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>> صرافی ،کلیه امو ر اخذ ویزا و مهاجرت،
مشاوره و مهندسی طرحهای RFID

I.C.P. Inc.

■ صرافی :انتقال ارز به ایران و کلیه کشورها و تبدیل ارزهای رایج در کوتاهترین زمان
■ کلیه امور مهاجرتی و اخذ ویزا :توسط خامن معصومه علی محمدی /بهبهانی،

عضورمسیاجنمنکاناداییمشاورینمهاجرت
RFID
های
پروژه
کلیه
مهندسی
■ مشاوره و مهندسی :مشاوره و اجرای فنی و
____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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کروبی:منیتوانیدزبان،دستوقلممراببندید!
"درحکومت عدل علی...
افراد را در کهریزک خلت
میکردند و چهار دست و پا
می نشاندند و سوار بر آنها
می شدند و به آنها می گفتند
که صدای حیوانات را در
بیاورید!"

مه��دی کروب��ی ب��ا انتق��اد از
موضع گیری عل��ی الریجانی علیه
نامه ارس��الی به علی اکبر هاشمی
رفسنجانی درباره شایعه آزار جنسی
بازداشت شدگان وقایع اخیر ایران ،از
پیگیری این موضوع به دستور رئیس
قوه قضائیه خبر داده است.
کروبیگفت
آ ق��ا ی
نا م��ه
اش
به

Iranian officials accused of
raping political prisoners

محاف��ل محافظ��ه کاران در ایران
مواجه شد و علی الریجانی ،رئیس
مجلس شورای اسالمی این موضوع
را کذب خواند.
این موضوع همچنین از سوی عالء
الدین بروجردی ،رئیس کمیس��ون
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی
مجلس نیز رد شد.
این در حالی اس��ت ک��ه گروهی از
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل
متحد نیز نسبت به اتهامات شکنجه
شدن افرادی که به دلیل اعتراض به
تنیجه انتخابات ایران بازداشت شده
اند ،ابراز نگرانی کرده اند.
این افراد گفته اند که عالوه بر فعاالن
سیاس��ی مخال��ف دول��ت محمود
احمدی نژاد و افرادی که در اعتراض
بهانتخاباتبهخیابانهارفتند،تعدادی
وکیل ،روزنامه نگار و مدافع حقوق
بشر در بازداشت به سر می برند.

محمود هاشمی شاهرودی ،رئیس که صالح می دان��د به اطالع رهبر
ق��وه قضائیه ارج��اع داده ش��ده و برساند.
قربانعلی دری نجف آبادی ،دادستان آق��ای کروبی در نامه خود نوش��ته
کل کش��ور مامور رس��یدگی به آن بود" :عدهای از افراد بازداشتش��ده
مطرح نمودهاند که برخ��ی افراد با
شده است.
آقای کروب��ی درباره بعضی واکنش دختران بازداش��تی با شدتی تجاوز
ها به نامه اش گفت کسانی هستند نمودهاند که منجر به ایجاد جراحات
که می خواهند فضایی ایجاد کنند و پارگی در سیس��تم تناسلی آنان
گردیده است .از سوی دیگر افرادی
تا هیچ کس نتواند این گونه
به پس��رهای جوان زندانی با حالتی
مطالب را مطرح کند.
وحشیانه تجاوز کردهاند به طوریکه
مهدیکروبی
برخی دچار افس��ردگی و مشکالت
در نام��ه ای
جدی روحی و جسمی گردیدهاند و
ب��ه علی اکبر
در کنج خانههای خود خزیدهاند".
ها ش��می
آق��ای کروبی اکنون م��ی گوید که
ر فس��نجا نی ،
مستنداتی در تایید آن نامه دارد...." :
رئیس مجمع
به این آقایان می گویم که مستندات
تش��خیص
من کس��انی بوده اند ک��ه نزد من
مصلحت
آمده اند که یا خود م��ورد آزار قرار
نظ��ا م
گرفته بودند و یا اینکه شاهد بوده و
از او
یا کسانی نزد آنها اقرار کرده بودند.
>> ادامه در ص9 :
پس من آدمی نیستم که بدون آنکه
خواسته مس��تند ا تی
بود درباره داشته باشم و
انقــالب سبز،
شایعه تجاوز بنابر یک تلفن
جنس��ی ب��ه و یا اینکه کسی
انقالب آگاهی:
دخت��ران و حرفی را بدون
پسرانبازداشت پش��توانه ب��ه "مااولنیجنبشاجتماعیای
بنیاد سخن آزاد :بزودی
شده در جریان من زده باش��د ب�ودمی ک�ه رهبرش همهمان
ناآرام��ی های چنین نامه ای
ب�ودمی ،برنام�ه ری�زش ه�م
اخیر تحقیق را بنویسم".
کن��د و آن را ای��ن نام��ه با همهم�ان و آن کس�ی ه�م که
درمونتریال
ه��ر ط��وری واکنش منفی نام�ش را ص�دا م�یزدمی،
حدا کثر س�خنگوی خبشی از
مدیریتمالی
دکترانصاری
مایکل و رای ما...
مطالباتمابود"
--->> 4 :
سیروس
حسین انصاری
>> ص8 :
پزشکی24: >> ...
یحیـیآبادی

سپتامبر 11و 12در مونتریال

 ص2 :و26-27

«ببرید حامله شون
کنید این بچه
قرتیا رو!» ص26 :
شاهرخ
مشکین قلم

گروه مستان

امیرسام:
خانه شما>> 34

صرافی  5ستاره

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
عضو دائمی کانون
مدیریت بازاریابی بین املللی

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مهندسیننفت

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

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

مشاور امالک و مستغالت
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

نینوسگیورگیزنیا

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9

ninousgivargiznia@hotmail.com

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island, NDG

Cell: (514)827-6364
Bur.: (514) 364-3315

_____________________
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

دکتر شریف نائینی

جراح دندانپزشک
D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

D.D.S.
دانشگاه تهران
1973

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

آشفتگی...
شهبازخنعی
>> 5:

2178 Ste-Catherine W.

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

GESTION FINANCIERE EXACTE
همایون خامتی

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

مشکل ما با...
>> 7

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier Affilie

عطاهودشتیان

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

RE/MAX

در مونتــریال
میرقصد! >> 18

خدمات حسابداری ،مشاور مالی و مالیاتی
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص ،شرکت ها و مشاغل
بصورت کامپیوتری ،تنظیم Business Plan
تاسیس و ثبت شرکت و اخذ وام تجاری از بانک ها
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon

شرکتجتاریخضر
انتقال ارز

 مشاوره مالی و ارائه کلیه خدمات

و سرویس های صادرات و واردات به ایران

 افتتاح  LCو تامین پیمان ارزی
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امر صادرات

