طینیها با آگاهی از این
مس��اله که زمان به س��ود آنهاست و
چنانچه اس��رائیل به الزامات تشکیل
یک کشور مس��تقل یکپارچه متکی
به خود تن در ندهد ،آنها دلیلی برای
پذیرشپیشنهادهایاسرائیلنخواهند
داش��ت ،عمال دولت یهود را در مقابل
دو گزین ه مشخص قرار دادهاند.
یکی از گزینهها ،دس��تیابی به صلح و
پرداخت بهای آن از طرف اس��رائیل
است .بهایی که فلس��طینی ها برای
صل��ح تعیی��ن کردهاند هم��ان مفاد
پیشنهاد صلح عربی است که به ابتکار
امیر عبدالله پادشاه عربستان سعودی
مطرح شده و دو بار به تصویب سران

اتحادیه عرب رسیده است.
طبق این پیش��نهاد ،اسرائیل در برابر
شناسایی رس��می آن و عادی سازی
روابطش ب��ا همه کش��ورهای عرب،
باید از س��رزمین های اشغالی جنگ
ش��ش روزه س��ال  ۱۹۶۷از جمله
بیتالمقدس ش��رقی عقب نشینی
کن��د و به راه حل عادالن��های برای
حل مش��کل آوارگان فلسطینی تن
در دهد.
گزینه دوم ،اصرار اس��رائیل بر حفظ
بلندیهای ج��والن ،بیتالمقدس
شرقی ،بخش مهمی از کرانه باختری
و بی توجهی به مشکل آوارگان و در
نتیجه چشم پوش��ی از دستیابی به
صلح است.
اس��رائیلی ها اما پی بردهاند که آنها
خ��ود نیازمندتر از اع��راب به صلح
هس��تند و در ص��ورت از بین رفتن
فرص��ت تحقق فرمول «دو کش��ور
برای دو ملت» در «سرزمین مقدس»،
امنی��ت آنها و هویت یه��ودی دولت
اسرائیل چه از راه پذیرش فرمول «یک
کش��ور برای دو ملت» و چه از طریق
تحمیل یک نظام آپارتاید رسمی ،به
مخاطره خواهد افتاد.
از این رو ،اسرائیلیها هیچ راهی ندارند
جز آنکه حداکثر امتیازی را که حاضرند
به فلسطینیها دهند ،با حداقل آنچه
که فلسطینیها حاضرند برای امضای
پیم��ان صلح نهایی بپذیرند ،بس��یار
نزدیک کنند.
در واقع تاکید آق��ای اولمرت بر لزوم
پ��س دادن بی��ت المقدس ش��رقی
و اکثری��ت قاط��ع س��رزمین ه��ای
کرانه باخت��ری و پرداخت غرامت به
فلسطینیها،نزدیکیبی سابقهدیدگاه
اسرائیل به فلسطینیهاست و اگر این
پیشنهاد به صورت رسمی ارائه شود،
امضای پیمان صلح بین دو طرف حتی
در مدت باقیمانده از دوران ریاس��ت
جمهوری جورج بوش ،افسانه و تخیل
نخواهد بود.

احمد زیدآبادی

کارشناس مسائل خاورمیانه
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
سال اینور و آنورش چه فرقی می
کند”.
اینها را لیال می گوید...
زن  35س��اله ای که هن��وز باور
نمی کند دخترک  11س��اله اش
خودش را کشته است.
لیال از ش��وهرش که جدا ش��د،
مهریه و نفقه و جهاز و همه حق
و حقوقش را بخشید و در عوض
ِحضانت زهرا را گرفت.
چند سال بعد وقتی برای 8میلیون
تومان بدهی به زندان افتاد ،زهرا را
به خانواده پدرش دادند و دخترک
در تمام این چهار سال اجازه یک
تماس تلفنی با مادرش را نداشت:
“زندانی که شدم هشت ماهی زهرا
با من بود .هم زه��را و هم دختر

سا خت .
مثل آن
روزهایی که زهرا داشت می مرد
و او با ف��روش کلیه اش دخترک
را م��داوا کرد و یک چرخ خیاطی
خرید و دوباره سرپا شد:
“هپاتیت  Aداش��ت .دکتر گفته
بود اگر درمان نش��ود هپاتیت B
می گیرد .پدرش چند ماهی می
شد رفته بود و هیچ خبری ازش
نداشتیم .هیچ کس هم نبود که
کمکی بکن��د .کلیه ام را فروختم
یک میلیون .پانصد هزار تومانش
را دادم خرج بیمارس��تان زهرا .با
بقیه اش چرخ و وس��ائل خیاطی
خریدم و دستم دخترم را گرفتم
و رفتم تهران”.
همه آن روزها گذشت ،لیال دوباره
زندگی اش را ساخت.

در جیب لباسش پیدا کردند:
“امیدوارم این نامه بدست مامان
لیال برس��ه و گرنه خیلی حرفهام
که دوس��ت داش��تم بهش بگم،
نگفت��ه می مون��ه .مامانی خیلی
دوستت دارم .می دونم با این کارم
خیلی ناراحت می ش��ی و غصه
می خوری .اما اگ��ه تو هم جای
من بودی ای��ن کار را می کردی.
ش��اید اگه اینجا بودی با هم این
کار را م��ی کردی��م و اون دنیا با
هم زندگی می کردیم .اینجا همه
اش از من ایراد می گیرن .کتکم
می زنن .بهم فحش می دن .نمی
ذارن راح��ت باش��م .حاال هم که
می خوان ش��وهرم بدن .مگه من
چند سالمه که اینقدر منو اذیت
می کنن؟ دیروز عمو علی منو زد.

دیگرم که ش��ش ماه داشت .پا به
طاقتش که تمام ش��د خودش را پای من زندان را تحمل می کرد و
دم برنمی آورد .یک بار که پدرش
کشت .با قرص برنج.
چند روز پیش از خودکشی زهرا ،آمد مالقاتش نرفت .اینقدر جیغ
مادرش خبردار ش��ده بود که می کشید و گریه کرد که زندانبان ها
خواهند دخترش را شوهر دهند ،رضایت دادن��د و نبردندش برای
یکی از همسایه ها خبرش کرده مالقات ...می ترس��ید از پدرش.
بود تا شاید بشود جلوی فاجعه را نمی خواس��ت ببیندش .یک روز
پدر همس��ر دومم آم��د مالقات
گرفت.
“تلفن زدم به مغازه پدربزرگش ،و گف��ت زهرا را ب��ده ببرم بیرون
التماسش کردم که با لیال این کار اسمش را بنویس��م مدرسه .بچه
را نکنند ،که زندگی اش را خراب را که بهشان دادم ،یک هفته بعد
نکنند .گفتم خودم می آیم و می فهمیدم او را پی��ش پدرش برده
برمش .خ��ودم خرج��ش را می اند .توی زندان کاری از من برنمی
دهم .به حرفم گوش نکرد .گفت آمد .حتی نمی گذاشتند با دخترم
دختر باید برود خانه شوهر چند حرف بزنم .سه سال تمام از زهرا
بی خبر بودم”.
چند م��اه پیش بود که لیال
از زن��دان مرخص��ی گرفت
ت��ا بدهی هایش را قس��ط
بندی کند .همه امیدش این
بود که برای مهرماه زهرا را
پیش خ��ودش بیاورد .رفت
شهرستان و دو اتاق کوچک
در یک زیر زمین اجاره کرد
تا با خیاطی خرج خودش و
پسر  2ساله اش که در زندان
بدنیا آمده بود را بدهد.
پدر کودکش وقت��ی که او
زندان ب��ود غیابی طالقش
داده ب��ود .بهانه اش این بود
که زنش زندانی است و نگفته
بود که بخاطر ضمانت بدهی
های من زندانی شده .نگفته
بود که من ف��رار کرده ام او
بخاطر م��ن دارد تاوان می
ده��د .راهی هم برای اثبات
ای��ن ادعاها نبود .هیچ کس
دوست
ت
د
ا
را نداشت و باید
ر
م
م
امان
روی پاهای
توپولی
!
!
خ��و د ش
می ایستاد
و هم��ه چیز
را دوباره می

دوب��اره ازدواج
ک��رد .یک دختر دیگر بدنیا آورد،
چکهای ش��وهرش که او پشتش
را امضا کرده بود برگشت خورد و
دوتایی به زندان رفتند .شوهرش
فرار کرد و لیال ماند با همه بدهی
ها و باالخره توانست از آن زندان
لعنتی بیاید بیرون و حاال همه فکر
و ذکرش زهرا بود .اگر طالق نامه
ازدواج دومش را نمی گرفت شاید
هیچ وقت نمی توانس��ت زهرا را
بدس��ت آورد .هم زهرا را و هم دو
کودکش دیگرش را .می دانست
که اگر طالق نامه نداش��ته باشد
حضانت بچه ها را از او می گیرند.
به هردری زد و بعد چند ماه طالق
نامه اش را گرفت تا بتواند س��راغ
زهرا برود.
هنوز روبراه نشده بود که همسایه
ها از اهواز زنگ زدند که دخترت
در بیمارستان اس��ت .خودش را
کشته...
ش��بانه راه افتاد و س��ه روز تمام
باالی س��ر دخترش بود به جای
تمام س��ه سالی که زهرا را ندیده
بود .به جای تمام ماه ها و روزهایی
که حسرت ش��نیدن صدایش را
داشت .دخترک اما بهوش نیامد.
مع��ده اش از  24س��اعت قب��ل
خودکشی خالی بود و سم “قرص
برنج” به جانش نشسته بود.
آخرین بار چن��د روز قبل از این
اتفاق ش��وم بود ک��ه صدایش را
ش��نیده بود .تلفن کرده بود و به
جای همه حرفهایی که این سالها
روی دل��ش مانده ب��ود ،التماس
کرده بود که دیگ��ر به پدربزرگ
زنگ نزن:
“بع��د از تلفن تو من را اذیت می
کنن .طاقتم تمام شده دیگر .بگذار
هرکاری می خوان بکنن .شوهرم
ک��ه دادن فرار می کنم و می آیم
پیش تو”.
دردل هایش را بعدا نوش��ته بود.
روی ورق پ��اره ای که بعد مرگ،

بابا هیچی نگفت .طرف من را هم
نگرفت.
نم��ی ذارن با تو حرف بزنم .نمی
ذارن پیش��ت بیام .خسته شدم.
چق��در زور می گن .چقدر کتک
می زنن .آخه مگه من خرم؟
دلم می خواد درس بخونم و دکتر
بشم ،پاهاتو خوب کنم .ولی نه دلم
می خواد مثل دوس��تت روزنامه
نگار بشم و از دخترهای بدبخت
مثل خ��ودم ،دفاع کنم .می دونم
بعد از م��ردن من ،تو آبروی اینها
را می بری و پدرش��ونو درمیاری.
غصه نخور م��ن اونجا منتظرتم.
فهمیدم برای من داداش آوردی،
خوشحال شدم .ولی ناراحتم که
ندیدمش .عسل دیگه باید مدرسه
بره .مواظب اون باش .از اینکه تنها
می ش��ی ببخش .هیچ وقت تو و
عسل و خوشبختی قبلمون را یادم
نمی ره.
دوستت دارم مامان توپولی!”
پزش��کی قانونی هم نوشته های
زه��را را تایی��د می کن��د .بنا به
گزارش پزش��ک قانون��ی اهواز و
تهران آزمایشات انجام شده نشان
دهنده شکنجه جس��می بوده و
آثار شالق یا شبیه آن روی بدن،
ترکیدگی داخل ل��ب باال ،کنده
شدن قسمتی از موها ،کبودی زیر
ناخن پاه��ا ،خالی بودن معده که
نشان دهنده شرایط سخت است،
کبودی زیر چشم و کبودی پشت
س��اعد پا روی بدن زهرا مشاهده
شده است.همسایه های پدر زهرا
هم گواهی داده اند که بارها صدای
ناله ه��ای او را زی��ر کتک پدر و
عموها شنیده اند.
با شکایت مادر زهرا ،قاضی شعبه
هفت کیفری اهواز علت خودکشی
را فشار ش��دید روحی و روانی از
سوی خانواده تش��خیص داده و
نوشته است:
“ب��ا توجه به ضرب و ش��تم قرار
گرفتن قبل از اقدام به خودکشی

قانون نابرابر
قـــــربانی
می گرید
زهرا فقط  11سال داشت.

 11سال و هزار آرزو .می خواست
“درس بخواند ،روزنامه نگار شود و
از دخترهای بدبخت دفاع کند”.
به هیچ کدام از آرزوهایش نرسید.
پدرش می خواست به مردی 35
ساله شوهرش دهد  .دخترک تنها
بود و بی پن��اه .مخالفت که کرد
کتک خورد ،بیش��تر از همیشه،
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و نظریه قض��ات و مدعی العموم
علت خودکشی شبه عمد(قتل)
محسوب ش��ده و نیاز به بررسی
بیش��تر داد و پ��در متوفی تحت
پیگرد قانونی است”.
دادگاه رس��یدگی به خودکش��ی
زهرا ،ماه آینده تشکیل می شود.
زهرا و زهراها اما هر روز در گوشه
و کن��ار این مملکت خودکش��ی
می کنند ،به قتل می رس��ند و یا
ه��ر روز هزار بار مرگ را آرزو می
کنند برای اینکه قوانین ما حداقل
حقوقی انس��انی را برای زنان در
نظر نگرفته است.
اگر بر اس��اس قانون سن ازدواج
دختر  13سال نبود و به پدر این
اجازه داده نشده بود که قبل از 13

زهرای 11سالهباچ

راغسبزقانونبهحجلهمرگفرستادهشد

سنگـــسار

عسگرآهنین

خـار می رویـد بـه بستـان ُو ُگلستـان شما
گـل ـ بُل ُبلستان شما
نـالـه ی ُجغـد آیـد از ُ
سنگسار ُو چوبه ی داراست ،اخبارِ وطن
آه از آن قربانـی ی محبـوسِ ایمان شما!
صبحگاهان ،نیمه جان ،برتن کفن ،بارِ دگر
کشتـه شـد ،زن در ُهجـومِ سنگساران شما
دینِ تان با سنگسار ُو دار می یابد قوام؟
می شود قانع به خون شیطان ُو یزدان شما؟
دینِ رحمت ،باعثِ زحمت شد آری ،پس کجاست
ر ّدِ  پایِ آن « رحیم » ُو ،نیز « ،رحمان » شما؟

س��الگی نیز بتواند با گرفتن سن
رش��د از دادگاه دخترش را شوهر
دهد ،ش��اید االن زهرا زنده بود و
پ��درش جرات نمی ک��رد بگوید
اختیارش با من است و می خواهم
شوهرش بدهم.
اگر اجازه ازدواج دختر در انحصار
پدر نبود و قانونگزار برای مادر نیز
حق��ی در نظر می گرفت ش��اید
عطوف��ت مادران��ه و تجربه هایی
س��ختی که زن��ان از ازدواج های
زودرس و اجب��اری دارن��د م��ی
توانس��ت مانع به زور شوهر دادن
زهرا و زهرا ها ش��ود و حاال زهرا
و سه دختر دیگری که در همان
بیمارس��تان برای ف��رار از ازدواج
اجباری خودکش��ی کرده بودند
زنده بودند.
اگ��ر قوانین ما برای عق��د ازدواج
دختر قبل از سن پایینی که قانون
تعیین کرده مجازات تعیین می
کرد،شاید دیگر هیچ پدری جرات
نمی کرد دختر بچه ها را به جای
مدرسه به حجله بفرستد .حجله
ای که گاه حجله مرگ می شود.
زهرا فقط یکی از هزاران دختری
اس��ت که با چراغ سبز قانون ،به
حجله مرگ فرس��تاده می شوند.
نتیجه این قان��ون تبعیض آمیز
و ازدواج هایی که نه تنها ش��روع
شان به انتخاب و رضایت زن نبوده
ک��ه در اتمام آن نیز زن اختیاری
ندارد ،گاه شوهرکش��ی است .گاه
خودکش��ی و گاه ف��رار از خانه و
گرفتار شدن در هزارتوی جامعه
ای که یک خانه امن برای حمایت
از زنان خش��ونت دیده و آس��یب
دیده ندارد.
بسیارند زن هایی که با همه این
خشونت ها و اجبارها هم شجاعت
و توان “نه” گفتن به عرف و قانون
مردس��االر و ض��د زن را ندارند و
تمام عمر سر خم می کنند و می
سوزند و می سازند و زندگی می
>> ادامه در صفحه بعد25 :

صبحگاهان خون َج َهد ،خون از سپیدایِ کفن
ِ
می َج َهـد بـر جانمازِ صبـحگـاهـان شما!
من نمی دانم چه باید گفت کآتش بر شود
قـالعِ سنـگـباران شمـا!
عـاقبـت از آن ُ
تا من ُو امثالِ من درگیرِ امثالِ من اند،
کی به پایان می رسد خونباره -دوران شما؟

ویدا فرهودی

زن

چمن زنم آن صدا ترین حنجره ی زمانه ها
پنجره ای بسته در آن سرخ ترین ترانه ها
لیلی ام و ز عطر من ،بوی جنون دهد جهان
تا که زمینِتشنه را پر کنم از جوانه ها
گربـدود به پیکرت
گرمیِ مهر بانی امَ ،
سر کشد ت ز پا و سر ،تا به ابد زبانه ها!
آرش و کاوه می شوی ،پرده ی یاوه می دری
کــهنگیِ بهانه ها ؟
گـرد توُ ،
کی برسد به َ
***
شرقی سرکشم ام ،ببین ،رغمِریای ُزهد ودین
خامه به دست می دهــم ،خاتمه بر فسانه ها
شاهد جاودانه ام ،نیک و بدِ وجود را
زشتی تو کنم عیان  ،با مددِ نشانه ها:
سنگ زنی به مادران ،جامه دری ز دختران
با تو ،نه بانگ خنده ای ،سر بکشد ز خانه ها
عشوه و ناز من مبین ،گربرسم به مرزکـین
شعر دهد به واژه ام ،وسعتِ بیکرانه ها
نعره شود نوای من ،کینه شود صفای من
رعد خروش من َد َرد ،شیهه ی تازیانه ها
من زنم از حضور من ،بود و نبودِ روح و تن
شاعر زندگانیم  ،با غـــــزل و ترانه ها........

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  5اکتبر

 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----به همه شما خوشامد میگوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

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
bdrms, already
equipped for an
elderly house. Near
all amenities:
schools, train, bus,
hospital,
supermarket.

510 000$

Saint-Laurent

Nice sunny & cozy
cottage 2+1
bedrooms, big
backyard. Near
supermarket, bus
lines, metro du
College and cegep
Vanier and StLaurent.

259 000$

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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امین رضایی
 -١دستا بره باال
مهر شاد
 -٢ناز نگات
koolock@videotron.ca
امیرشهریار
 -٣احتماال
مرتضی
		
 -٤فرشته
com
پویا
 -٥مهربونی
www.koolock.
جهان
____________
		
 -٦مهتاب
مهدی اسدی
ایجاد
و
متقابل
آشنایی
نیستیم.
بیگانه
کوالک)
(دی جی
		
 -٧یالله
چنین جوی ،ایده و انگیزه اصلی این
 -٨دوست ندارم آرش
514-594-4214
آ هنگه��ا ی
فستیوال بوده است”.
 -٩ستاره خانوم بهزاد
جدید
آلبوم
بهزاد قیامی
آلب��وم
ان
تصمیم
جشنواره
برگزار کنند گان این
ستار
 -١٠همسرم
می پسندید.
گرفتند که در این دوره جایگاه مهمی
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موزیک...

افتتاح جشنواره
“موسیقی شرقی
“ در آملان

ای��ن روزها ،کش��ور آلمان در ش��هر
اوس��نابروک میزبان مشرقزمین و
موسیقی این منطقه است .جشنواره
امسال ،چهارمین دوره این جشنواره
اس��ت که ب��ا حض��ور هنرمندانی از
کشورهای عربی ،ترکیه و ایران برگزار
میشود .دمشق با تاریخ چند هزار ساله
اش موضوع اصلی جش��نواره امسال
است که از روز  ۱۹سپتامبر آغاز شده
و تا  ۵اکتبر ادامه خواهد داشت.
مدی��ر جش��نواره ،میش��ائیل درایر
( )Michael Dreyerک��ه ش��خصا
سفرهای زیادی به کشورهای مختلف
شرقی از جمله ایران داشته ،برگزاری
ای��ن جش��نواره را بی��ش از هر چیز
فرصت مناسبی برای معرفی موسیقی
شرقی و هنرمندان آن میداند.
وی در این رابطه میگوید:
“به نظر من بس��یار مهم اس��ت که
هنرمندان ش��رق و غرب با یکدیگر
آشنا شوند و ارتباط برقرار کنند ،چون
آن چیزی که از رسانهها به ما میرسد،
بیش��تر بیگانگی را منتقل میکند.
ی
انسانها معموال از آن چیزی که نم 
شناسند ،میترس��ند ،در حالی که به
عقیده من ،ما آنقدرها هم با یکدیگر
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را ب��ه هنرمندان س��وری اختصاص
دهند .اما در برنام ه جشنواره نامهای
هنرمن��دان ایرانی زیادی به چش��م
میخورد که در روزهای مختلف به
اجرای برنامه خواهند پرداخت.
یک��ی از آنها نادر مش��ایخی اس��ت
که با س��مفونی موالنا گش��ایش گر
جش��نواره بود .این سمفونی توسط
ارکس��تر رادیویی مونیخ نواختهشد
و س��االر عقیلی اج��رای آواز آن را بر
عهده داشت .در آغاز میشائیل درایر
از سفر ارکستر اوسنابروک به تهران
در سال گذشته و آشنا شدنش با نادر
مشایخی ،شخصی که تبدیل به یکی
از بهترین دوستان او شده ،گفت.
روز دوم جش��نواره تمام��ا ب��ه ایران
اختصاص داش��ت .بع��د از ظهر این
روز در یک نشست ،شهرام احدی به
موسیقی راک ایرانی و سیر تحولش
در ای��ران پرداخت .نکته قابل توجه
این نشس��ت ،حضور اعض��ای گروه
کیوس��ک از آمریکا و کان��ادا و گروه
جوان دش از ایران است که قطعاتی
را در این جش��نواره اج��را میکنند.
گروه کیوس��ک عالوه بر این برنامه،
کنسرتهای دیگری نیز در آلمان اجرا
خواهد نمود .کنس��رت این گروه در
شهر بن با استقبال زیادی برخوردار
بود.
در بخش دیگری از جشنواره موسیقی
ش��رقی ،نمایشگاه عکس��ی با عنوان
“ایران ،س��کون یا اعتراض؟” برگزار
میش��ود ک��ه در آن عکسهای اوال
کیمیگ ،هنرمند زن و عکاس آلمانی،
به نمای��ش در میآیند .کیمیگ این
عکسها را در فاصله سالهای ۲۰۰۲
ت��ا  ۲۰۰۴در ای��ران انداخته و محور
اصلی آنها هم جوانان ،زنان و تبعیض
است.

رچیارد رايت،
عضو گروه
پينک فلويد

درگذشت

ریچارد رايت ،نوازنده كيبرد و یکی از
بنیانگذاران گروه راک پينک فلويد بر
اثر ابتال به سرطان در سن  65سالگی
درگذش��ت .ریچارد رايت (ريک) ،ر
اجر واترز ،سيد بارت ،و نیک ميسون
که همه دانشجوی دانشگاه کمبریج
بودند در س��ال  ١٩٦٥گروه پينک
فلوي��د را پايه گذاش��تند .در س��ال
 ،١٩٦٨دیوید گيلمور جایگزین سيد
بارت شد که به دلیل مشکالت روحی
 روانی از گروه کناره گرفته بود .درس��ال  ١٩٨٣ر اجر واترز نیز از گروه
جدا ش��د و پينک فلويد با سه عضو
دیگر راه خود را ادامه داد .آخرین بار
که این چهار نفر با هم بر روی صحنه
رفتند ،در تابس��تان سال  ٢٠٠٥بود.
تعدادی از آهنگهای بهترین آلبومهای
این گروه از جمله “نیمه تاریک ماه و
“کاش اینجا بودی از ساخته ریچارد
رايت هستند.

زهرا
ادامه از صفحه پیش
کنند با مردانی که انتخابشان نکرده
اند ،دوستشان ندارند و به اجبار به آنها
“بله” گفته اند.
لیال از همین حاال نگران دختر  6ساله
اش اس��ت که فقط یک س��ال دیگر
ِحضانت اش با او اس��ت و سرپرستی
و اج��ازه ازدواج��ش از همین االن با

طنـــــز
خرسندی

پدرش است .نگران است که او هم
به سرنوشت زهرا دچار شود.
راحله هم در آخرین روزهای زندگی
اش نگ��ران دخترش ب��ود .می گفت
فقط به خاطر دخترم اس��ت که نمی
خواه��م بمیرم .می دانم که هنوز 15
سالش نشده شوهرش می دهند و من
هم نیستم که به دادش برسم.
تا وقتی قانون اجازه ازدواج دختربچه
ها را می دهد ،تا وقتی پدر می تواند
هرگاه که خواست دخترش را شوهر
دهد ،ت��ا وقتی مادر هی��چ حقی در

مجشید

جمشید خواننده خوش صدا و جوان
موسیقی پاپ ،آلبوم جدید خود را در
اوائل ماه سپتامبر وارد بازار کرد .آلبوم
“ اولی��ن نگاه “ همچ��ون آلبومهای
قبلی جمشید شامل  ١٢قطعه زیبا با
اشعاری بی نظیر است که با همکاری
ش��ادمهر عقیلی ،باب��ک راد منش و
پاکسیما تهیه شده اند .در این آلبوم
دو آهنگ کردی نیز شنیده میشوند.
خوان��دن آهنگه��ای محل��ی از هر
خواننده ای بر نمیاید .خواننده های
بسیاری س��عی به اجرای آهنگهای
محلی کرده ان��د و خواهند کرد ولی
خوانندگان موفق در سبکهای محلی
کسانی هستند که با موسیقی محلی
بزرگ شده اند .همچون گروه سندی
و ایمان س��یاه پوش��ان که همیشه
بهتری��ن موس��یقی بن��دری را ارائه
میدهند ،جمش��ید هم که در ش��هر
سنندج بزرگ شده ،یکی از بهترین
تهیه کنند گان آهنگهای شاد کردی
اس��ت .آهنگهای مورد عالقه من در
این آلبوم :کردس��تان ،طلوع عشق،
دوس��ت دارم ،تانک (کردی) ،شعر و
غزل و پاک شو.