Metro: Luciene l'Allier

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
1006, De La Montagne, Suite 201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com
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جمهوری اسالمی  :واکنش جهان به سرکوب شدید ...
در ای��ن نام��ه که خطاب ب��ه آقای
هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجلس
خبرگان نوشته شده ،آمده است:
«مجمع نماین��دگان ادوار مجلس
شورای اس�لامی لزوم بررسی های
قانونی بر اس��اس اصل  111قانون
اساس��ی را ک��ه از وظایف خبرگان
رهبری اس��ت مورد درخواست قرار
داده و از حضرتعالی انتظار دارد که
بنا به وظیفه و رسالت قانونی اقدامات
الزم را به عمل آورید».
بر اساس اصل 111قانون اساسی:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف
دادگاه های سیاسی ایران قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی
"یادآور محاکمات استالین" از ش��رایط مذكور در اصول
پنجم و یكصد و نهم گردد
یا معلوم ش��ود از آغاز فاقد
مجمع نماین��دگان ادوار مجلس بعضی از شرایط بوده است ،از مقام
طی نام��های ب��ه رئی��س مجلس خود بركنار خواهد ش��د .تشخیص
خبرگان خواس��تار بررسی عملکرد این امر به عهده خبرگان مذكور در
اصل یكصد و هشتم است».
رهبر جمهوری اسالمی ایران شد.
امض��ا کنن��دگان این نام��ه با بیان مجم��ع نماین��دگان ادوار مجلس
اینک��ه در نظام جمهوری اس�لامی خطاب ب��ه رئیس مجلس خبرگان
ایران رهبر از مسؤلیت مبرا نیست ،نوشتهاند:
آوردهاند« :طبق اص��ل  ۱۰۷قانون «پاسداری از قانون اساسی وحقوق
اساسی عالوه بر تساوی رهبر با سایر م��ردم وتوجه به وظای��ف خبرگان
افراد کشور درمقابل قانون ،رهبر همه رهبری از نکتههایی است که بیش
مسؤلیتهای ناشی از والیت امر را بر از هرچیز وظیفه و مسؤلیت شما را
سنگینترمیکند».
عهده دارد».
این بیاینه با یادآوری اینکه به موجب امضا کنندگان این نامه دادگاه صد
اصل  ۵۷قانون اساس��ی قوای س��ه نف��ری بازداش��ت ش��دگان اخیر را
گانه کش��ور زیر نظر رهبر فعالیت یادآور محاکمات «استالین» دانسته
میکنند ،خواهان بررسی اقدامات ،و از یورش عناص��ر نظامی ،انتظام،
فعالیت ها و عملکرد نهادها و قوای بسیجی ولباس شخصی واطالعاتی
انتظامی و نظامی ودستگاه قضایی در و به خاک و خون کشیدن تعدادی
از مردم بی دفاع ،بازداشت گسترده
وقایع اخیر شده است.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس این اهل قلم وفعاالن سیاسی ونخبگان
بررسی را راهی برای بازگشت اعتماد ومردم عادی واعمال وحشیانه ترین
عمومی وپاسداری از نظام جمهوری رفتارها نس��بت به آنها اعالم انزجار
کردهاند.
اسالمی وقانون اساسی میداند.

درخواست
بررسی
عملکرد
رهبر

کروبی :جتاوز به
زندانیان
از دی��دگاه اعض��ای ای��ن مجم��ع
«مصادره آرای مردم» انتخابات ۲۲
خرداد را به ی��ک «تراژدی» تبدیل
ک��رد و آنچه در نام��ه اخیر مهدی
کروبی در رابطه با تجاوز به زندانیان
اخیر آمدهاس��ت« ،ت��راژدی بزرگی
است که جمهوری اسالمی به وقوع
پیوستهاست».
مهدی کروبی طی نامهای به رئیس
مجمع تش��خیص مصلحت نظام از
تجاوز به بازداشت شدگان اخیر خبر
دادهاست.
آیتالله سیدعلی محمد دستغیب،
عضو مجلس خب��رگان رهبری نیز
طی بیانیهای از این نهاد خواس��ت
که برای رس��یدگی به ش��کایات و
اعتراضه��ای مردم به ط��ور فوری
تشکیل جلسه دهد.
از سوی دیگر ،آیتالله اسدالله بیات
زنجانی ،از مراجع تقلید ش��یعه نیز
طی س��خنانی اعالم کردهاست که
«ولیفقیه غی��ر از اینکه باید عادل
باشد ،باید از قانون اساسی و مجلس
خبرگان رهبری هم تبعیت کند».
مجلس خبرگان رهبری ،مجلس��ی
متش��کل از فقهای «واجد شرایط»
اس��ت ک��ه بر اس��اس اص��ل ۱۰۷
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی
ایران تش��کیل شدهاست .نظارت بر
عملکرد رهبری یک از وظایفی است
که قانون اساس��ی بر عهده مجلس
خبرگان گذاشتهاست .

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

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

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

می برند.
مانفرد نواک ،گزارشگر ویژه سازمان
مل��ل در خصوص ش��کنجه گفته
است که هیچ نظام قضایی نباید به
اعترافات ناشی از شکنجه ترتیب اثر
دهد.
آقای نواک که به اتهامات ش��کنجه
بازداش��تیان دولت آمریکا در زندان
نظامی جلیج گوانتانامو نیز رسیدگی
کرده است می گوید که دولت ایران
اجازه سفر به آن کشور را به او نداده
است.
او همچنین گفته است که محاکمات
انجام شده در دادگاه انقالب بیشتر
حالت محاکمات نمایش��ی داشته و
نگرانی او این اس��ت که بازداشتیان
بر اساس اعترافات اجباری محکوم
شوند.

متخصصانسازمان
ملل نگران شکنجه
در ایران

یک گروه از متخصصان حقوق بشر
سازمان ملل متحد نسبت به اتهامات
شکنجه ش��دن افرادی که به دلیل
اعتراض به تنیج��ه انتخابات ایران
بازداشت شده اند ،ابراز نگرانی کرده
اند.
این متخصصان سازمان ملل گفته اند
که عالوه بر فعاالن سیاسی مخالف
دولت محمود احمدی نژاد و افرادی
که در اعتراض به انتخابات به خیابانها
رفتند ،تعدادی وکیل ،روزنامه نگار و
مدافع حقوق بشر در بازداشت به سر

حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

 Rنگاهیدیگروتازهبه
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

نسرین عین الهی

h.ghassemnejad@gmail.com

Baie d'urfe
Executive custom built
cottage, 2 fireplaces
2 living room,
!!HUGE back yard
>> Price: $589,000

NEW Price: $469,000
درخدمت هموطنان گرامی
________________
Baie-d'Urfé
Butiful renovated cottage
with 4 bedroom
& 2 living room
مشاور امالک:
Price: $599,000

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½

½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978
Masoud Nasr

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

متخصصان س��ازمان ملل گفته اند
که بازداشتیان دسترسی مناسب و
متعارف به وکیل برای دفاع از خود
ندارند و در ش��رایطی در بازداش��ت
به س��ر می برند که از دسترسی به
ارتباط با جهان خارج و خانواده های
خود محروم هستند.
در خص��وص ع��دم دسترس��ی به
امکانات بهداشتی و پزشکی بازداشت
شدگان نیز ابراز نگرانی شده است.
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل
متحد گفته اند که گزارشهایی مبنی
بر مرگ افراد در بازداشت همچنان
به آنها می رس��د و به خانواده های
قربانیان اطالع��ات کذب و یا ضد و
نقیض در مورد ف��وت آنها داده می
شود.

وکیل دعاوی

_______________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

38 Place du Commerce # 280

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

تهیه وام مسکن

>> Cell.: (514) 571-6592

مسعود

نصر

2 bedroom condo
)in NDG (2006
1200 S.F., open concept,
2 bath, garage, locker,
5min. to Metro Villa-Maria
Asking 329 000$

Waterfront
2bdr. condo
in lasalle
1200 s.f.,
garage,
locker
279 000$

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

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
Tel.: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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حقوقبشر...
اردوگاه اشرف:
کمیساریایعالی
سازمان ملل برای
پناهندگان

انجم��ن دف��اع از حقوق بش��ر در
ایران -مونترال عمیقا نگران وضعیت
پناهندگان ایرانی در اردوگاه اشرف
در شمال بغداد در عراق است.
ای��ن نگران��ی ب��ا خ��روج نیروهای
آمریکائ��ی از عراق که مس��ئولیت
حفاظت پناهن��دگان این اردوگاه را
بعهده داشتند فزونی یافته و دولت
عراق راه حل خشونت آمیز را برای
حل مسئله انتخاب کرده است.
بناب��ر گ��زارش عفو بی��ن الملل در
حال حاضر شرایط شهرک اشرف با
موازین بین المللی سازگاری ندارد
و پناهندگان از امکانات پزش��کی و
داروئی مورد نیاز محرومند.
ما تقاضا می کنیم که کمیساریای
عال��ی س��ازمان ملل متح��د برای
پناهندگان با همراهی صلیب سرخ
بین المللی کنترل پایگاه اش��رف را
در دس��ت بگیرند و دول��ت عراق را
موظف نمایند که کنوانس��یون ها و
میثاق های بی��ن المللی را در مورد
پناهندگانمحترمبشمارند.
ما از تمام سازمانها و نهادهای حقوق
بش��ری تقاضا میکنیم با اس��تفاده
از امکانات��ی که در اختی��ار دارند با
همیاری با کمیساریای عالی سازمان
ملل برای پناهندگان و صلیب سرخ
بین المللی هر چه سریعتر این افراد
را به کش��ورهائی که مورد نظرشان
است انتقال دهند.