جهان

جهان یکی از خوانندگانی اس��ت که
کار موس��یقی خ��ود را در مونترال و
تورنتو آغ��از نمود .این دهمین آلبوم
جهان است که به بازار آمده و مسلما
موفقترین و بهترین آلب��وم او .البته
برداش��ت و کپی آهنگها از آلبومهای
ناش��ناس جوانان ای��ران و آهنگهای
ترکی و یونان��ی و عربی و تاجیکی و
غیره ک��ه میان هنرمندان خاورمیانه
بسیار رایج است ،به جهان نیز سرایت
کرده و چند آهنگ این آلبوم از آلبوم
جوانان موسیقیدان داخل ایران است.
از جمله ،آهنگ “بیا جانم “ که اولین
بار توسط حامد ملک لو اجرا شده بود
در این آلبوم گنجانده است .البته این
آهنگ حامد ملک لو توسط هنرمند
ازبک ،خانم یولدوز اوسمانوا ،و هنرمند
افغان تواب آرش نیز اجرا شده اند که
بهترین اجرای آن توسط خود حامد
ملک لو س��ت و بعد از حامد ،اجرای
یولدوز اوس��مانوا .امیدوارم که آهنگ
مهتاب س��اخته جهان و همیارانش
باشد چون بسیار دلنشین و زیباست.
آهنگهای م��ورد عالقه م��ن در این
آلبوم :مهتاب ،انتظار ،عش��قمو پس
میگیرم و وقتی نباش��ی (که موزیک
آن از یک آهنگ عربی اقتباس شده
و قبال توسط جوان دیگری در ایران
خوانده شده بود)

حمسن

محس��ن ،خواننده جوانی ست که با
همکاری شهیاد ،خواننده و آهنگساز
خوش ذوق موسیقی پاپ ایران ،آلبوم
جدیدی به بازار عرضه کرده اس��ت.
سبک ش��هیاد در آهنگهای محسن
کامال مشخص است .طوریکه احساس
میکنم این آهنگها توسط شهیاد قبال
اجرا شده اند .صدای محسن شباهت
زیادی نیز به صدای جمشید هم دارد
و بسیار زیباست .این آلبوم را به شما
توصیه میکن��م و مطمئنم که همه
تعیین سرنوش��ت فرزندش ندارد ،تا
وقتی قان��ون نابرابر بر زندگی ما زنان
حاکم اس��ت .....هم��ه مادرها نگران
دختران ش��ان اند .نگران اینکه هیچ
وقت فرصت کودکی ک��ردن نیابند.
نگران اینکه با ی��ک ازدواج زودرس و
اجباری همه زندگی شان تباه شود.
مریم حسین خواه
(از سایت تغییر برای برابری)
 26سپتامبر 2008

آهنگهای مورد
عالق��ه من در
این آلبوم:
ببخشمت ،خودشو میگیره و عاشقم.

آلبوم های جدید دیگر

به دل نمیزند.
فکر کنم که این اولین و آخرین باری
س��ت که از این خوانن��ده نامی برده
شود.
آلبوم “آغ��وش غریبه” دومین آلبوم
الیاس صالحی از جوانان داخل ایران
اس��ت که آهنگهای آن بس��یار زیبا
هستند .آهنگ “ همیشه با تــــو”
این آلبوم آهنگ��ی بیاد ماندنی و بی
نظیر است.
---------------------------

در چن��د هفته گذش��ته ،آلبومهای
بس��یاری به ب��ازار آمدند که خالصه
بهترین ها را اینجا ذکر میکنم .آلبوم
نیم��ا نی��ز آلبومی زیباس��ت که ماه
گذش��ته به بازار آم��د و آهنگ
“ببخشید” آن بسیار گل کرده.
www.paivand.ca
اول”
همچنین آهنگ “عش��ق
تیراژ گسترده گرافیک عالی
ای��ن آلبوم با ویدئ��وی زیبایش
Advertise with us
توجه همه را جلب کرده است.
در خدمت ارتقاء بیزنس شما
آلب��وم “ ”Love Storyتوس��ط
نغمه زیبا تهیه شده و چنگی هم
) 514-996-9692

1

دیجیکوالکتقدیممیکند:

بابهترینوجدیدترینآهنگهایروز
محلتهیه:تپشدیجیتال
بهــــا$12:

•
•
•
----------------------------Tel.:(514) 594-4214

koolock@videotron.ca
www.koolock.com

بهـــزاد

دی جی کوالک شادی بخش پارتی های شما

انتخاباتآمریکا
انتخابات یو.اس.آ .به تو چه
فرق مک کین و اوباما به تو چه
کهنه سرباز ویتنامست آن
حامل عقدهی ایام اس��ت آن
آمده از دل تبعیض است این
چونزغالاختهیجالیزستاین
توجهانســـــــــومیبیچاره
چه کنی حلق خودت را پاره
ه��ردویکج��ورت��رامینگرن��د
ه��ردوآین��دک��هنفت��تببرن��د
هردو آیند که بانکت بزنند
گر ندادی تو به تانکت بزنند
هر دو با خامنهای میسازند
متحــد بر سر تو می تازند
حکمرانان همه مانند هماند
ضد تو همنفس و همقدمند
هر دو با کشور ما یکجورند
هر دو از خوردن ما مسرورند!
آنیکیقاشقوچنگالشهست
این یکی میخورد اما با دست
سنه نه این که سفید آنکه سیاه
تو همان به که بچسبی به کاله
تو فقط در جریان باش ولی
نکن امیال خودت را عملی!
نکن��درأیت��وتأثی��رکن��د
وضع در منطقه تغییر کند!
نه عزیزم سر شوخی دارم
خواستم سر به سرت بگذارم
وضعاینمنطقهتعیینشدهاست
اسب چنگیز مغول زین شده است

آواز گنجشکها نامزد ایران در اسکار
هی��ات انتخاب فیل��م ه��ای ایرانی،
فیلم “آواز گنجشکها” ساخته مجید
مجیدی را به عنوان نماینده سینمای
ایران در اسکار انتخاب و معرفی کرده
است.
این فیلم از میان چهار فیلمی انتخاب
ش��ده که از س��وی این هی��ات برای
شرکت در هشتاد ویکمین دوره نامزد
شده بود.
هیات انتخاب فیلم ایرانی نامزد اسکار
پس از بررسی  48فیلمی که در فاصله
یک س��اله تا دهم مهر س��ال جاری
اکران ش��ده اند ،چهار فیل��م را واجد
شرایط شرکت در اسکار تشخیص داد
و پس از آن فیلم “آواز گنجشکها” را
به عنوان نماینده نهایی سینمای ایران
انتخاب کرد.

دوباره مجیدی

در میان سینماگران ایرانی
پرافتخارترین فیلم ایرانی
در اسکار در کارنامه مجید
مجی��دی اس��ت .او تنها
کارگردان ایرانی است که
سابقه نامزدی بهترین فیلم
غیرانگلیسی زبان را در اسکار دارد.
فیلم های آقای مجیدی تاکنون چند
بار به عنوان نماینده ایران به اس��کار
معرفی شده است اما تنها فیلم “بچه
های آس��مان” این کارگردان در سال
1377جزونامزدهایفیلمغیرانگلیسی
قرار گرفت.
فیلم های “رنگ خدا” و “باران” نیز
دیگر فیلم های آقای مجیدی است که
به ترتیب در سالهای  1378و 1380

ب��ه عنوان نماین��ده ایران در اس��کار
معرفی شده بود.
فیلم “آواز گنجش��کها” در جشنواره
های مختلف از جمله فستیوال جهانی
فیل��م مونتریال ،حضور داش��ته و در
جش��نواره ونیز برنده خرس نقره ای
شده است.
گفتنی اس��ت مجیدی ،در گفتگویی
جنج��ال برانگیز با یکی از نش��ریات
تهران ،در ستایش از آیت الله خامنه
ای ،ولی فقیه جمهوری اس�لامی ،او
را در کلیه امور هن��ری و ادبی ،بویژه
سینما «جامع الشرایط» خواند!

نامزدهای ایرانی اسکار

بر اس��اس گزارش آکادمی اسکار۹۶ ،
کش��ور جهان حداکثر تا
روز اول اکتب��ر ب��رای
ارسال نمایندههایشان
به بخش غیرانگلیسی
جوایز اس��کار فرصت
دارند و برخی از کشورها
نماینده هایش��ان را به
اسکار معرفی کرده اند.
نامزده��ای هش��تاد و
یکمی��ن دوره جوای��ز
اسکار ( 96کشور جهان) ژانویه ۲۰۰۹
اعالم میشوند و مراسم اعطای جوایز
نیز روز  ۲۲فوریه در س��الن کداک در
لسآنجلس برگزار میشود.
س��ال گذش��ته فیلم “م مثل مادر”
رس��ول مالقلی پور نماینده ایران در
اسکار بود.
نخستین حضور ایران در اسکار به قبل
از انقالب بر می گردد .در سال 1356
فیلم “دایره مینا” س��اخته داریوش

مهرجویی به عنوان نماینده
ایران در اسکار معرفی شد
و یک س��ال بعد نیز فیلم
“باد صبا” ساخته البر
الموریس نماینده
ای��ران در اس��کار
بود.
بع��د از ی��ک وقفه
طوالن��ی ،ای��ران از
سال  ۱۳۷۳تقریبا به
طورمرتب،نمایندگانی
را ب��ه اس��کار معرف��ی
کرده اس��ت که به جز
نامزدی فیلم “بچه های
آس��مان” به کارگردانی
مجید مجیدی حاصلی
نداشته است.
در فهرس��ت فیلم های
معرفی شده ایران همه
نوع فیلم یافت می شود.
“زی��ر درختان
ز یت��و ن ”
از عب��اس
کیارس��تمی،
“بادکن��ک س��فید”
از جعف��ر پناهی“ ،گبه” از محس��ن
مخملب��اف“ ،رن��گ خ��دا” ازمجید
مجیدی“ ،زمانی برای مستی اسبها”
ازبهم��ن قب��ادی“ ،ب��اران” از مجید
مجیدی“ ،من ترانه  ۱۵سال دارم” از
رسول صدرعاملی“ ،نفس عمیق” از
پرویز شهبازی“ ،الکپشتها هم پرواز
میکنن��د” از بهمن قبادی و “خیلی
دور خیلی نزدیک” از رضا میرکریمی،
فیلم هایی هس��تند که در سال های
مختلف به اس��کار معرفی ش��دند اما
نتوانستند نتیجه ای کسب کنند.

یادمان تابستان67
جمعه شب  19سپتامبر در ساختمان دانشگاه
کبک،
UQAM, Marie Gérin-Lajoie (JM
400): 405 St-Catherine Est,

در نخس��تین شب (هنری) س��مینار یادمان
بیستمین یادمان کشتار دهه  ،60جمع کثیری
از ایرانی��ان مونتریال گ��رد آمدند ،تا به خود و
جهانیان بباورانند که آن فاجعه بزرگ  20سال
قب��ل را هیچگاه از یاد نخواهند برد و تا زمانی
که حقیقت روشن شود و جنایتکاران این نسل
کش��ی کیفر ببینند ،دست از تالش نخواهند
کشید .س��مینار در روزهای شنبه و یکشنبه
 20و  21سپتامبر ادامه یافت.
حریق دامن سبز شریین در...
گزارش��گونه مش��روحی از آنچه در سه روز و
شب گذشت ،آماده کرده بودیم ،که متاسفانه
به دلیل تراکم بیش از حد مطالب (همچنین
به دلیل آن ک��ه بخش اعظم گزارش ما تکرار
مطالب رس��یده و بعضا مندرج در این شماره
است) چاپ آن را به آینده موکول می کنیم.
ما به س��هم کوچک خ��ود از تمامی دس��ت
اندرکاران س��مینار یادمان بیستمین یادمان
کشتار دهه  ،60چه آنان که در متن ،در هفت
ماه گذش��ته ش��بانه روز ت�لاش کردند و چه
گروهی که در حاشیه ،به سهم کوچک و بزرگ
خود در برگزاری این گردهمایی کوش��یدند،
صمیمانه سپاس��گزاریم و برای فرد فرد ایشان
آرزوی پایداری و تداوم داریم.
---------------------

برای جزئیات بیشتر برنامه یادمان به
سایت زیر مراجعه کنید:

ب��ه آنان نه می گویند در ی��ک حکم جنایتکارانه
در تابس��تان شصت و هفت آیت اله خمینی حکم
قتل عام زندانیان��ی را داد که در بند بوده و از قبل
احکامی برایشان صادر شده بود و یا مدتها از مهلت
آزادی شان گذشته بود و به اصطالح «ملی کِشی»
میکردند
در مدت چند هفته گفته میش��ود بین پنج هزار تا
بیس��ت هزار نفر در دادگاههای فرمایشی و دو سه
دقیقه ای با سواالتی چون مسلمانی؟ نماز میخوانی؟
جمهوری اسالمی را قبول داری؟ و ...دوباره محاکمه
به دار آویخته یا تیرباران شدند
این کشتار به لحاظ شکل و تعداد در تاریخ معاصر
ایران و جهان بی س��ابقه بوده و به گفته ی سازمان
عفو بین المللی در ردیف نسل کشی و جنایت علیه
بشریت ارزیابی گردیده است.
«خاوران» و خ��اوران ها محصول آن دوران اند که
باید آن را دوران وحش��ت نامید ،برای نسلی که از
انقالب پنجاه و هفت بر آمده است ،آرامگاه به خون
خفته گانی است که صحنه های عظیمی از مقاومت
و فداکاری علیه ارتجاع را خلق کرده اند؛

خاوران پلی است میان نسل پنجاه و هفت
به نسل امروز؛
خاوران حافظه تاریخی ماست

که روزی باید قفل اس��رار آن گش��وده شود و برای
این که آنچه بر ما رفت فراموش نش��ود و برای آن
که حافظه جمعی مان را با نگاهی رو به آینده زنده
نگه داریم

در آستانه شصت و سومنی سالگرد
اعالمیه حقوق بشر و بیستمنی یادمان
کشتار دهه  60و قتل عام زندانیان
سیاسی در تابستان 67

www.1980smassacre.com

یادماندنی را در اذهان بیش از چهار صد و پنجاه نفر
ایرانی و غیرایرانی زنده داشتند
در طول س��مینار نمایشگاهی از آثار هنری آفریده
شده در دوران زندان هنرمندانی چون سودابه اردوان
و ش��هره کیا به مدت ده روز در یکی از گالری های
زیبای مونترآل برگزار و توجه بسیاری را جلب کرده
بود.
نمایش ویدئوی خاوران س��اخته حسن پویا و فیلم
مسعود رئوف «درختی که بخاطر میاورد» با حضور
مصاحبه شوندگان؛ س��خنرانانی چون پیام اخوان
(حقوق دان در دادگاههای بین المللی) ،ش��هرزاد
مجاب ،فلیس��یتا ترئو و بهرام قدیمی(از مکزیک)،
رضا غفاری ،ایرج مصداقی ،شکوفه سخی ،بآتریس
ووگرانت (رئیس بخش فرانس��وی عفو بین المللی
کانادا) ،ش��اهدان عینی جان بدر برده از این فاجعه
که همس��ران خود را هم از دست داده بودند ،چون
محبوبه ،ستاره و سودابه ،فرزندان این قربانیان که
پدر یا مادر را از دس��ت داده ان��د ،دو نفر از آنان در
زندان متولد ش��ده اند ،به نام آنتی گون و سعید و
زری که از دو سالگی ایران را ترک کرده بود.
جزئیات بیشتر برنامه را روی سایت کمیته پیگیری
نمائید:
www.1980smassacre.com

 ...امــا از این سه روز با هم
بودن چه آموختیم

فرصتی گرانبها بود تا توانائیهای خود و آن دیگری
را کشف کنیم؛
تا با ایجاد جو اعتماد متقابل و همکاری تحمل دگر
اندیشی را تمرین کنیم؛
دیوارهای جدائی را که دشمنان به شکل مصنوعی
در میان ما ساخته اند بشکنیم؛
تا پ��ی بریم که ه��ر کس بر
حسب توان و میزان تعهد به
آرمانش از خود مایه میگذارد؛
از یک ن��گاه از یک لبخند از
یک دست مریزاد با آغوش باز
استقبالکنیم؛
تا سرمایه اجتماعی این ماده
الزم برای پیوندمان به یکدیگر
را ،که در رژیم گذشته و حال
از ما دریغ داشته شده تقویت
کنیم؛
تا در یابیم که شانس زندگی
در س��رزمینی را داری��م که
اینهمه تجرب��ه را با آغوش باز
استقبالمیکند؛
بدانیم که یک یک ما خصوصا
در تبعی��د نهال ه��ای زخم
خ��ورده ای هس��تیم که از
ریشه جدا شده و کسی چه
میداند تا جوانه زدن در دشت کنونی
خشک یا بارور میشویم؛
تا بیاموزیم با نسل جوانمان چگونه
بگوئیم آنان به ما یادآور شدند که
خش��ونت نوع وحشیانه جنایت
است و فرهنگ سازی در بستر
جامع��ه ،بنی��ان ی��ک جامعه
دموکراتیک است.
هر قدر هم زمان بخواهد تنها راهست
چون با آمدن و رفتن رژیم ها تغییری در
اصل قضیه نخواهد کرد
س��مبل های آنان نلس��ون مندال ه��ا و گاندی ها
هس��تند؛ از دیگر آموزه ه��ای این چند روز نقش
پراهمیت هنر در تغییرات اجتماعی بود؛
در قطعنامه پایانی این تجربه آمده است:
با هم برای آزادی همه زندانیان سیاسی از هر گروه و
دسته ای بکوشیم؛ همصدا برای لغو شکنجه ،کشتار
کودکان ،سنگسار و لغو حکم اعدام تالش کنیم
در مبارزات ضد جنگ فعاالنه شرکت نمائیم

Putting a human
face on the
1988 massacre...

house for three
years; but then the
unthinkable happened:
in the midst of the
1988 massacre,
they arrested him at
home, the way they
killed him is the
زری،سعید عصمتی و استفان هاشمی (کاظمی)
cruelest of all, in a
gas chamber, which
basically means he was put in a
--------------------------room, the gas was turned on and
“I will not concentrate on
he choked to death.
”!vengeance
My father was killed in the battle-----------------------field.
I want to start by saying I am not
He wrote to me in his final letter, I
here representing any group, I am
am giving my life in the hopes of
here to put a human face on the
there be less fatherless or hungry
1988 massacre, I am here to share
little girls in tomorrow’s Iran.
with you the tragedy that befell
Even though, I cry whenever I
my family since the 1979 Iranian
think about their tragic destiny, at
revolution.
the same time I am so proud that
I was born in may 1979 in Shiraz
I come from a line of men and
in a very politically charged famwomen, who were so courageous
ily, my father Mehdi was a man
and selfless. They could have had
who felt guilty sleeping on his bed a comfortable life, but instead they
for his fellow country men were
chose to give their lives for others,
living in cardboard houses. My
others who were strangers to them.
father was a young man wanting to I believe, all the good that’s in
change the world, as many young
me comes from them, so I as an
people do, at that time he related
Iranian woman I will concentrate
and believed strongly in Mojaheon the betterment of my country,
din’s ideology, his two younger
I will not concentrate on who
sisters and brother followed in his
is to blame, hate or vengeance,
footsteps.
although I do believe the Mullahs
My youngest aunt Elahe was arshould be brought to justice by
rested for giving out newspapers,
the International Criminal Court,
she was tortured and eventually
that’s not my passion, my passion
executed on July 1st 1983 without
is to feed the hungry in Iran, to be
trial at the age of 23.
able to read or write whatever I
By this time my other aunt Afaq,
want in my homeland.
who was a biology student at
Tehran university, was arrested on
The first step for all of us should
the charge of being a mojahedin
be to be tolerant of each other’s
“follower”, she was sent to Evin
political and religious believes.
prison, brutally tortured for seven
years, she was hanged in 1988.
Zari Daknama
My uncle Majid, an economic
student at Esfahan University was
arrested on the charge of being
my father’s brother. He was sent
to Adel-abad prison. He also was
brutally tortured but after five
years, he was set free. My uncle
was so afraid of everything and
everyone that he didn’t leave his
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درخلوت روشن با تو گریسته ام
برای خاطر روشن با تو گریسته ام
برای خاطر زندگان
و در گورستان تاریک با تو خوانده ام
زیباترینِ سرود ها را
زیرا که مردگان این سال
عاشق ترینِ زندگان بوده اند

گزارش:
مسینار یادمان بیستمین
یادمان کشتار دهه 60

سپاس و بازهم سپاس

سپتامبر 19-21مونتریال
سی خرداد  60را باید نقطه عطفی در تاریخ معاصر
ایران دانس��ت ،س��ی خرداد کودتای رژیم اسالمی
علی��ه مردمی بود ،ک��ه روی��ای آزادی و برابری در
سر داشتند در این روز با تقسیم نیروهای سیاسی
موجود در جامعه الویت های کشتار را تعیین کرد
پیکار ،کومله ،اقلیت ،مجاهدین و...
اگر چ��ه از همان روزه��ای اول انقالب با حمله به
کردس��تان و ترکمن صحرا و انق�لاب به اصطالح
فرهنگی پاکس��ازی دانشگاه ها از نیروهای مترقی
سرکوب را آغاز کرده بود
ام��ا مقاومت زندانیان در دهه  60و ش��کل گرفتن
صف��ی از نیروهای
مترق��ی در زندان
ها از یک طرف و
شکست سیاسی
و ایدولوژیک��ی
رژی��م و جنگ با
عراق رژیم حاکم
را ب��ر آن داش��ت
تا انتقام��ش را از
زندانیان��ی بگیرد
که می دانس��ت
با مقاومت ش��ان

مونت
ریال

بر نامه ای س��ه روزه تدارک دیده ش��ده بود که به
شهادت بسیاری از شرکت کنندگان تا به حال برنامه
ای به این جامعی ،نظم و ترتیب در فضایی آغشته
به حس همدردی ،تحمل یکدیگر از نزدیک با دردها
و رن��ج های بازماندگان جانباخته هائی از افق های
فکری متفاوت که همسر یا فرزندی را از دست داده
بودند ،آشنا شدیم.
بچ��ه های این جانباختگان که بعضی در زندانهای
جمهوری اسالمی به دنیا آمده بودند ،زخم عمیقی
را که بر ج��ان و روان آنان وارد آمده بود با دیگران
در میان گذاشتند
هم گویندگان و هم شنوندگان با هم گریستیم
گوئ��ی یک گ��روه درمانی بود که هم��ه به آن نیاز
داشتیم
در اولین ش��ب بازگشایی س��مینار صدای دلپذیر
شیرین مهربُد با سروده هایی از زندان ،نمایشی تکان
دهنده (به نام دریا) به کارگردانی حسین افصحی و
بازیگری عزیزانی از شهر خودمان ،رقص های زیبای
گروه خورشیدخانوم که بدین منظور تدارک دیده
ش��ده بود ،هنر نمائی گروه لولی از برلین با صدای
ش��یوای گلرخ جهانگیری (که اشعار سرده شده در
زندان را خواند) و اش��عار پربار سعید یوسف ،شبی

عـــــــــــــــ�لاوه ب��ر کمیته برگزاری،
س��خنرانانی که از راههای دور رنج سفر را بر خود
هم��وار کرده بودند ،گروه رقص خورش��ید خانوم و
بازیگران تئاتر ،انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران
(مونرآل) ،همچنین آنانی که با کمک های مالی بی
دریغشان برگزاری این یادمان را میسر ساختند.
باید از دوستانی که در این روزها ما را یاری رسانیدند،
صمیمانهسپاسگزاریکنیم.
موسی و شهاب سیستانی ،کیوان ،کتایون ،فرهنگ،
ثمر ،رویا ،بابک ،علی ،محمود ،مجید جوانی ،مرکز
بهائیان مونترآل ،روزنامه نگاران شهرمان ،پانلیست
ها ،اکبر ،مسعود ،نیلوفر ،الناز ،راضیه ،لی ال ،وحید با
فرستادن گلهای زیبایش ،امیر ،اعضای انجمن زنان،
کتابخانه نیما ،روزنامه های  lapresseو ( Hourاز پر
تیراژترین روزنامه های مونترآل ،برای انعکاس این
رویداد)،
و همچنین بیش��مار دوس��تان انگلیسی فرانسوی
فیلیپینی ،مصری ،دانشگاه کبک در مونترآل
(پیشاپیش از تمامی یارانی که نام شان از قلم افتاده
پوزش می طلبیم).

خباطر داشته باشیم که این
درد مشرتک هرگز جدا جدا
درمان منیشود!
آزاده الف (مونترآل)

ages of its
mountains, sunsets,
and the spirit of its
people. The woman
who lost her husband
to the firing squad,
and then her baby as
she was tortured in
jail. Female voices
chanting the chorus.
I clapped my hands,
raw, in time. When
Shirin opened her
golden throat, I felt
her heart fill the night
sky with indomitable
love.
In the living room, one
woman pointed to another- held in a group
hug on the couch. She
said, we shared a cell
for a few years. They
beat her terribly every
day. For the first time,
tonight, I saw her
dance.
-----------www.burnsthefire.com
September 25, 2008
From Brenda Keesal
blog (Writer/Film)maker

Arab/Jewish
hora), I have
never witnessed
such an explosion of
joy as I did that night.
Shirin and Mehrdad
(see: The Heart of a
Revolution) opened
their home to their
1980’s cell-mates, and
let the party rip. A
live-wire ran through
their veins, which,
amazingly, included
mine. A musical of
towering emotional intensity was improvised
on the balcony, with
outbursts of ecstatic
dancing that vibrated
the feet, gyrated the
hips, and threw heads
back, lashing hair
in the moonlight.
Through the tears,
!my friends, laughter
Music! Three women
singing, then six,
then two men, then
one woman, then, all
together. Aching songs
of sadness and joy.
Soft voices whispered
in my ear, translating
the Farsi of Iran. Im-

Life of the Party
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I’m still reeling from the
effects of an
unforgettable
party last Saturday night. A
party spiked
with the
blazing heart
and soul of
fifty Iranian
activists and
ex-political
prisoners, in
exile worldwide. They
came to
Montreal
for a conference about the 1980’s
massacre of Iranian
political prisoners: to
re-connect, to strategize, to honor the
dead, and celebrate
life. After surviving
years of utter brutality
via the Islamic Revolution, they continue
the fight for human
rights and peace. Talk
!about a theme
Aside from my wedding (and its renowned
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یادمان تابستان67