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-
مونترال

رونوشت :نهادهای حقوق بشری
صلیب سرخ بین الملل

mail.comزAddhi2005@g
Tel.: 514-299-1787

اطالعیهمطبوعاتی
وضعیت وخیم حقوق
بشر در ایران

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-
مونترال ( )ADDHIبش��دت نگران
وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران
است .شرایطی که بعد از «انتخابات»
در ایران جریان دارد بهانه ای ش��ده
اس��ت که رژیم حاکم بطور مستمر
و برنامه ریزی ش��ده و در س��طحی
گسترده حقوق بشر را در تمام زمینه
ها پایمال نماید.
تش��دید جو خفقان ،ت��رور ،اخراج
خبرنگاران خارجی ،برقراری سانسور
کامل رس��انه ها و وس��ایل ارتباط
جمعی ،خبر رس��انی ،دس��تگیری
هزاران ش��هروند بی گناه ،سرکوب
و کش��تار تظاهرات مسالمت آمیز
در هفته های اخیر مس��اله دفاع از
حقوق اساس��ی مردم ایران و بویژه
کشته شدگان ،زخمی ها و بازداشت
ش��دگان را در دس��تور کار انجمن
گذاشته است.
بر اس��اس گزارش ه��ای نهادهای
حق��وق بش��ری در ای��ران تاکنون
حداق��ل اس��امی  69نفر از کش��ته
شدگان مشخص شده است.
همزمان هزاران نفر از ش��هروندان،
فعالی��ن اجتماع��ی ،سیاس��ی و

مطبوعاتی در زندانها بسر می برند.
براساس گزارش های نهادهای حقوق
بشری بین المللی زندانیان سیاسی
بشدت تحت شکنجه های جسمی و
روحی هستند .آنان را تحت شکنجه
قرار می دهن��د تا وادار به اعترافاتی
دروغین و ساختگی نمایند و سپس
برمبنای ای��ن اعترافات دادگاه های
فرمایشی برپا کنند.
این اعم��ال کامال مغایر با منش��ور
جهان��ی حقوق بش��ر و میثاق های
وابسته به آن که دولت ایران آنها را
امضاء کرده است.
ما با توجه به ویژگی شرایط ایران در
رابطه با نقض مستمر و برنامه ریزی
شده حقوق بشر از کلیه هموطنان
س��اکن مونترال دعوت می کنیم تا
ما را در دفاع از حقوق اساسی مردم
ایران و بخصوص آزادی کلیه زندانیان
سیاسی و عقیدتی یاری دهند.
انجمن از تمامی شهروندان کانادائی و
بویژه مردم کبک ،دولت فدرال کانادا،
دولت کب��ک و مجامع بین المللی
مدافع حقوق بش��ر تقاضا میکند از
ه��ر طریقی که میتوانند رژیم ایران
را وادار نماین��د که کلی��ه زندانیان
سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند
و به خشونت علیه مردم ایران پایان
داده شود و موازین حقوق بشر بطور
کامل رعایت گ��ردد و بدین ترتیب
همبستگی خود را با مردم ایران برای
اس��تقرار دمکراسی و حقوق بشر به
نمایشبگذارند.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-
مونترال
مونترال  12آگوست 2009

در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

سایت مجموعه آثار

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

__________________________________________________
)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

آژانس مسافرتی یونی گلوب
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
بر روی ختفیف  25دالر
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بخصوص در پیوند مونتریال و ونکوور
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سیروس
سیروس یحیی آبادی
 www.sirousart.comیحیی آبادی

•
•

غذا آماده
برا
ی take
out

و با آرزوی سالمتی...
از طرف همه دوستان شما،

پس از تنفیذ و حتلیف رئیس
دولت مهرورز و مردمی!
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پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :

با عشق و احترام،

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

 دکتر پرویز قدیریان...

Addhi2005@gmail.com
Tel.: 514-299-1787

ع
جما
کلبه
م
و
ل
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 .....................................................................

PAYVAND: Vol. 16  No.914  Août 15, 2009

4

 514-996-9692

Fax:514-422-8996
Email: Pavand@videotron.ca

www.paivand.ca

■ پیوند درونکوور هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

•
•
•

1455 PEEL, local 148,
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

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

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

•

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با
نوشته های چاپ شده است .پیوند در ویرایش
نوشته ها (با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه های
پیوندنیست.
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.

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

■ توضی��ح :به دلی��ل هماهنگی ،ش��ماره گذاری
دوهفته نامه پیوند مونتریال ،با پیوند و نکوور (که
بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.
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ایران درتبوتابحتوالت...

سردرگم
وآشفته!

شهباز خنعی (مونتریال)

snak1@live.ca

شعار محوری تازی نسب های حاکم
بالرعب"( ،پیروزی
بر میهن ما" :النصر ُ
در گرو وحشت پراکنی است) شعاری
با منطق ضدریاضی است.
شاید بپرسید :منطق ضدریاضی دیگر
چه صیغه ای است؟!
توضیح می دهم .منطق ضد ریاضی
به خالف منطق ریاضی که داده هایی
دقیق و مشخص ،همواره پاسخ هایی
دقیق و مشخص دارند – مثل دودوتا
= چهارتا – از داده هایی غیردقیق و
متغیر پاسخ مشخص می طلبد.
ّ
یک مثال موضوع را روشن می کند:
احتماال این چیس��تان را شنیده اید
که :چهل گنجشک روی شاخه های
درختی هستندّ .صیادی تیری می
اندازد و یک گنجشک به زمین می
افتد .چند گنجشک باقی می ماند؟!
منطق ریاضی م��ی گوید که وقتی
یک گنجش��ک به زمی��ن افتاد39 ،
تای دیگر باقی می مانند .اما پاس��خ
چیستان با آویختن به فرضیه هایی
که در صورت مس��أله هم قید نشده
صفر یا هیچ اس��ت زی��را وقتی یک
گنجشک به زمین می افتد ،بقیه می
ترسند و فرارمیکنند!
ای��ن منطق ضد ریاضی از این که به
شما ثابت کرده که در محاسبه خود
اشتباه کرده اید به خود می بالد و به
این هم کاری ندارد که
ا ّوال صورت مس��أله اش غیردقیق و
نامشخص بوده،
د ّوما گنجش��ک هایی ک��ه از روی
درخت پریده اند ،زن��ده اند و وجود
دارند و
س�� ّوما تمام پیش فرض اعالم نشده
چیس��تان بر این اس��ت ک��ه همه
گنجشک ها موجوداتی ترسو هستند
ک��ه با کمترین احس��اس خطر می
گریزند!

منطق ،یا در واقع ضد منطق "النصر
بالرعب" به همین گونه است .پیش
ُ
فرض��ش این اس��ت ک��ه پراکندن
وحش��ت موجب ت��رس و در نتیجه
گریز حریف می شود و این به معنای
پیروزی است!
در ای��ن ن��وع
اس��تنتاج ،اندازه
گی��ری و ب��رآورد
نیروهای دو طرف
و انگی��زه های��ی
ک��ه م��ی توان��د
طرف مقابل را به
مقاومت ی��ا رو در
رویی وادارد جایی ندارد.
اشکال بزرگ این ضد منطق در این
اس��ت که با هرگونه تغییر در پیش
ف��رض ها ،کل بنایی ک��ه بر مبنای
آنها س��اخته شده فرومی ریزد و این
دقیقا چیزی است که از دو ماه پیش
تاکنون در ایران رخ داده و کل نظام
را دچار سردرگمی و آشفتگی نموده
است.
نویس��نده ای در وبالگ سیبس��تان
نوشته است:
"از عوامل چهارگانه حاکمیت یعنی
مشروعیت و کارآمدی و همبستگی
و س��لطه تنها همین یکی آخر برای
رهبر باقی مانده است".
به نظر نگارنده ،این نویسنده خیلی به
رهبر ارفاق کرده زیرا به نظر نمی آید
که در ته بس��اط والیت مطلقه فقیه
چیزی بنام سلطه باقی مانده باشد.
به این ریختن پشم و پیلی والیت هم
آیت الله امامی کاش��انی ،امام جمعه
موّقت تهران و رییس سازمان تبلیغات
اسالمی ،و هم حسین شریعتمداری،
نماینده ولی فقیه در کیهان حکومتی،
اشاره می کنند.
امامی کاش��انی خطاب به امام زمان
می گوید که ولی فقیه کم سو شده و
حسین شریعتمداری به علی مطهری
نماینده اصولگرای مجلس هشتم می
نویسد:
"آقای مطهری می تواند و باید پیگیر
حق مظلومان باش��د اما مظلوم تر از
همه اکنون نظام جمهوری اسالمی
اس��ت که دوس��تانی چون ایش��ان
دارد"!
این س��ردرگمی و آشفتگی درحالی
است که در دو ماه گذشته نظام برای