کمیته یادمان کشتار
دهه - 60
مونتریال
 21سپتامبر 2008

 30خ��رداد  60را بای��د نقطه عطفی در
تاری��خ معاصر ایران دانس��ت 30 .خرداد
کودتای این رژیم علیه مردمی اس��ت که
رویای آزادی و برابری در س��ر داش��تند.
در این روز اس��ت که جمهوری اس�لامی
بصورت وحش��یانه و فاشیس��تی و بطور
سیستماتیک شروع به کشتاری کرد که
از چند ماه قبل تدارک آن را دیده بود .در
ابتدا با تقسیم نیروهای سیاسی موجود در
جامعه اولویت های کشتار را تعیین کرد
پیکار ،کوموله و اقلیت و مجاهدین  ...اگر
چه از همان روزهای اول انقالب با حمله
به کردستان و ترکمن صحرا و انقالب به
اصطالح فرهنگی (پاکسازی دانشگاهها از
نیروهای مترقی) سرکوب را آغاز کرده بود.
اما نباید فراموش کرد که در  30خرداد کل
حاکمیت مسئول این جنایت و هالکاست
اسالمی است .در این روزهاست که اولین
دسته از مبارزان مقابل دیوار گذاشته شده
و تیرباران ش��ده اند .در این میان باید از
مبارزین ،شعرا و نویسندگانی چون سعید
سلطانپورها و موسی خیابانی ها و محسن
فاضل ها یاد کرد.
از آن تاری��خ نس��لی از فهیم ترین الیت
سیاس��ی جامعه ایران در نب��ردی نابرابر
کشته ش��دند .انسانهائی که با هر روایتی
از آزادی که در زمانه خود داش��تند و هر
کمبودی بر نگرش و عمل آنها بود اما در
یک رنج تاریخی سنگر مقاومت و مقابله
با ارتجاع زمانه بودند .جمهوری اس�لامی
روی دوش کشتار این نسل بنا نهاده شد
که بدون هزاران قربانی ،بدون میدان های
تیر و چوبه ه��ای دار و «خاوران»ها قابل
توصیفنیست.
ش��خصیتهای رژیم به رهبری خمینی و
خامنه ای و رفسنجانی و پادوهائی از قبیل
الجوردی ،گیالنی و ح��اج داود رحمانی
بودند که بمدت یک دهه زندانها را به حمام
خون مبارزان و آزادیخواهان تبدیل کردند.
مقاومت زندانیان در این س��الها و شکل
گرفتن صفی از نیروهای مترقی در زندانها
ازیکطرفوشکستسیاسیوایدئولوژیکی
رژیم در جامعه و جنگ با عراق ،دستگاه
جمهوری اس�لامی را بر آن داش��ت که
انتقامش را از زندانیانی بگیرد که میدانست
با مقاومتشان به آنان نه می گویند .در یک
حکم جنایتکارانه در تابستان  67خمینی
حکم قتل عام زندانیانی را داد که در بند
بوده و از قبل احکامی برایشان صادر شده
بود و یا مدتها از مهلت آزادیشان گذشته
بود و به اصطالح ملی کش��ی می کردند.
در مدت کوت��اه گفته میش��ود 20000
–  5000نف��ر در دادگاههای فرمایش��ی
و دو س��ه دقیقه ای با سئواالتی از قبیل
آنکه ،نماز میخوانی  ،مس��لمان هستی ،
جمهوری اسالمی را قبول داری و  ...دوباره
محاکمه شده و به دار آویخته شدند .این
کشتار به لحاظ ش��کل و تعداد در تاریخ

مردمی چه در ایران و چه در جهان از
خود باقی میگذارند ،نادیده گرفت.
امروزه در ایران و خارج از کشور بطور
منظم مراس��می در یادمان کش��تار
زندانیان سیاسی بر پا میشود .کمیته
ما هم��راه با عزیزانی ک��ه از آغاز با ما
بوده ان��د و با تالش ش��ان در برپائی
این سمینار کوشیدند افتخار میکنیم
که حداقل ادای دینی کردیم به آنانی
که در سیاه ترین دوران تاریخ معاصر
ایران پرچم مقاومت را برپا داش��تند و
با نه بزرگشان به ارتجاع عمق فساد و
جنایت و قساوت جمهوری اسالمی را
به نمایش گذاشتند و جان باختند و به
آنانی که زنده ماندند و با روح و جسم
زخم دیده هنوز به عزیزان هم بندشان
وفادار ماندند و ش��عله آزادی را با خود
حمل میکنند و یادگار نسلی هستند
که شکس��ت نخورده ان��د .ما تالش
خودم�ان را در ادامه و همگام
با کوش�ش های دیگ�ر فعالین
دانسته ،از هر حرکتی هر چقدر
کوچ�ک حمایت ک�رده و به آن
یاریمیرسانیم.
در ای��ن بین س��عی ما بر ای��ن بوده
اس��ت که صدای مان را با بازماندگان
آن کش��تارها س��ودابه ها ،شکوفه ها،
شیرین ها ،شهره ها ،محبوبه ها ،رضا
ها ،مسعودها ،مری ها ،ایرج ها ،ستاره
ها ،سعیدها و گلرخ  ...به جهان فریاد
کنیم و بگوئیم مسئله کشتار دهه 60
مسئله همه مردم ایران و جهان است
و درد و رنج هر انس��انی در جهان درد
و رنج همه انسانهای آزادیخواه و برابری
طلب می باشد .ما با اطالعیه خانواده
های جانباختگان که در زیر آمده است
اعالم همبستگی مینماییم “  ...تا جان
در بدن داریم از یادش��ان نمی کاهیم
و همیشه تا روزی که عامالن و آمران
این جنایت ضد بش��ری افشا نشوند و
عدالت در مورد آنها اجرا نش��ود به راه
خود ادامه خواهیم داد .ما بخش��ی از
خانواده جان باختگان سیاسی از تمامی
عزیزان خود در خارج از کشور نیز می
خواهیم بیش از پیش با ما همراه شوند
و صدای دادخواهی ما را به گوش تمامی
انسان هائی که ارزش و حرمت زندگی را
پاس می دارند ،برسانند.
از تمامی نهادها و انجمنهای دموکراتیک
و حقوق بشری دنیا تقاضا می کنیم درد
و رنج ما را به هر ش��کل ک��ه می توانند
منعکس کنند .به هر طریقی که می توانید
به گوش جهانیان برسانید .ما از رسانه های
مستقل در خارج از کشور انتظار داریم که
مسئوالنه با انعکاس این بیدادی که بر ما
میرود به وظائف خود چون گذشته عمل
کنند*”.
از آنجا که حکومت جمهوری اسالمی را با
تمام جناح هایش مسئول و سازمانده این
نس��ل کشی می دانیم و تنها با سرنگونی
رژیم خواس��ته هایمان امکان پذیر است

من درد مشترکم ،مرا فریاد کن

قطع نامه
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معا صر
ای��ران و جهان
بیس��ابقه و در ردیف نس��ل
کشی و جنایت علیه بشریت
ارزیابی گردیده است.
خ��اوران و خاورانها محصول
آن دوران اس��ت که باید آن
را دوران وحشت نامید .برای
نسلی که از انقالب  57برآمده
است خاوران ها آرامگاه های
بخون خفتگان��ی که صحنه
های عظیم��ی از مقاومت و
فداکاری بر علیه ارتجاع خلق
کردن��د  .خاوران پلی اس��ت
میان نسل  57به نسل امروز.
خاوران حافظه تاریخی ماست
که روزی باید قفل اسرار آن
گشوده شود.
نس��ل ام��روز اگ��ر چ��ه به
روش  57عم��ل نمی کند و
جمهوری اسالمی دیگر قدرت
سرکوب و کش��تار به شدت
آن دوران وحش��ت را ندارد و
اما هر روز ش��اهد دستگیری
زن��ان ،معلمی��ن ،کارگران و
دانش��جویانیم .در خ��اوران
س��رود آزادی س��ر میدهند،
ب��ر علیه اعدام ش��عار داده و
آزادی زندانی سیاسی خواستار میشوند.
نام زندانیان سیاسی در مجامع جهانی و
سایتها ثبت اس��ت و در بسیاری از موارد
عمل اجتماعی ما در خارج موجب آزادی
نسل امروز از زندانها شده است .نسل 57
در گمنامی کش��تار ش��د و جهان آنگونه
که شایسته اس��ت هنوز آنرا به رسمیت
نشناخته است و از اینجاست که چرائی
این سمینارها و یادمان ها پدید می آید تا
زوایای تاریک این نسل کشی آشکار گردد.
عالوه بر نیروهای سیاسی متشکل و افراد
مستقل دسته دیگری هم در این امر کوشا
بوده اند که هنرمندان اند.
نویسندگان ،شعرا و هنرمندانی که با فیلم،
تاتر ،موس��یقی ،رقص و نقاشی دنیاها و
رویاهای آن دوران وحش��ت را به نوشته
و تصویر و آهنگ کش��یده ان��د و بعنوان
فرهنگ سازان جامعه در نشان دادن ابعاد
مقاومت نس��ل  57و سبعیت جمهوری
اس�لامی علیه مردم نقش مهم و بسزائی
داشته اند.
جمهوری اسالمی با ایجاد فضای خفقان
در دوران وحشت دست به حذف فیزیکی
روش��نفکران و هنرمندان��ی زد ک��ه در
روش��نگری نقش داشتند و از این روست
که با ایجاد جو رعب و وحش��ت سعی در
کشتن هر گونه تولید میکرد که در مقابل
سانس��ور و دیکتاتوری می ایس��تاد .کم
نبودند هنرمندان زندانی که در هر گوشه
کنار کشور داغ شالق و توهین را چشیده
و بس��یاری اعدام ش��دند .اما از آنجائیکه
نمیتوان آزادی تفکر را به بند کشید و رویا
را کشت از درون سلولهای انفرادی زندان
تا جامعه زخم خورده ما ش��اهد تولید و
آفرین��ش هنر در همه عرصه ها بوده ایم.
این مقاومت و رویای رس��یدن به آزادی و
برابری اس��ت که خود را در هنر متجلی
میکند از رنج ها و شادی ها ،شکست ها
و پیروزی ها ک��ه در مجموع نویددهنده
پیروزی انسانیت بر بربریت اند.
نمیتوان س��رکوب این الی��ت فرهنگی و
اثراتی را که چندین دهه بر فرهنگ و هنر

از این رو خطاب به تمام انسانهای
آزادیخواه و نهادهای مترقی جهان
می خواهیم:

 .1س��ران جمهوری اسالمی به جرم
س��ه دهه جنایت علیه بش��ریت و
بویژه قتل عام زندانیان سیاسی دهه
 60در دادگاهی بین المللی و علنی
محاکمهشوند.
 .2از آنجا که اعدام قتل عمد سازمان
یافته دولتی اس��ت بر این اساس
ما خواهان لغو آن در ایران و بویژه
خواهان لغو حکم اعدام معلم زندانی
ف��رزاد کمانگر ،فرهاد وکیلی ،علی
حیدریان ،هیوا بوتیمار ،انور حسین
پناهی و عدنان حس��ن پور بدون
هیچ قید و شرطی میباشیم.
 .3کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و
شرط آزاد گردند.
 .4ما خواس��تار محاکمه قاتلین زهرا
کاظمی ،خبرنگار کانادائی -ایرانی
در دادگاهی بین المللی می باشیم.

کمیته یادمان کشتار
دهه  - 60مونتریال

گروهرقصخورشیدخانوم

 21سپتامبر 2008
_____________________
* بخش��ی از بیانی��ه دادخواهی
خانواده های جانباختگان دهه60
که در روز مراسم یادمان امسال
در ایران مورد ضرب و شتم قرار
گرفتند و از برگزاری یادمان آنان
جلوگیری بعمل آمد.
عکس :سیاهه بلند بخشی از
نام های جانباختگان دهه 60
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سپاسگزاری

م و چون ُد ّر یتیم
مت داغ پدر دید
درغ
دامن مادر كردم
اشكریزان هوس

از تمامی دوستان و عزیزانی که با ما
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوارمان

شادروان آقای مجید دبیری

که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت ،درج پیام های تسلیت در روزنامه
و دیدار حضوری ما را همراهی نمودند ،صمیمانه
سپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در
اختیار نیست ،از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما
و خانواده عزیزتان

خانواده های
دبیری ،پازوکی

 000همــدردی 000

شد ز غمت خانه ی سودا دمل

در طلبت رفت به هر جا دمل

دوستان دیرین ،رضای نازنین

جناب آقای روانشید ارجمند

درگذشت تاثرانگیز مادر و همسر گرامی تان

مرا بسیار اندوهگین کرد.
در این غم بزرگ شریکم بدانید.
برای شما و دیگر وابستگان صمیمانه آرزوی شکیبایی دارم.

به امید روزهای بهرت...

 ----------رامین مهجوری (ونکوور)

دوست ارجمند جناب آقای مه ُبد،
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در انـــــدوه درگذشت پدر همسر گرامی تان
با شما همدردیم و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند

افتتاح بزرگترین هتل خاورمیانه در دبی

هتل و مجموعه تفریحی آتالنتیس با
صرف هزینه یك میلیارد و  500میلیون
دالر در دبی گشایش یافت.
به گزارش شبكه خبر به نقل از الجزیره،
این هتل كه بزرگترین هتل در خاورمیانه
محسوب می شود در زمینی به مساحت
بیش از  450هزار متر مربع احداث شده
است و حدود  1600اتاق و سوئیت دارد.
قیمت هر شب اقامت در هر یك از اتاق
های این هتل بین  700دالر تا  25هزار
دالر است .این هتل در چارچوب طرح
دبی برای افزایش جذب گردشگر از 7
میلیون نفر كنونی به  10میلیون نفر در
سال  2010احداث شده است.
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ریاضیات
تدریس

 











 کشو
ر
ی
فیزیک
و


تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
ش دف
485-0739
993-0739
BabaiP/akmai08

)(514
)(514

College
مقاطع:
کلیه
tutoring







(High-School,
























University,
High-Shool















مدارس
در
tutoring
سابقه
با
























تدریس در موسسات
و
مونترال














 
تهران
کنکور


















 Tel
جلسه
رضایت
عدم
صورت
*در













اول رایگان می باشد.