برقراری
"رع��ب"
ُ
از دست
زدن به هیچ خش��ونت و جنایتی ابا
نکرده است.
بیانی��ه مش��ترک جبهه مش��ترک
دانش��جویی ،همبس��تگی ب��رای
دموکراسی و حقوق بش��ر در ایران،
جبهه دموکراتیک ایران و دانشجویان
و دانش آموختگان لیبرال دانش��گاه
های ایران در تاریخ  18مردادماه می
نویسد:
"آنچه در زندان های مخوف ایران بر
سر جوانان این مرز و بوم آمد ،هزاران
از
مرتب��ه دردناک تر
حوادث ابو ُغریب و
گوآنتانامو و ...بود.
نه در ابوغریب و
نه در گوآنتانامو هیچ فردی زیر
شکنجه جان نداد و ناخن های کسی
را نکش��یدند و تا حد مرگ کسی را
کتک نزدند"!

ش��یخ مهدی کروبی ،در نامه ای که
ح��دود دو هفته پیش به هاش��می
رفسنجانی نوشته ،با صراحتی بیشتر
از عمق جنایات انجام شده پرده برمی
دارد:
شدتی تجاوز
با
بازداشتی
دختران
"به
ّ
نموده اند که منجر به ایجاد جراحات
و پارگی در سیس��تم تناس��لی آنان
گردیده است .از سوی دیگر افرادی
به پس��رهای جوان زندانی با حالتی
وحش��یانه تجاوز کرده اند که برخی
دچار افسردگی و مشکالت روحی و
جسمی گردیده اند"!
آی��ا هم��ه ای��ن وحش��یگری های
جنایتکارانه موجب شده اند که شعار
"النص��ر بالرعب" کارآم��دی خود را
اثبات نماید؟
نه تنها پاسخ کامال منفی است ،بلکه
همه این اقدام��ات جنایتکارانه عزم
مردم ایران را برای س��رنگونی نظام
جنایت پیشه جزم تر کرده است.
روزنامه نیویوک تایمز دراین باره می
نویسد:
"بدرفتاری های بیشتر و دروغگویی
و ارع��اب به احتمال ق��وی صرفا به
عاملی برای تشدید خشم مردم ایران
مبدل می
و انزجار در سطح جهانی ّ
شود".
هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
امریکا نیز درباره دادگاه فرمایشی که
نظام براه انداخته می گوید:
"ای��ن دادگاه بهت��ر از هرآنچ��ه که
هرکس��ی م��ی تواند بگوید ،نش��ان

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered
; ;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

 BOOKKEPING
 FINANCIAL STATEMENTS
PREPARATIONS
 TAX PLANNING
 PERSONAL AND INCORPORATION
TAX RETURN
 COMPANY CREATION
AND REGISTRATION
 VERY REASONABLE RATES

)&Tel.: 514 692 TAXE (8293

م��ی دهد که
رهبری ایران
از م��ردم خود
می ترسد"!

 آشفتگی چون موریانه به جان
ارکان نظام افتاده است.
 در ته بساط والیت مطلقه فقیه
چیزی بنام سلطه باقی منانده.

س��ردرگمی و
آشفتگی چون
موریانه ب��ه جان ارکان نظام افتاده و
به سرعت آن را در معرض فروریزی
و فروپاش��ی قرارداده است .یکی از
مهم ترین این ارکان وزارت اطالعات
و امنیت اس��ت .این وزارتخانه که تا
همین چند سال پیش وزیر الف زن
و گزافه گوی��ش آن را نیرومندترین
دس��تگاه اطالعاتی-امنیتی دنیا می
نامید ،درپی برکناری
نابهن��گام وزی��ر ،پنج
مع��اون و بیس��ت نفر
از مدی��ران کل ای��ن
تصدی
وزارتخانه در روزهای اخیر و ّ
توس��ط محمود احمدی نژاد ،به
آن ّ
گزارش خبرگ��زاری ایس��نا در 19
م��رداد ،روابط عموم��ی آن اطالعیه
ای منتش��ر نموده ک��ه درماندگی و
پریشانی از سراپای آن – حتی انشاء

"
ا
ل
ن
ص
ر
ب
ا
ل
ر
ع
ُ ب"

اسفندیارباهری

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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و جمله بندی هایش – می بارد:
"با عنایت ب��ه این ک��ه در روزهای
اخیرمشاهده می شود بعضی اخبار
نادرس��تی نسبت به وزارت اطالعات
منتشر می شود که موجب نگرانی و
تشویش اذهان عمومی است ،نظر به
این که اطالعات مربوط به وزارتخانه
ها از قبیل اس��ناد ،هویت پرس��نل،
ساختار وزارت اطالعات و ...جزء موارد
طبقه بندی شده محسوب می شود
بنابراین ضروری است کلیه اشخاص
به ویژه اصحاب رسانه و وسایل ارتباط
جمعی من جمله روزنامه ها و سایت
ها نسبت به عدم درج اسامی و سمت
آن ها که موجب افش��ای اطالعات
محرمانه گردیده و اختالل در وظایف
و اداره ام��ور وزارت ایجاد می کند و
مصالح کشور را مخدوش می نماید،

خودداری کنند"!
طبعا از کم سواد بینوایی که در روابط
عمومی وزارت اطالعات این اطالعیه
مغلوط و پریشان را نوشته ،نمی توان
{>> ادامه در صفحه}29 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

5

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

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

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>
>>
>>
>>

12 hrs Driv
ing + Car fo
$300.00 +
 r examtax.
2 hrs Drivin
g + car: ex
)(Langulier
am area
$90.00
2 hrs Drivin
g + car: ex
(Longeueil
am area
) $85.00
2 hrs Drivin
g + car - ex
(Henry Bo
am area
urassa) $80
.00

& (514) 621-3456
________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8
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ایران :فساد ....
همه شواهد
تائید می کند

کامیون حامل
5ر 18میلیارد
دالرتوسط
خبرچین های
داخل سپاه
ُلـورفت

PARS MARITIME CARGO
6475 Des Grandes Prairies,
Unite 15
St-Leonard, QC H1P 1A5

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

 -1نخس�ت وزی�ر ترکی�ه

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

نمایندگان مجلس جرات ندارند در
باره 5ر 18میلیارد دالری که در راه
لبنان ،به چنگ دولت ترکیه افتاده
سخن بگویند و یا حداقل از رئیس
مجلس دراین باره توضیح بخواهند.
این پول افسانه ای ،در یک کامیون
جاس��ازی ش��ده و پس از خروج از
ایران و در آستانه خروج از مرز ترکیه
به سمت سوریه و لبنان "لُو" رفته و
گمرک ترکیه آن را کش��ف و ضبط
کرد.
بالفاصله و بی سر و صدا فردی بنام
اسماعیل صفاریان نسب ،بعنوان یک
تاجر ایرانی ادعای مالکیت این پول
را کرد اما دولت ترکیه زیر بار قبول
این ادعا نرفت.
گفته می ش��ود اسماعیل صفاریان
نسب نه تنها تاجر نیست ،بلکه یکی
از سرداران سپاه پاسداران است که
حواله اجناس عادی بار کامیون بنام
وی صادر شده و او مامور انتقال این
پول به لبنان و رس��اندن آن بدست
شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب
الله لبنان بوده است.
آن داستانی که جمهوری اسالمی و
بویژه سپاه پاس��داران در باره ادعای
تاجر ایرانی  -همان پاسدار -درست
کرده به همان اندازه پوچ اس��ت که
تکذیب کام��ل این خبر از س��وی
روزنامه کیهان.