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

abehn082@uottawa.ca

paid to end of July

Tel.:(514) 966-4572

باظرفیتمحدودثبتناممیشود




































 
514-827-6329

























Pierrefonds Roxboro

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 --

(514) 677-4726
(514) 696-2619

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

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

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

متـرجم

استخدام

مشاور امالک

davoodwestisland

صرافی  5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

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

جویـــای کار

514-880-7171

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607

کیترینگ

free

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید

514

996-9692

استخدام

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانیحملونقل

>> مسلط به زبان فرانسوی <<
(و آشنا به زبان انگلیسی)

بصورت تمام وقت نیازمندیم.
(514) 892-5433

اجارهموقت
kosrooct01Up

در تهـران
آپارتمانیدرتهران

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

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

R & F

شهریاربخشی

مترجم رسمی دادگستری

(514) 560-4534

سحر کریمیان

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

آرزو تحویلداری یکتا

به تعدادی کارگر خانم و آقا
درناحیه وست آیلند
و همچنین به تعدادی کودک
یار ،پرستار و کمک پرستار
نیازمندیم:

Tel.:514-466-1327

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

به علت بیماری
 با شـــرایط خوب -بفروشمیرسد

farkhondehPmay/july

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

مترجم رمسی

>> با فروش عالی<<

استخدام
(514) 677-4726

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

SalimiPjul15

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



9311570nader

(514) 984-8944

رضانوشادجمــــال



Cafe Depot

جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

(آرش)

arashsep15+octUP

آموزش موسیقی
جواد داوری

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

پیتزاییتوفوروان
در ناحیه وست ایلند
بابیش از  10سال سابقه

(514) 746-9271

UPdjuly-sep08

(514) 620-4334

پرستارساملندان

فورا نیازمندیم.

514-690-6343

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

برای فروش

به یک پیتزامیکر و راننده برای
کاردرناحیه مرکزشهرمونتریال:
شیفتروز

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

ما رازدار
شما هستیم!

2 FOR 1

استخـدام

تدریسفیزیکوشیمی













پیتــزا

ma1968sr@hotmail.com/sep15/P

امتحان کنید!

رستوران
گیـــــالن



 سرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 تمیز کردن منازل مسکونی و
دفاتر تجاری
 فرستادن کودک یار و پرستار
به خانه شما  ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس
بگیرید:

(514) 472-9977

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








>> 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

خانهبرایفروش

farkhondehPmay/july

Spiritual Advisor




دعوت به همکاری
در پروژه پژوهشی

depoldmtljuly15AugPAK

& Astrologist





























 
514-488-3653






























 





























House keeping
company R&F

فراگیریزبانفرانسوی

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

با مدیریت جدید

بامابهاوتاوابیایید!



















 Tel
الکترونیک
مهندس
توسط
College, University) 













فرو

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

استخـدام

خدمات

آموزش دف

West Island
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ناسیــونال































 














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.

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک

(514) 677-4726
(514) 696-2619

514-624-5609
514-889-3243








 514-730-7462
514-624-7581














514-768-9485

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















Zarif
Catering

استخدام

سوپراخــوان
davood

514-683-0707

انجمن
عضو
و
رسمی
مترجم



















کبک
مترجمان


















5301 QUEEN MARY (Decarie


)

Pd:jun08

محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین

(514) 942-6367
mahincartierperse
























مترجم رمسی








































به چندین نفر  Cashierو
کارگر ساده فورا نیازمند
TATOO
است .لطفا همین امروز به






















کنید:
مراجعه
اخوان
شعبات



























514-485-4744


















514-620-5551







(514) 333-7309

Tel.: 514-745-0318




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









Cell.: 514-246-8486



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


























Fax: 514-745-1136




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


















•

آموزش از مبتدی تا پیشرفته

• تعمیر و عیب یابی




..........





















ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ 
 • 1731نصب انواع ویندوز
7Oxford (X: Grenet) 









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















 Villeروز
St-Laurent
• ویــروس زدایی
































ه
ف
ته
درمان بیماری ها با



















ها
ویروس
آنتی
بهترین
نصب
• و
49
















4/
صفحات
• طراحی








وب














• آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه شما














































 • فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری





























1731
Oxford
)(X:Grenet

























موبایل)
سرعت،
پر
اینترنت
معمولی،
/ 

























سالن آرایش

سیروس

AKHAVAN












هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120





















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

514-333-7309
Ville-St-Laurent

www.expertsystem.blogfa.com
�




















 




(514)805-3696
514-485-7009
514-294-8242






(CIVIL)




















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

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ



 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻛﺸﻚ 500ﮔﺮﻣﻲ













Tel.: (514) 366-1509, Cell.:
¢ (514) 247-1732
¢
ﺣﻠﻴﻢ)(%FMJDBDZ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
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خدماتکامپیوتر

 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال
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VHS

DVD




�
































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














نیازمندیم.
فورا





























Suite:
308
Guy

جهت شعبات یک و دو خود



























 
):(514
937-2888
X
در ان دی جی و وست آیلند




























514-889-8765















SNOWDON

























































































pc card 




































































ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻠﺪﻥ ﭘﺎﻟﻢ

استخدام























































































































ترجمه رمسی 










 
آشپز
کمک
و
آشپز
یک
به






















































ویتر-
و
ویترس
چند
همچنین













































رسمی
ترجمه
مدارک
اسناد وNDG





رستوران
در
برای کار
ایرانی





















1625 Maisonneuve W.
514-583-9619
سروران
نغمه


















farkhondehPmay/july

hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

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



















































29

 dسالd 15

شماره  10 d 858مهر 1387

PARTICIPATE
inCOMMU

____________________ ____________________ www.paivand.ca

استخـدام

NITY

نیازمنــدیها

PAYVAND

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
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شانـــس 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.

X 514-996-9692
استخدام فوری

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

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

•
•
•
•
•
•
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کوتاه زیباتر است

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

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

تورونتو:

49

Distributed Free

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

وکارت
فال قهوه
¢
¢
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺨﺶ
(514) 692-2049
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استخدام

به یک نفر کمک آشپز

برای کار در رستوران کوپــولی
(وست مونت) فورا نیازمندیم:
(514) 989-8580
psep01

 ------توضیــح --------در شماره پیش پیوند ،در چاپ شماره تلفن آگهی آژانس دوستیابی
سهوی پیش آمده بود .پوزش ما را بپذیرید.

کلی * * جزیی

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

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

در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherisep01UPak

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس
514-685-8326
514-813-8326

(هنرمند و نقاش معاصر)

paid til nov1:60

پیر

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

اکازیون فروش فرش
چند تخته قالی دستبافت
ایرانی ،به اندازه های مختلف
به علت مسافرت به بهترین
پیشنهادبفروشمیرسد
(514) 512-8935
ajamitonov15PAk

رستوران

پیتزایی بفروش

می رسد

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

با فروش بسیار خوب

 با شـــرایط عالی-بفروشمیرسد
(514) 297-7371
heidaroct15UP

>> دعوت صاحبان مغازه به همکاری <<
اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

تهران:

سفارت کانادا

اعتراض به رفتار حتقیر
آمیز و غیر منطقی با
متقاضیانویزا
>> 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 :

اعالمیهحزبمشروطه

اسدالهمروتی

مبارز بزرگ آزادی ایران

با درگذشت اسدالله مروتی ایران،
یکی از شایس��ته تری��ن فرزندان
خود ،و آزادی ایران یکی از پا بر جا
ترین و موثر ترین مبارزان خود ،و
روزنامه نگاری ایران یکی از کارامد
ترین مدیران خود را از دست دادند.
مروتی که پیش از انقالب در جهان
ورزش و صنعت ایران توانائی های
خود را نشان داده بود؛ در سال های
پس از انقالب در لوس آنجلس به
روزنامه ن��گاری روی آورد و رادیو
ص��دای ای��ران را بنیاد گذاش��ت
که ن��ه پیش و نه پ��س از انقالب
مانندی نداشته است .به عنوان یک
فرس��تنده رادیوئی خصوصی هیچ
دستگاه س��خن پراکنی دیگری از
نظر پوشش و کیفیت به پای رادیو
صدای ایران او نرس��یده اس��ت .او
پس از ریختن همه دارائی اش در
پای رادیو به پشتیبانی شنوندگان
خود سال های دراز توانست صدای
مبارزه برای ای��ران را به هر ایرانی
که می خواست بداند و مبارزه کند
برساند.
مروتی از نخستین مراحل ،به حزب
مش��روطه ایران پیوست و در همه
دوران پایه گذاری رس��می حزب
به عن��وان رایزن ش��ورای مرکزی
فعاالنه در مبارزات حزبی ش��رکت
داش��ت .خاطره همکاری نزدیک
پانزده ساله اسدالله مروتی همواره با
هموندان حزب خواهد بود .پس از
او ما وظیفه خود را سنگین تر می
یابیم زیرا می باید جای خالی او را
نیز پر کنیم .یادش زنده و میراثش
پاینده باد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران

آگهــی

خانهایران
–مونتــریال

برای سرپرستی امور اداری دفتر
خود که به زودی در مرکز شهر
مونتریال گشایش خواهد یافت،
نیاز به فردی آشنا به زبان های
فرانسوی ،انگلیسی و فارسی دارد.
>> این کار به صورت نیمه وقت
می باشد.
چنانچه مایل به همکاری در این
زمینه می باشید ،با تلفــن زیر
تماسبگیرید.
روابط همگانی خانه ایران
– مونتریال
514-951-4721

سنگسار ثریا م.

کبک سیتی و اوتاوا:

4/

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

514-825-3170

jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری

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...

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

مجری مراسم
عقد ایرانی

(514) 266-1355

کیمیــا

مراکز پخش پیوند

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻠﺪﻥ ﭘﺎﻟﻢ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ

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

vwarash@yahoo.ca-aug0115UP

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

شرکتساختمانی

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

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.

•
•

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

استخدام
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فیلم جدید

شهره آغداشلو

فروش اکازیون
فـرش
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

با نام سنگس��ار ثریا م .به زودی بر روی
پرده های س��ینما جهان خواهد رفت.
همانطور که از اس��م فیل��م برمی آید،
موضوع فیلم در مورد سنگسار در ایران
است.
فیلم بر اس��اس روایت یک خبرنگار از
داس��تانی واقعی در یکی از روستاهای
ایران ساخته شده است.
داستان در مورد زنی بنام ثریا است که
بخاطر مشکالتی که برایش بوجود می
آید با درخواس��ت صیغه روحانی روستا
مواجه می شود .دخالت شهره آغداشلو
(در نقش زه��را) برای جلوگیری از این
مسئله ،زمینه ساز پاپوش ساختن برای
سنگسار این زن می شود.
گفتتی است فیلم به زبان فارسی است
و بیشتر از بازیگران ایرانی استفاده شده
است.

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

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

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

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692
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همانگونه که وزیران بهداشت
استان ها پیشنهاد کرده بودند،
ترمیم وضع بهداشت و درمان
یکی از سوژه های انتخاباتی فعلی
است.
از جمله اس��تفان دیون قول داده
اس��ت که ،در صورت رسیدن به
مقام نخحست وزیری 1/3 ،میلیارد
دالر به بهداشت و درمان اختصاص
خواهد داد تا به مصرف استخدام
بیشتر پزش��کان و پرس��تاران و
همچنین به مصرف درمان دارویی
برسد.
او قب�لا هم قول داده بود که 900
میلیون دالر برای پوشش داروهای
گرانقیمت سرطان ،دیابت آرتریت

ها تخصیص خواهد داد.
حال قول های قب��ل از انتخابات
چقدر بعداً جامه عمل می پوشند
بحث دیگری است.
ولی نظرس��نجی های انتخاباتی
نش��ان م��ی دهند ک��ه محافظه
کاران ،کم��اکان ب��ا  38درص��د
پیشتازند و لیبرال ها با  23درصد
و نیودموکرات ها با  19درصد در
پشت سر آنان قرار دارند.
حتی بعضی آگاهان احتمال پیشی
گرفت��ن  NDPبر لیبرال ها را رد
نمی کنند.
بنابرای��ن وعده ه��ای آقای دیون
چندان هم دس��ت یافتنی به نظر
نمی رسد.

اقتصاد ایران :چشم انداز تلخ و ...روزهای تلخ
و س��ختی
ادامه از صفحه10:
بس��یا ر
س��خت تر از تجربه کمبود منابع
دولت” و اثبات برآورد اشتباه توان بانکی و کس��ری بودجه دولت را
اعتبار دهی بانکها ،سیاست جدید شاهد خواهیم بود”.
ب��ر مبنای بهره ب��رداری از ذخایر در ادام��ه رئیس کل س��ابق بانک
مرکزی به صراحت خطاب به آقای
ارزی قرار گرفته است.
آقای مظاهری با نگرانی نسبت به احمدی نژاد می نویسد که افزایش
رویکرد تازه دولت به اس��تفاده از درآمدهای نفتی به معنی افزایش
منابع ارزی هش��دار می دهد که درآمد دولت نیست و دولت نباید
“همه کمبودها و اشتباهات قبلی “به اتکای آن هزینه های خود را”
را می خواهیم با ارز جبران کنیم و افزایش دهد.
نگران کننده تر این که آن خطاها آقای مظاه��ری به رئیس جمهور
توصیه می کند که در مورد نحوه و
در بازار ارز تکرار شود”.
ب��ه گفته رئیس کل س��ابق بانک میزان اختصاص و مصرف ارز یک
مرک��زی ،اختص��اص ارز برای هر گروه کارشناس مستقل و کاردان
نوع نیاز و هر طرح به رسمی رایج را گرد هم آورد تا برای درآمدهای
برای تامین کمبودها تبدیل شده ارزی نفتی تصمیم گیری کنند و
اس��ت و اگ��ر این کار ت��داوم یابد سهم هزینه های ارزی در بودجه
“اف��راد حقیقی و حقوقی مختلف عمومی و س��هم اعتبارات بخش
انگیزه پیدا می کنند برای خود از خصوصی و س��هم م��ورد نظر در
ذخایر ارزی کشور سهمی در نظر حساب ذخیره ارزی را برای مقابله
بگیرند و برای وصول سهمیه خود با نوس��انات احتمالی قیمت نفت
از ذخای��ر ارزی کش��ور طراحی و تعیینکنند.
در این نامه چندین ب��ار از دولت
سناریونویسیکنند”.
خواسته ش��ده تا از تامین هزینه
هشدار در باره آینده
آق��ای مظاهری ضم��ن ارائه این های دول��ت از طریق ذخایر ارزی
تصاوی��ر که آنها را بی احتیاطی با تجدید نظر ش��ود زیرا موج جدید
بودجه عمومی و منابع ریالی بانک اس��تفاده از مناب��ع ارزی موجب
می خواند به دولت در باره استفاده از دس��ت رفتن ذخایر کشور می
بی رویه از ارز هش��دار می دهد” :ش��ود که “جبران آن کار سخت

و س��نگین اس��ت و نیاز به سالها
کوشش و مرارت دارد”.
ب��ا این هش��دار آق��ای مظاهری،
تصوی��ری از وضعیت ارزی س��ال
جاری به دس��ت می دهد و در آن
پی��ش بینی می کند که امس��ال
می��زان درآمدهای ارزی حاصل از
نفت با هزینه های دولت مساوی
خواهد بود.
به گفته وی “امسال تقریبا هر چه
ارزی نفتی به دست می آوریم باید
برای بودجه کل کش��ور و هزینه
های مورد نظر دولت مصرف کنیم
و تقریبا چیزی برای حساب ذخیره
ارزی جهت اعطای تس��هیالت به
بخش خصوصی ی��ا ذخیره برای
جب��ران کاهش احتمال��ی درآمد
ناشی از نوسانات قیمت نفت خام
باقی نخواهد ماند”.
پیش بینی شده که درآمد نفت در
سال جاری حدود  80میلیارد دالر
باشد و اگر قیمت نفت در شش ماه
باقی مانده کاهش یابد مش��کالت
دیگری نیز رخ خواهد داد.
برای همین به دولت توصیه شده
اس��ت “حداکثر صرفه جویی” را
عمل آورد تا مصرف ارز به حداقل
برسد و در طول س��ال نیز از ارائه
لوایح متمم بودج��ه برای افزایش
هزین��ه ه��ا از طریق اس��تفاده از
حس��اب ذخیره ارزی خ��ودداری
کند.

ادامه از صفحه19 :
آنان معتقدند که این روش باعث
ایجاد رقابت خواهد شد و موجب
خواهد گردید که پول به مصرف
بهتری برسد.
اما آنان تاکید م��ی کنند که اگر
ش��رکت ه��ای خصوص��ی وارد
خدمات پزشکی شوند ،باید پول را
از دول��ت بگیرند ،نه از بیماران ،تا
به این طریق همگان به بهداشت
و درمان رایگان دسترسی داشته
باشند.

انتخابات کانادا
ادامه از صفحه18 :
کارنامه نخست وزیر هارپر در
زمینه محیط زیس��ت مردود
است ،ولی برای استفن دیون
نیز که پایه اصلی پیروزی خود
را در همین زمین��ه قرار داده
اس��ت ،یک اشتباه کامل بوده
و نظرس��نجی ها نشاندهنده
عک��س العمل م��ردم در این
زمینه بوده است.
«چرخش س��بز» آقای دیون
تاثیرگذاری مقطعی و عمیق
خود را از دس��ت داده اس��ت.
فه��م و درک کامل این طرح
برای افراد عادی مشکل بوده و
تشخیص منافع آتی اقتصادی
و مالی که به دلیل عمل کردن
به این طرح و علیرغم سختی
های لحظه ای ،بدست خواهد
آمد ،قانع کننده نیستند.
بخصوص «مالیات کربن» که
محافظ��ه کاران ب��ه گونه ای
موذیانه ،از آن هیوالی افزایش
مالیات ها س��اخته اند ،باعث
وحش��ت همگانی شده است
و از طرف��ی دیگ��ر ،در نهایت
نی��ز حضور گس��ترده «حزب
س��بز» در این انتخابات که به
گونه طبیعی این مقوله حیطه
آگاهی و مبارزات آنها اس��ت
پالتفورم لیبراله��ا را کم رنگ
جلوه میدهد.

افتضاح
اقتصادی جهانی
و فروپاشی
بازارهای بورس
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طی��ف سیاس��ی و
سیاس��ت های مالی
بسیار منضبط کسری
بودجه چهل میلی��ارد دالری
به ارث رس��یده از دولت های
محافظ��ه کاران مالرون��ی را
در عرض کمتر از  5س��ال به
بودجه متعادل و سپس مازاد
(س��ورپالس) بودج��ه تبدیل
نم��وده اند ،در زمانی که بر اثر
بکارگیری سیاست های بازار
آزاد محافظ��ه کاران و حداقل
دخالت دولت در سرپرس��تی
و نظ��ارت ب��ر بازار ب��ورس و
امور اقتصادی در بس��یاری از
کشورهای صنعتی بخصوص
در آمریکا باع��ث گردیده که
شاهد و ناظر فروریختن کامل
س��اختار اقتصادی ب��ازار آزاد
جهانی باشیم ،لبه حمله خود
را بس��وی آق��ای هارپر نمی
گیرند.
گو اینکه ش��رایط در کانادا به
مراتببهترازسایرکشورهاست
اما مسلما عواقب اتفاقات ناگوار
در مرزهای جنوبی گریبانگیر
کانادا نیز خواهد شد و لیبرالها
قادرند با شکافتن این موضوع
اس��تفاده منطق��ی و بس��یار
طبیعی از این مشکالت به نفع
خودبنمایند.
اما متاسفانه درگیریهای درونی
حت��ی از حضور پ��ل مارتین
نخس��ت وزیر س��ابق ک��ه از
مدیران نمونه کانادا در دو دهه
گذشته در حل بحران کسری
بودجه و تقلیل قرض های ملی
کانادا بوده است در مبارزات نیز
طفره رفته اند در حالی که وی
میتواند با حضور در هر صحنه
مبارزه نشانگر اقتدار لیبرالها در
حل معضالت اقتصادی باشد.

 It’s Economyانتاریووجنگنهائی
!!Stupid

جای تعجب است لیبرالهائی
که در س��ه دوره حکومت ژان
کرتی��ن با عملک��رد در مرکز

چنانچ��ه ش��رایط ب��ه گونه
موج��ود ادامه یاب��د باالترین
میزان صدمات در سراسر کانادا
متوجه لیبرالها خواهد بود.

در کبک (به جز در مونترال که
لیبرالها می توانند به پیروزی
فکر کنند و احتماال تنها یکی
دو کرسی آنها در خطر است)
احتم��ال بُرد آنها بس��یار کم
است.
بالک کبکی نیز ب��ا توجه به
افزایش می��زان محبوبیت در
هفته سوم احتماال در پی آن
است که الاقل از کرسی های
موجود چیزی را از دست ندهد
و یا میزان صدمات در حداقل
باشد.
اما محافظه کاران که میدانند
تنه��ا در نق��اط دور افت��اده و
ش��هرهای کوچکتر که اغلب
در اختیار بالک است میتوانند
با تحری��ک باورهای س��نتی
و محافظ��ه کاران��ه امیدواری
بدس��ت آوردن کرس��ی های
بیش��تری داش��ته باشند چرا
که بنظر میرسد کرسی های
موجود کماکان در اختیار آنها
باقی خواهد ماند.
محافظه کاران تمام سعی خود
را ب��کار خواهند گرف��ت تا با
تعدادبیشتری نماینده انتخابی
از کب��ک ب��ه ات��اوا بازگردند
چرا ک��ه در غیر این صورت و
حتی با داشتن دولت اکثریت
دوران رویاروئ��ی دیگری بین
فدرالیست ها و جدائی طلبان/
ناسیونالیس��ت ه��ا در پیش
خواهد بود که انرژی زیادی را
از دولت خواهد ربود.
چنانچ��ه  NDPنیز کرس��ی
هائی که بدست آورد ،مسلما
از ذخیره لیب��رال های کبک
خواهد بود.
در ع��وض در بریتیش کلمبیا
بنظر میرسد که  NDPبا بخت
بیشتری روبرو بوده و احتماال
پیروزی چش��مگیری در این
ایالت بدس��ت خواهد آورد که
باعث افزایش چشمگیر کرسی
ه��ای این ح��زب در مجلس
فدرال خواهد شد.
و در نهای��ت مرک��ز اهمی��ت
مبارزات محافظه کاران در دو

هفته آخ��ر در ایالت انتاریو -و
شهر تورنتو -خواهد بود.
مشکالت اقتصادی این ایالت
که موتور محرکه اقتصاد کانادا
اس��ت و از دست رفتن صدها
ه��زار کار صنعت��ی و تولیدی
و افزایش بی��کاری و احتماال
تاثیرات سوء اتفاقات مالی در
مرزه��ای جنوبی ک��ه آثارش
بالفاصله در کانادا و بخصوص
در انتاریو مشاهده خواهد شد
همه و همه باعث شده که رای
دهندگان انتاریوئ��ی با دقت
خاصی وعده ها و برنامه های
احزاب را دنبال کنند.
آقای هارپر ضمن سوء استفاده
از عدم محبوبیت استفن دیون
در انتاریو و نشان دادن NDP
بعنوان حزبی که مجددا کانادا
را به سوی کسری بودجه سوق
خواه��د داد و ب��ر پایه اعتماد
بنفس و کارنامه س��ه س��اله
گذشته خود در مدیریت مالی
کش��ور علیرغم داشتن دولت
اقلیت ،و از سوئی با نشان دادن
چهره دولتی مصمم و محکم
برای مبارزه با مس��اله افزایش
جرای��م در می��ان نوجوانان و
گروه های خیابانی که به یکی
از مشکالت انتاریو تبدیل شده،
با امیدواری کامل به مبارزات
انتخاباتی در انتاریو ادامه داده و
شاید دولت اکثریت در تورنتو
قلم بخورد ،چیزی که محافظه
کاران هیچ��گاه در خواب هم
تصور آن را نمی کردند.
مناظ��ره تلویزیونی این هفته
بین رهبران هر  5حزب فدرال
تصویری روشن تر از آنچه در
چهاردهم اکتبر ظهور خواهد
کرد را به رای دهندگان نشان
خواهد داد.
وعده ما با همه شما در روز رای
گی��ری و انتخاب نمایندگانی
که لیاقت معرفی ش��ما را در
پارلمان فدرال داشته باشند.
برقرار باشید

OPENHOUSE
Tuesday October 7
10 am to 2 pm, 5 pm to 7 pm
Personlized tour and
meet with the faculty
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نگاهی به
برگــزاری
دو یادمان
بیستمنیسالگرد
کشتار دهه 60
هماعلیزاده

(مونتریال)
می نویسم برای کسانی که نبودند.
در هر دو برنامه یا در یکی از برنامه هایی
که یادمان بیستمین سال کشتار دهۀ
 60بود.
که این طلسم شوم سکوت در مورد
جنایتی که هنوز بسیاری جرات سخن
گفتن از آن را پیدا نکرده اند ،بشکند.
جنایاتی که باورش ،اگر عزیزان بازمانده
از آن فاجعه لب به سخن گفتن نمی
گشودند ،کار آسانی نبود .شاهدان
زندۀ آن جنایت ،آن نسل کشی ،آن
وحشیگری که سابقه اش در هیچ کجای
تاریخ وطن مان وجود ندارد ،اما با تحمل
رنج به یاد آوردن آن روزهای جهنمی،
پرده از این راز سر به مهر برداشتند و تا
آنجا که در توان شان بوده و تا آنجا که
فرصتی یافته اند ،به افشای آن همت
گماشته اند.
عزیزانی که با ناباوری شاهد قتل عام رفقا
و دوستان همبندی خود بودند ،آنانی که
پس از سالیان دراز شکنجه های غیر قابل
تصور در انتظار پایان دوران محکومیتشان
به مسلخ رفتند .که با یک نه سرنوشتشان
رقم خورد.
ماه سپتامبر شهر مونترال شاهد برپایی
دو یادمان بود.
به گمان من از اینکه ده ها یادمان برگزار
شود هیچ ُخرده ای نبایست گرفت،
که این جنایت هر چه بیشتر افشا شود
بیشتر به گوش آنان که نمیدانند خواهد
رسید.
به امید روزی که هر آنکه سودای آزادی،
سوسیالیسم و رهایی بشر از ظلم و جور
نظام های استثمارگر سرمایه داری (که
اساس شان بر خواری بشر نهاده شده
است و نابرابری و سرکوب و کشتار) ،در
سر دارد این جنایت بر علیه بشریت را
بیاد داشته باشد.
باید گفت تا فریادمان از این درد و رنجی
که بر مردمان ما رفته است به گوش
همگان برسد.
باید گفت تا هر چه بیشتر زشتی این
کردار پلید بر همگان روشن شود که
مبادا در جایی دیگر و در شرایطی دیگر
تکرار شود.
به عزیزانی که بازماندگان این جنایات
فجیع هستند درود می فرستم که با
بغض های در گلو و چشمان اشکبار یاد
رفقا و دوستان عزیزی را که در راه آزادی
و سوسیالیسم جان نثار کردند ،زنده نگاه
می دارند؛
به آنان که با قلم رهایی خلق را پدیدار
میکنند؛ که با نوشتن خاطرات دردناک
خود برگهایی بر تاریخ پر از رنج میهن
مان ثبت می کنند:
ایرج مصداقی عزیز که خواندن نوشته
هایت بقول محمدرضا معینی وظیفه
ای ملی است“ ،نه زیستن نه مرگ” را
می گویم؛
به آنان که با آوایشان ترانه های عاشقان
رهایی بشر را زمزمه میکنند؛
به گلرخ که سروده های “بر ساقه تابیده
کنف” سروده های یاران در زندان را
فریادمیکند؛
به آنان که با هنرشان به افشاگری دست
می زنند؛ به آن رقصندگان نوجوان”
گروه خورشیدخانوم” که در زیر عکس
کـرد ،زندگی و عشق به زندگی
اعدامیان ُ
و پایکوبی و شادی را به نمایش گذاردند
که نشان دهند کشته شدگان آن سالها
“عاشق ترین زندگان” بودند؛ به آرام
بیات ،خسته نباشید.
به رضا غفاری عزیز که با وجود مشکالت
جسمی آمد که از  150سال فتوا بر ضد
زنان بگوید؛
و به عزت مصلی نژاد که از جنایت
خمینی بر ضد بشریت گفت،
به بهرام قدیمی که از تجارب مردم
آمریکای التین در جستجوی شیوه های
نوین مبارزه با سرکوبگران گفت،
درود و سپاس!