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
>> پخـــش وسیع <<

چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

6

Solidarité avec l'IRAN

رس�ما ضبط این پول را در یک
س�خنرانی تائی�د کرده اس�ت.
نخستین خبری که پیک دراین
باره منتشر کرد نیز همراه با فیلم
همین سخنرانی بود.
 -2هیچ تاجری 5ر 18میلیارد
دالر پول نقد و شمش طال را برای
خارج کردن از ایران بار کامیون
نمی کند .با چنین پولی می تواند
چند بانک در شیخ نشین ها راه
اندازی کرد .یعنی همان کاری که
حزب الله لبنان می خواس�ت با
این پول بکند.
 -3ام�ا مه�م تری�ن بخ�ش
این ماجرا اینس�ت ک�ه چگونه
ای�ن کامیون و جاس�ازی آن به
این آسانی توسط گمرک ترکیه
کشف شده است؟

زم��ان و ماموریت س��رداران س��پاه
قدس را به امریکائی ها اطالع دادند
تا در س��اختمان جمهوری اسالمی
در "اربیل" عراق همراه با نقش��ه و
اطالعاتش��ان به چنگ امریکائی ها
بیفتن .د
در می��ان آنها که اکن��ون در زندان
کودتای  22خرداد اند ،نباید دنبال
جاسوس گشت .جاسوس زیر گوش
رهب��ر و دولت دس��ت نش��انده او و
فرماندهان سپاه است.
این مشخصات نیز در باره اسماعیل
صفاریان نسب منتشر شده است:
او از سرداران واحد «طرح های برون
مرزی» س��پاه قدس است و پاسدار
رابط او در سوریه "مالعباسی" است.
او از نزدیکان س��ردار محصولی وزیر
کشور نیز هست.
(پیک نت)
-------------------

استخـــدام

این کش��ف گمرکی ممک��ن نبود،
مگر با کس��ب اطالع از داخل ایران.
یعنی از میان همان ها که این پول
آشپــز
را برای رساندن به حزب الله لبنان بار
به یک نفر آشپز برای کار در
کامیون کرده بودند.
و
جاس�وس
عوام�ل
بنابرای�ن
رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.
امری�کا
و
اس�رائیل
خبرچی�ن
>> تمام وقت <<
و انگلی�س در قل�ب حس�اس
لطفا بین ساعات  6تا  8شب
ترین ارگان های امنیتی س�پاه
تماسبگیرید:
پاسداران باید النه داشته باشند
که این خبر را توانسته اند بموقع
514-768-3609
اطالع بدهند.
با توجه به پیوند امنیتی
اس��رائیل و ترکیه ،روی
فراخوان
عوامل اطالعاتی اسرائیل
بیشتر باید حساب کرد.
از عزیزان��ی که برای پش��تیبانی از زندانیان
با این فرضیات است که سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
باید خط��اب به فرمانده انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
کل قوا گفت:
ملحق شوند.
بجای ادع��ای اطالع از دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
انقالب مخملی ،فکری شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
برای امنیتی ترین ارگان دارد .
های زی��ر نظر خود می
Association for Defence for
کردی .همان ارگان هائی
Human Rights in Iranک��ه از دل آنها لب تاپ
)Montreal (ADHRI
اتمی ایران به اسرائیل و
E-mail:addhi2005@gmail.com
فرانسه رسانده شد.
Tel:514-2991787
هم��ان ارگان هائی که
aug15sep1
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ایران :د ر راه دموکراسی...

مشکل
ما با
جمهوری
اسـالمی

_________________
خالصهسخنرانی

عطا هودشتیان

در نشست انجمن حقوق بشر
ایران ،در مونترال،
ژوئیه 2009
__________________

hoodasht@yahoo.com

چرا دستکاری کردن رای
مردم موجه قلمداد شد؟
تئوریس��ین های اصل��ی جمهوری
اس�لامی ک��ه بنیادگرای��ان آنها را
نمایندگ��ی میکنن��د ،دیدگاههای
مردم را معیار قضاوت و تصمیمات
خود نمی دانند ،زیرا در اساس ،آنها
مردم را آم��اده دریافت "پیام الهی"
(آنط��ور ک��ه آنها آن پی��ام را درک
میکنند) قلمداد نمی کنند .برعکس،
آنها نظرات توده��ای مردم را همانا
مس��موم ،مضر و فاس��د میپندارند.
چ��را؟ زی��را از دی��دگاه بنیادگران
نظرات مردم همواره تغییر پذیر و در
نوس��ان است .و تغییرپذیری در نزد
آنها عین فساد است .حال آنکه آنها
برآنند که "پیام الهی" استوار ،یگانه،
پایدار و تغییرناپذیر است .بر همین
اساس است که در نظر آنها امر الهی،
پایداری ،اطمینان و تغییرناپذیری را
گواه��ی میدهد ،و از این زاویه از امر
زمینی (ایده های ناپایدار و نامطمئن)
خود را جدا میکند.
از همی��ن نظ��رگاه اس��ت ک��ه به
دمکراسی نیز حمله ور میشوند .زیرا
آنها ،دمکراس��ی را نظامی در اساس
ناپایدار و در نوسان پنداشته اند که
در آن هر عقی��ده ای به بحث و هر
دیدگاهی به جدل کشیده میشود.
نظامی ک��ه در آن هی��چ کالمی یا
پیامی یگانه و مطلق و تغییرناپذیر
نیست.
حاکم��ان وقت با این طرز اندیش��ه
برآنند ک��ه امر تصمی��م و قضاوت
سیاسی را نه براساس عقاید نفوذپذیر
مردم ،که باید براساس تصمیمات و
"پیام الهی" استوار نمود ،که ویژگی
اصلی آن پای��داری و تغییرناپذیری
اس��ت .این اساس آن "اسالمیت"ی
میباش��د که ما امروز ب��ا آن درگیر
هستیم.
ای�ن یک�ی از مش�کالت م�ا با
جمهوری اسالمی است.
با این فلس��فه و این نحوه توجیه در
ذهن ،دس��تکاری کردن رای مردم،
برای تندروهایی که اساسا نه به رای
گیری و نه به مردم اعتقادی ندارند،
مشکل ساز نیس��ت .زیرا با این کار،
به اعتقاد آنها ،اساس آن پیام الهی را
نجات داده اند.
ب��ی تردید میانه روه��ا و گروه های
روش��ن بین تر اسالمی این تعبیر از
"پیام الهی" را مردود خوانده اند.
بطور نمونه محس��ن کدیور یکی از
روحانیون مترقی ،در سخنرانی های
اخیر خود در امریکا تعبیر واقع بینانه
از موض��وع انتخابات ر ا عرضه کرده
که بسیار قابل تمجید است.