باید گفت تا هر چه
تر زشتی این کردار
بیش
د بر همگان روشن
پلی
که مبادا در جایی
شود
دیگر و در شرایطی
دیگر تکرار شود.
نه میشود بلندگوی
چگو
ما هم دراختیار
کوبگرامنان باشد و
سر
سرکوب شدگان؟
هم

به فرزندان بازماندگان دهۀ خون
و جنون
سعید عصمتی عزیز
و زری دکنما ،دخترم،
درودهای بیکران به شما عزیزان
که درد بزرگتان را با ما در میان
گذاشتید و از احساسات زیبا و
انسانی تان سخن گفتید و انتقام
را نه گفتید و محاکمه عامالن این
جنایت را خواستار شدید.
حضورتان روشنگر محفل پر رنجمان
شد.
فریاد دادخواهیتان را شنیدیم.
به حسین افصحی عزیز که “نه می
بخشیم و نه فراموش می کنیم” را
فریاد زد.
به عزیزانی که در “دریا” نمایشی به
قلم مینا اسدی عزیز داغداران دریا ها
را یاد کردند و بازیگر خوب شهرمان
رستمی جان ،خسته نباشید!
به گیسو شاکری که غریبانه فریاد
اعتراض را به نغمه های خوشش آغشت،
«وای که این عشق چه ها میکند»!
و چه حیف که نیامدند که بشنوند.
به علی دروازه غاری که از” زیستن در
سرسرای مرگ” گفت.
درود بر شما!
به همایون ایوانی که آمد و پیام عشق،
بزرگمنشی و درد مشترک را با خود آورد،
که بجز برگزاری این یادمان ها و بخاطر
سپردن یاران و فراموشی را زدودن هدفی
نداشت.
به سودابه اردوان که رنج زندان را به
تصویرکشید؛
به ستاره عباسی که درد بیکران
زندانیانی را که مرگ را برای رهایی از
شکنجه برگزیدند به جانمان ریخت.
به شکوفه سخی که ُنـه ماه در تابوت
های «حاجی داود» مقاومت کرد و
نشکست
و امروز با توانایی بی نظیری به افشای آن
جنایاتنشسته.
درود!
به هادی خرسندی عزیز که اگر چه
خود نتوانست با ما باشد اما ،کار زیبایش
با حسین افصحی در نمایش “بازجوی
عزیز” گریه و خنده را در هم آمیخت،
لبتان پر خنده باد.
سپاس!
فیروزه و شیرین مهربد که از شکنجه و
زندان و زخمهای فراموش ناشدنی شان
سخنگفتند.
به محبوبه که غم اعدام شدن همسر و
همرزمش همچنان جانش را به آتش
میکشد.
به همه بازماندگان آن جنایات فجیع
درود میفرستم .و به تمامی یارانی که از
ما ستانده شدند .که زندگیشان را دادند
که به اختناق ،سرکوب ،شکنجه ،زندان و
سانسور «نه» بگویند.
درود!
و چه رنج آور است که سانسور در اینجا
هم نصیب بازماندگان این کشتارها شود.
نمایشگاه کارهای دستی و نقاشی
زندانیان سیاسی را میگویم.
شهره کیا که جانش را در سوزن و نخ
ریخته و دیوارهای زندان را با غنچه
های سرخ آزادی شکسته بود و شادی و
زندگی را به هم دوخته بود.
سودابه اردوان که رنجنامه ای از زندان را
بر تکه کاغذهایی کوچک با رنگی که از
چای درست کرده بود به نمایش گذارده

هما علیزاده
می خواند!

سردبیر پیوند ونکوور ناظر اخبار انتخابات سراسری كانادا
رامی�ن مهجوری مدیر مس�وول گ�روه ارتباطی پیوند
ونکوور از س�وی ش�بكه  CBCكانادا به عنوان یكی از
اعضای هیات بررس�ی و نظارت بر اخبار سراسری این
شبكه در طول مدت انتخابات برگزیده شده است.
این هیات موظف است با نظارت دقیق بر نحوه پوشش
خبر توسط  NATIONALسرویس خبری شبكه CBC
گ�زارش خود را پس از پایان انتخابات در یك كنفرانس
ویژه در تورنتو تقدیم مقامات مسوول كند.
برخی دیگر از اعضای این هیات عبارتند از ران هاگارت،
روزنامه نگار ،جری جانتو ،سرپرس�ت پیش�ین شبكه
ورزش�ی آر دی اس و ساندرا ویلكینگ ،قاضی پیشین
سیتیزن شیپ كانادا.

______________

بود.
گالری که این کارهای
عزیزان زندانی در آن به نمایش گذاشته
شده بود ،سانسورشان کرده بود.
 MEKICکه هر نمایشگاهی را از قبل
به همه خبر میدهد و دائم برای یادآوری
نمایشگاه ها ایمیل باران مان میکند ،این
بار اما خبری نداد .برگزارکنندگان این
یادمان هم فقط آدرس را داده بودند و از
نام  MEKICخبری نبود.
شاید جانشان به خطر می افتاد!!

برخی از برگزارکنندگان این یادمان که
افتخار سخنرانی برای گنجی در مونترال
گذاشتن نصیب شان شده از ما دل
چرکین بودند که چرا انتقاد میکنیم؛
چرا از توجیه سفر کردن به ایران برخی از
برگزارکنندگاندلخوریم؛
چرا می گوییم که با این کارها چهره
مخوف نظام اسالمی حاکم بر ایران
را بَزک می کنیم و دمکرات نشان
شان میدهیم ،آنگاه که برخی از
برگزارکنندگان یادمان کشتار  67رفتن
به ایران خود را توجیه میکنند.
اگر با اینکار جان کسی به خطر میافتد
مسئول آن شمایید که زمانی که خانواده
زندانیان قتل عام شده را در ایران
سرکوب می کنند و اجازۀ حضور در
خاوران را نمیدهند ،به کسانی که به ایران
می روند و جان شان در خطر است ،رحم
نمیکنید و نام شان را در نشریات شهر
منتشر می کنید.
این درهمریزی مرزها آیا نتیجه ای بیش
از این دارد که  MEKICیا باور ندارد
یا ترس دارد از اینکه بگوید کار زندانیان
سیاسی را به نمایش گذاشته؟
این افتخاریست که نصیب این گالری
شده است و توهینی است به هنرمندان
ما.
مرا ببخش اگر نقش ترا در دمکرات جلوه
دادن حاکمیت خونخوار اسالمی در ایران
می بینم و رد می کنم.
اگر به آزادی بیان باور دارید چرا
منتقدین و کسانی که نارضایتی خود را
بیان می کنند توطئه گر می بینید؟
چگونه میشود بلندگوی ما هم دراختیار
سرکوبگرانمان باشد و هم سرکوب
شدگان؟
گنجی ها و شیرین عبادی ها کجا و
عزیزان و یاران بازمانده از کشتارهای
حاکمیت اسالمی کجا؟
چرا از این کشتارها هم نمی گذرید و
برای کارنامه فعالیت هایتان دفتری با
جوهری از خون عزیزان قتل عام شده
می نویسید؟
آنان که برای کنترل خشم جوانان
معترض برنامه ریزی میکنند و در
نشریات آن چنانی افتخار ارشاد جوانانی
را که از نابرابری های اجتماعی در رنجند
(و خدای ناکرده ممکن است دست به
مبارزه بزنند و نظام غیرانسانی و نابرابر را
به خطر بیندازند) ،نصیب خود کرده اند،
چه پاسخی به چرا ها دارند؟
از این نمد چه کالهی میشود دوخت؟
شهردار میشود شد؟
یارانه میشود گرفت؟
خود را از همه فعال تر میشود نشان داد؟
چه کسی دست مریزاد خواهد گفت؟
زبان من اگر چه به خشم آلوده است اما
به نفرت نه!
خشم چرا که نمیخواهم یاران نیمه راه
را به آسانی رها کنم .نمیخواهم به آسانی
فراموش کنم که ما از سرزمین خون و
جنون نه پی عزت و جاه آمده ایم .از بد
حادثه اینجا به پناه آمده ایم.
سپتامبر2008

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

تـــــــــوجه :گفتگوی پیوند
با گیسو شاکری ،هنرمند تبعیدی
درحاشیه حضور او در یادمــــان
کشتار 67به دلیل تراکم بیش از حد
مطالب به شماره آینده موکول می شود.
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حباب رویا آمریکا
ادامه از صفحه :
ای��ن صاحبخانهه��ا کیانن��د؟ آنان
عمدتا کس��انی هس��تند که به قول
ریچارد س��نت (،)Richard Sennet
جامعهش��ناس آمریکایی ،ب��ا باد هوا
زندگی میکنند .زندگی آنها با کردیت
میگ��ذرد ،از این بانک وام میگیرند،
تا وام آن بانک دیگر را بپردازند؛ دهها
کارت بانک��ی در جی��ب دارند و حاال
به ناگهان میفهمن��د که آن پولهای
پالستیکی مفت نمیارزند .و کاش به
واق��ع مفت بودند ،حال باید بابت آنها
بپردازند ،آن هم بهایی سنگین را.
در درجهی اول خان هیشان را از دست
میدهن��د ،خان��های ک��ه آن را با وام
خریده بودند.
ریچ��ارد س��نت ،ح��ال و روز آنان را
در مصاحب��های ب��ا روزنامهی آلمانی
زوددویچهتس��ایتونگ ( ۲۲سپتامبر
 )۲۰۰۸چنین توصیف میکند:

مایو یه
دوتیكه
حق مسلم
ماست!!

« ا ی��ن
انسانها فقط
کا ر ش��ا ن
را از دس��ت نمیدهند ،خانه شان هم
از دس��ت میرود .دیگ��ر نمیتوانند
مثل گذش��ته مصرف کنند .این امر
معن��ای عمیق��ی دارد :آمریکاییها
خیال میکردند که در سرمایهداری،
فاتح آناناند .اکنون دیگر این اعتماد
ب��ه نفس رنگ میب��ازد و جای آن را
احساس شکست میگیرد».

عالیم سقوط
یوش��کا فیش��ر ،وزیر خارجهی سابق
آلمان ،در مقالهای منتش��ر ش��ده در
وبگاه هفتهنامهی “دی تسایت” (Die
 )Zeitمیگوی��د که  ۱۹س��ال پیش،
هنگامی که دی��وار برلین فرو ریخت،
آمریکا در جهان یکهتاز شد.
حال چه وضعی دارد؟
فیشرمینویسد:
«ام��روز ،نوزده س��ال بعد ،ما ش��اهد

سقوط قدرت آمریکا هستیم .علت این
سقوط را میتوان در ترکیبی جست
از تکبر و کوری در میان نقشآفرینان
کارگزار در ایاالت متحده».
فیش��ر در ادام��ه ی��ادآوری میکند
ک��ه چگونه ب��وش و نومحافظهکاران
آمریکایی گمان میبردند که قرن ،21
قرنی آمریکایی اس��ت .به نظر فیشر
واقعیت جز این است:
واقعیت بزرگ این است که چین اینک
از آمریکا طلب دارد!
آمریکاییان با کردیت زندگی میکنند.
دولت آمریکا نیز .به قول فیشر به این
وضع نباید خندید« :زیرا ازکارافتادگی
ایاالت متحده به مثابه موتور جهانی
رشد ،باعث سقوط اقتصاد جهانی نیز
میش��ود .با این کار خطر تنشهای
داخل��ی و س��تیزهای اجتماعی باال
میگیرد ،چیزی که ممکن اس��ت به
عرصهی سیاست خارجی نیز تسری
یابد».

به روایت عکس

به مناسبت بازی
های جام جهانی ،و
در هفته مد پكن،
دخترانمطهره
و معطره چینی
مایوهای دوتیكه با
پرچمكشورهای
شركت كننده بر
تن كرده اند و از بد
حادثه تیم ما هم
به جام جهانی راه
یافته و می بینید
كه چگونه پرچم
مقدس روی قسمت
های البته کامال
مقدس را پوشانده
است!!
----------------

ایران:
نهادینه شدن
فرهنــگ
پاچه خواری
در میان
جوانان!

توضیح عکس :جوانان بسیجی در حال بوسیدن محل عبور رهبر جمهوری اسالمی!

آگهــی

خانهایران

برای سرپرستی امور اداری دفتر
خود که به زودی در مرکز شهر
مونتریال گشایش خواهد یافت،
نیاز به فردی آشنا به زبان های
فرانسوی ،انگلیسی و فارسی دارد.
514-951-4721
samimioct01

دفتر کار امام جمعه شیراز!
ِ
عنددکوراتوریداخلی...
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