 اکن��ون ک��ه نظ��ام حاک��م،
براس��اس تئوری های بنیادگرایان

فضایی که مقاومت
خواهد کرد:

پس مشکل دیگر ما با سرکوبگران
جمهوری اس�لامی ناتوانی بنیادین
آنها در درک این ویژگیهای تاریخی
میهن ماست.
پس روشن است:
 این تاریخ از آن آنها نیست ،و
آنها از آن این تاریخ نیستند.
حرکت مش��روطه خواهی ،و سپس
تجدد گرایی و روش��نگرایی پس از
آن ،علیرغم همه مشکالت ،که صد
س��ال طوالنی در ایران بذرافش��انی
فرهنگی کرده اس��ت ،پدید آورنده
"فضایی" است که شاید هرگز اجازه
ندهد که جمهوری اس�لامی سنت
سیاسی میهن ما را به احواالت پیش
از عصر مشروطه بکشاند.
این سنت پایدار یکی از پشتیبانان
اصلی ماست؛ یکی از موانع تاریخی
پایدار و امید دهنده امروز ماست در
برابر تسلط همه جانبه اسالمیت.
این اس�لامیت اکن��ون به هجومی
همه جانبه علیه مردم ،آزادی آنها و
دس��تاوردهای تاریخ مان دست زده
است.
تاکن��ون و در دوره ه��ای گوناگون
حیات جمهوری اس�لامی ،جریان
رفرمیستی در قدرت سرپناهی برای
حفظ نظام بود و از لحاظ تاریخی به
ادامه حیات آن یاری میرساند.
اما بنظر میآی��د که از پس از خرداد
 1388عم��ق بح��ران سیاس��ی و
اجتماعی در ایران به آنجا رس��یده
است که هیچ مانور رفرمیستی کهنه
شده ای دیگر شاید کارساز نخواهد
بود.
این پیش بینی بیشتر از نحوه عمل
بنیادگرایانوسماجتپیوستهخامنه
ای و احمدی نژاد و گستردگی فوق
العاده سرکوب نتیجه میشود.
>> برعک�س تص�ور آنه�ا ،در
شرایط بحران سیاسی گسترده،
هرچه دامنه س�رکوب وس�عت
یاب�د ،ام�کان افزای�ش تنف�ر
اجتماعی از نظام در میان مردم
بیشترمیشود.
در ابت��دا و برای مدتی (کوتاه) غلبه
ترس ب��ر مردم ادام��ه میابد ،لیکن
باالخره روز فوران عظیم فرا میرسد.
اما اگر چنین شود ،در آن هنگام ،بیم
آن میرود که طوفان تهاجمی کلیت
جمهوری اس�لامی را با همه جناح
هایش ،از جمله رفرمیست ها را در
مسیر خود جارو کند.
این همه انگی��زه و اراده ،از آن فضا
ناشی میشود ،این فضا که از خرداد
 1388دوباره سر به باال کشید و قلب
ها و سرهای مردمان این سرزمین را
شوریده کرد ،در خود گویی سراسر
تاریخ ایران را جای داده است.
خواهش واف��ر برای تحول و عطش
خس��تگی ناپذیر در مسیر نوگرایی
درآن مشهود است.
در آنجاس��ت که هنوز و علیرغم آن
همه س��رکوب پیوسته ،سرچشمه
های عشق سیری ناپذیر به آزادی را
میتوان باز دید.
در آنجاست که میراث مشروطیت،
میراث افکار تجدد خواهی و تجربه
مبارزات قهرمانانه مصدق را میتوان
دو باره باز یافت.
این فضا بود که ،بیشتر از سه میلیون
انس��ان بی پناه ،جان به لب رسیده،
لیکن مش��تاق کالم آزادی را در 22
خرداد امس��ال به خیابانهای تهران
کشاند.
این آن "فضایی" است که مقاومت
خواهد کرد! 

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

www.parscanada.com
در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟

مهاجرت از طریق

	•سرمایه گذاری،
	•کارآفرینی،
	•نیروی متخصص،
	•خویشاوندی،
	•و استانی

>> در کوتاهترین زمان...

___________________________
>> تلفن های مستقیم دفتر کانادا از تهران:
02123006109
02123006108
فاکس0018888399092 :
	• دفتر تهران02188207717-8 :
	• دفتر شیراز07118436391 :
	•دفتر مشهد05118436651 :
>>تلفنهایکنپارسدردیگر شهرهایکانادا:
اتاوا 6132163414 :تورنتو6474291848 :
ونکوور6049093073 :

وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده
ارائه هر گونه خدمات حقوقی ایران و
پیگیری دعاوی شما در دادگاه های ایران
است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها
انتخاب شده اند.

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

موانع اصلی در نابودی
جمهوریت:

اسالمی ،تمامی قدرت را از آن خود
کرده ،و قادر شده است با گسترش
سرکوب ،انتخابات ریاست جمهوری
خ��رداد  1388را به نفع خود تمام
کند ،میت��وان از پی��ش حدس زد
که نارضایتی ش��دید کوچ��ه و بازار
و مب��ارزات مردم در ص��ورت ادامه
پرقدرتش ،چه بسا که اینبار کلیت
نظام جمهوری اسالمی ،با همه جناح
ها و احزابش را ب��ه زباله دان تاریخ
بسپارد .پس آنچه امروز در خیابانهای
تهران و شهرهای بزرگ شاهدیم نه
پای��ان کار ک��ه
احتماال آغاز کار
است.
 چرا تندروها
نمی توانند و یا
نخواهندتوانست
با خیال آس��وده
بر ایران حکومت
کنند؟
 چرا آنها نمی توانند به راحتی
"جمهوریت" را از نظام حذف نموده
و پیک��ره نظ��ام را در "اس�لامیت"
خالصه کنند؟
به همان دلیل که نخس��تین سران
جمهوری اس�لامی  30سال پیش
موفق به این کار نشدند.
 آی��ا می ت��وان تص��ور کرد که
روحانیت حاک��م در واقعیت کالم،
در بهمن  1357مایل به حفظ کالم
"جمهوریت" در کنار "اس�لامیت"
بود؟
البت��ه در افکار ع��ده ای روحانیون
گرایشاتی به انتخابات و قانون گرایی
وج��ود دارد .حت��ی در برخی ایده
های آیت اله خمین��ی میتوان آنها
را مشاهده کرد .اما آیا آن گرایشات
براس��تی رابطه ای با جمهوریت به
معنای واقعی دارد؟
>> ویژگیه�ای جمهوریت از
جملهاینهاهستند:
تبعیت از قانون اساس��ی ،انتخابات
سراسری و آزاد ،رجوع به آراء مردم
برای انتخابات رهبر سیاسی کشور،
جدائی قوای س��ه گان��ه ،انتخابات
مردم��ی ب��رای تعی��ن نمایندگان،
احترام به جامعه مدنی و پلوالریسم
سیاسی و نظام چند حزبی و باالخره
احترام به گرایشات اقلیت اپوزیسیون
در قدرت و (خصوصا) خارج از قدرت
و دفاع از آزادی سیاسی آنها.
آیا اینهمه با احواالت و عقاید اصلی
جریان روحانیت حاک��م در 1357
همراه بود؟
ظاهرا چنین نیست.
اگر هم برخی از این ویژگیها با بعضی
از نظرات آن روحانیت در آغاز همراه
شده بود ،در ادامه کار با عمل آنها به
عیان در تضاد افتاد.
پس چرا در " 1357جمهوری"
خود را بر "اسلامیت" تحمیل
کرد؟
زیرا ایران حکومت اسالمی بر مبنای
مدل القاعده و جریان های تندروی
افعانستان را نمیتوانسته و نمی تواند
بپذیرد.
چرا؟
ب��ه آن دلی��ل که ای��ران انقالب
مش��روطه را تجربه کرده که از عمر
آن صد سال طوالنی می گذرد؛
که ایران جنبش تج��دد خواهی را
تجربه کرده؛
ک��ه روح و فرهن��گ مردم��ان این
س��رزمین را در طول یک قرن تمام
متحول نموده است؛
که ایران جنبش قهرمان ملی ایران
محمد مصدق را تجربه کرده؛
که ایران مدرنیزاسیون دوران پهلوی
را تجرب��ه ک��رده؛ که ه��ر قدرهم
تحمیلی ،و غیردمکراتیک و یکسویه
بوده اس��ت ،لیکن س��اختار جامعه
روس��تایی و ش��هری ما را دگرگون
کرد.
ای��ن تح��والت پای��ه ای را کش��ور
افغانستان طی نکرده است.
با درک از س��نت مش��روطه ،قانون

اساس��ی ،نف��وذ روش��نفکران غیر
مذهب��ی ،روش��نگران مذهبی بود
ک��ه "جمهوریت" خ��ود را در کنار
"اس�لامیت" در  1357ق��رار داد .با
این درک بود که اسالمیت نتوانست
جمهوریت را نابود کند.

Vendome:
Bus 105

دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726

شیراز

رستوران
بامدیریت

خدیجه
سیاح
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ایران  :انقالب سبز؛ انقالب سکوت؛ انقالب آگاهی
بس�یار از جامعه تازهای که ایران
دارد میش�ود و ش�ده اس�ت
نوش�تهاند ،ولی شاید هیچ کدام
گویاتر از آنچه در زیر میآید نبوده
باش�د .پیش از این ،گزارشهای
را جرکوئ�ن نیوی�ورک تایمز بود
که تا بیرونش نکردن�د از تهران
فضای تازه ،و مردمی را که ایران و
ایرانی شده است در گزارشهائی
امپرسیونیس�تی که در رس�ائی
(بالغت) به رمان نزدیک میشد
گرفته بود و تصویر میکرد.
این بار یک ایرانی ناشناس ،باز در
سطحباالیروزنامهنگاری،آنروح
زمان هگلی را ،به ما میشناساند؛
ما را به درون پدیدهای میبرد که
بیش از همه ،خ�ود ایرانیان را به
ش�گفتی انداخته است ــ یکی
دیگر از شگفتیهائی که این ملت
نمردنی (ام�ردادی) هم�واره در
آستین دارد.
گفتهان�د که رم�ان نویس�ان (و
نقاشان) ناکام منتقد میشوند ،اما
ِ
بیشتریروزنامهنگارمیشوند.
برتری روزنامهن�گار که همچون
رماننوی�س ،جزئی و کلی هر دو
را میبیند و کل�ی را در جزئیات
نش�ان میده�د ،در حض�ور و
فوریت اوس�ت؛ او گواه است؛ در
روندها گاه پیش از آنکه احساس
شوند حضور دارد و به آنها تکانی
میدهد که گاه بی آن نمیشوند.
او ،هم روند گزار اس�ت (به معنی
تعبیر و باز نمودن) و هم میتواند
روند گذار باشد .رماننویس بعدها
دور از مبالغهها و سرمس�تیهای
لحظهه�ای ب�زرگ ،حقیق�ت و
معنای آنچه را که گذش�ته است
در تضاده�ا ،طرف�ه  ironyه�ا،
پیروزیها و تراژدیهایش نشان
میدهد.
این نوشته که امضای جنبش سبز
ای�ران را دارد ،ب�ی تغییر در زیر
میآید و از هر چه ما گفتهایم گواه
بهتری اس�ت .آن معج�زهای که
غزالی میگفت امکان دارد ــ به
علت تغییر ناگزیر در عناصری که
یک پدیده را میس�ازند ــ دارد
روی میدهد* .

تاریخ
ما...

تاریخ این قرن را که بنویسند ،فصل
اولش را با ما شروع خواهند کرد.
البد جای��ی در مقدم��ه کتاب هم
خواهند نوشت که پیش از جنبش ما
هم در این قرن وقایعی رخ داده است،
یازدهم سپتامبر ،جنگ افغانستان و
جنگ عراق .اما همه ش��ان بازمانده
از قرن قبل بودند ،با گفتمانی مانده
از آن قرن و با ابزار قرن بیس��تمی،
هواپیما و موشک و گلوله.
و آنوقت خواهند نوش��ت که فصل
اول را ب��ه ما داده ان��د ،برای اینکه
فرزند راستین زمان خودمان بودیم
و گفتم��ان مان ،گفتمان آغاز هزاره
سوم...
همان اوایل کتاب خواهند نوش��ت
ک��ه جنبش ه��ای اجتماعی فرزند
ف��ن آوری های ارتباطی هس��تند
و همانج��ا خواهن��د نوش��ت که ما
نخس��تین جنبش��ی بودیم ،که به
تمامی ،مسیرهای ارتباطی نوینی را
که از آغاز این قرن گس��ترش یافته
بود ،بکار بستیم.
ش��اید همانجا مدخلی باز کنند به
اینکه ای��ن ابزارها چگونه س��اختار
جوامع را تغییر دادند و چطور نگرش
دنیا را به طبقات اجتماعی ،گردش
کار ،تولید و توزیع ثروت ،رهبری و
مدیریت اجتماع��ی و حتی نگرش
دنیا به ارزش��های پایدار انس��انی را
تغییر دادند.
در همان صفحه شاید عکسی باشد
از مخترع اولین نمونه گوش��ی های

 جنبش های اجتماعی فرزند
تکنولوژی های ارتباطی هستند
 هر جا مسیرهای کافی برای
ارتباط انسانی وجود داشته باشد،
گلوله بی معنی است.
 ما اولین جنبش اجتماعی ای
بودیم که رهبرش همه مان بودیم!
تلف��ن همراه و عکس��ی باش��د از
بنیانگذاران ویکی پدیا ،فیس بوک،
بالگر ،یوتیوب ،پادکست و یا شاید
از مجس��مه آنها در میادین اصلی
شهرهای پیشرو جهان؛
و البد زیرنویس عکس هم خواهد
بود:
"چهره هایی که جهان قرن بیست
و یکم را ساختند".
همانجا خواهند نوشت که تا پیش
از این ،مسیرها یکطرفه بود:
کسی می نوشت و روزنامه ها چاپ
م��ی کردند و الباق��ی مردمان می
خواندند؛
ی��ک نفر ح��رف م��ی زد و الباقی
مردمان می شنیدند؛
یک نفر در صفحه تلویزیون بود و
الباقی نگاهش می کردند؛
کسی فرمان می داد و رهبری می
کرد و توده های بی شکل در پشت
سرش به راه می افتادند؛
خواهند نوشت که ساختار جامعه
و توزیع اطالعات و ثروت و قدرت
هرمی بود ،و بعد خواهند نوش��ت
و الب��د پررنگ ه��م خواهند کرد،
که ف��ن آوری های نوین ارتباطی،
جامعه را مسطح کرد .آنقدر به پایه
های هرم توانایی بخشید که آنها را
تا راس باال کشید؛
این ام��کان را فراهم کرد که با هم
در ارتباط باشند ،خبر بگیرند و خبر
بدهند ،اطالع��ات رد و بدل کنند،
بگویند و بش��نوند ،ببینند و دیده
ش��وند و مس��یرهای تازه ای پیدا
کنند که همکاری کنند ،تولید فکر
کنند ،نقد کنند و پیشرفت کنند.
بع��د آنوقت باالی هم��ان صفحه
عکس م��ا را خواهند گذاش��ت با
پرچم های سبزمان.
خواهند نوشت که ما اولین جنبش
اجتماعی ای بودیم که رهبرش همه
مان بودی��م ،برنامه ریزش هم همه
مان و آن کسی هم که نامش را صدا
می زدیم،
حداکثرسخنگویبخشیازمطالبات
ما بود.
ش��اید همانجا کادری هم باز کنند
و داخلش بیانیه میرحس��ین را که
نوشته با توجه به اینکه مردم در نماز
جمعه شرکت می کنند ،دعوتشان را
می پذیرد و می آید ،به عنوان نمونه
بگذارن��د و البد برای خوانندگان آن
دوره توضیح هم بدهند ،که تا پیش
از آن مرس��وم بوده ک��ه رهبر یک
جنبش اع�لام کند که م��ی رود و
مردم را دعوت به آمدن کند.
بعد البد زیرفصلی باز می کنند که
چطور جنبشی که مرکز فرماندهی
نداش��ت ،آنقدر هماهنگ عمل می
کرد ،آنقدر خوب ایده ها ،خواسته ها
و شعارهایش مطرح می شد ،نقد می
شد ،کامل می ش��د و بعد یک روز
آنقدر خوب بیان می ش��د که انگار
همه این میلیونها نفر ،س��الها با هم
تمرین کرده اند.
شاید همانجا ،در نسخه الکترونیکی
این کتاب تاری��خ الاقل ،لینکی هم
باشد به فیلمی از ما که بلندگو فریاد
می زند:
مرگ بر آمریکا!
و ما این همه آدم جواب می دهیم:
مرگ بر روسیه!
بی آنکه کس��ی م��ان از قبل به این
پاس��خ فکر کرده باش��د ،ب��ی آنکه
هماهنگ کرده باش��یم چنان فریاد
می زنیم که انگار یک دهانیم و یک
حنجره.
همانجا خواهند نوشت که ما اولین

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

حزب��ی بودیم که ش��ورای مرکزی
نداشت،
دبیرکل نداشت،
شاخه سیاسی نداشت.
خواهند نوشت حزبی بود با آنارشی
کامل که رفت��اری کامال نظام مند
داشت.
الب��د طعنه ای هم خواهن��د زد به
احزاب آنارشیس��ت دهه های قبل
از ما که وجودش��ان نظام مند بود و
رفتارشانآنارشیستی.
خواهند نوش��ت که حزب ما ارگان
حزب��ی نداش��ت  ،اما ب��ا این همه
مواضعش روشن بود ،برنامه هایش
هم درست تنظیم می شد.
خواسته هایمان هم جمع بندی می
شد ،نقد می شد  ،کامل می شد و به
واضح ترین شکلی بیان می شد.
در همین فصل خواهند نوشت که
ما آخرین روزه��ای تفنگ و گلوله
را زندگی کردیم و نش��ان دادیم که
هر کجا ک��ه آگاه��ی و اطالعات و
مسیرهای کافی برای ارتباط انسانی
وجود داشته باشد ،گلوله بی معنی
است.
البد عکسی هم خواهند گذاشت از
تک گلوله ای در جایی از موزه آزادی
ما و زیرنویسش خواهند نوشت:
"آخرین گلوله ای که از خش��اب در
آمد".
ظریفی هم البد پیدا خواهد شد که
حس��اب کند وزن کل الکترونهای
سازنده وبالگ ها و وبسایت های ما،
چقدر است و حساب خواهد کرد که
همه شان باهم یک هزارم وزن یک
گلوله هم نمی شدند.
ش��اید وزن همه مولکولهای هوای
شعارهای ما را هم حساب کند ،تمام
«مرگ ب��ر دیکتاتور»هایمان ،تمام
«زندانی سیاس��ی آزاد باید گردد»
هایم��ان و آخرش نش��ان دهد که
وزن همه ش��ان با هم  ،وزن یکی از
دیوارهای زندان اوین هم نمی شده
است.
بعد خواهند نوش��ت که ما تعریف
دوباره ای کردیم از جامعه انس��انی،
از روابط انسانی ،از جهانی بودن و از
زندگی در دهکده جهانی.
بعد هرکدام این تاریخ نویس ها هم
البد نامی به ما خواهد داد.
ساده ترینش��ان البد خواهد نوشت
انقالب سبز؛
دیگری ش��ان خواهد نوشت انقالب
سکوت؛
آن یکی خواهد گفت انقالب لبخند
و البد کس��ی این وسط پیدا خواهد
شد که بنویسد انقالب آگاهی ....
_______________

برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 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)SKYLAWN(759 5296

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

نامنویسی ترم پائیزی 2010-2009

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله

* مقدمه از داریوش همایون

آموزش موسیقی :جواد داوری
>> کالس های:

سنتور ،سه تار ،پیانو،

ویلن ،آواز ،ضرب و دف

Tel.:514-567-4789

8

9

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

کروبی:

PAYVAND: Vol. 16  No.914  Août 15, 2009

9

ادامه از روی جلد

"هیچ گاه این فحاشی ها و انتقادات ،من را وادار به
سکوت خنواهد کرد ...تا زمانی که زنده هستم از حقوق
مردم دفاع خواهم کرد!"
آقای ش��اهرودی حداق��ل هیاتی را
می فرستادند تا اصل ماجرا را از من
جویا شود  ،نه انکه حرف های آقای
بروجردی را چهل ب��ار از تلویزیون
پخش کنند ولی حتی یک کلمه از
حرف های مرا پخش نکنند".
او گفت به جای این که مس��ووالن
فضایی را ایجاد کنند تا همه بتوانند
آزادان��ه حرف بزنن��د ،وضعی پیش
آمده است که کسانی که مورد آزار
قرار گرفته اند ،جرات نفس کشیدن
ندارند".
آقای کروبی با برش��مردن بعضی از
موارد بدرفتاری با زندانیان ،خواستار
تش��کیل یک هیات مس��تقل برای
تماس با آس��یب دیدگان و کش��ف
حقایق شد.
او گف��ت" :ش��اهد آن هس��تیم در
حکومت��ی که حکوم��ت عدل علی
الگوی آن قرار دارد جوانی را به خاطر
آن که شعاری سر داده است با باتوم
به شدت مورد ضرب و شتم قرار می
دهند و طوری برخورد می کنند که
حتی برخی از نها جان می بازند".
آق��ای کروبی ب��ه نحوه برخ��ورد با
بازداشت شدگان را مایه تاسف نظام
جمهوری اسالمی دانست و گفت:

تکذیب بدون تحقیق
مهدی کروبی در مصاحبه با سحام
نیوز از این که "مس��ووالن پیگیری
این ح��وادث در مجل��س در مدت
 24س��اعت و قبل از آن که کمیته
پیگیری جلسه ای را تشکیل دهد به
تکذیب محتوای این نامه پرداختند،
" ابراز تاسف کرد.
آق��ای کروب��ی همچنی��ن از علی
الریجانی به عل��ت تکذیب موضوع
آزار جنسی بازداشت شدگان پیش
از تحقیق در ای��ن باره انتقاد کرد و
درباره واکنش سریع او گفت:
" آقای الریجانی نگران آن است که
به سرنوشت دکتر حداد عادل گرفتار
شود و او را از ریاست مجلس حذف
کنند".
او گفت " :چطور می شود که بدون
آن که تحقیقی صورت گیرد و جلسه
ای تشکیل شود می گویید این ماجرا
کذب محض بوده است".
آق��ای کروبی اف��زود " :آخ��ر نباید
آقای الریجانی و بروجردی این قدر
ش��تاب زده درباره محتوی این نامه
موضعگیری می کردند و شاید بهتر
بود که این دوس��تان نی��ز به مانند

کانادایی ها هنوز
معتقد به وجود
بحران اقتصادی
در کشور هستند
ایرانتو :باوجود گزارش های منتشره
دوب��اره رش��د اقتص��ادی کش��ور،
نظرسنجی اخیر نش��ان می دهد،
مردم هن��وز اعتقاد به وجود بحران
دارند.
 86درصد ش��رکت کنن��دگان در
نظرسنجی  EKOSفکر می کنند
که اقتصاد کشور در نوعی بحران یا
فشار قرار دارد 49 ،درصد به بحران
مالیم و 25درصد به بحران ش��دید
و 12درصد نیز به فش��ار اقتصادی

معتقدهستند.
تنها 12درصد معتقدن��د کانادا در
حال تجربه یک دوران رشد مالیم
است.
 23جوالی گذش��ته ،بانک مرکزی
کان��ادا خبر از پای��ان دوران بحران
اقتص��ادی داد  ،ام��ا بالفاصله وزیر
اقتص��اد ،جیم فالهرتی ،این نظر را
رد کرد.
در مجموع می ت��وان گفت نیمی
از م��ردم هن��وز معتقد ب��ه وجود
یک بحران مالیم در س��طح کشور
هستند.
در این میان ،شهروندان ساسکچوان
و مانیتوبا نسبت به دیگران خوشبین
تر هستند.
اما س�اکنان کب�ک و بخصوص
انتاری�و دی�دگاه ن�ا امیدانه ای
دارند.
ای��ن نظرس��نجی همچنی��ن از

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

www.iranianislamiccenter.com
210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

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

"متاسفم از اینکه مردمی را که
به بهانه اعتراض به یک انتخابات
بازداشت کرده اند ،چنین مورد
ش�کنجه قرار داده اند به طوری
که من ش�نیده ام که افراد را در
کهریزی�ک لخت م�ی کردند و
چهار دس�ت و پا می نشاندند و
سوار بر آنها می شدند و به آنها
می گفتند که صدای حیوانات را
در بیاورید".
او ادام��ه داد" :هرگز فراموش نکنیم
که مردم ما در جامعه ای زندگی می
کنند که خانم دکتر بنی یعقوب را
به اته��ام ارتباط با مردی می گیرند
و س��پس جنازه اش را تحویل می
دهند.
آیا ش��ما وجود اینه��ا را کتمان می
کنید؟
امروز به جای اینکه این مس��ائل را
پیگیری کنید بدون آنکه تحقیقاتی
در صحت و یا سقم مطلبی انجام شود
به دفاع از عملکردتان می پردازید؟"
آقای کروبی با "زجرآور" دانس��تن
تحقی��ق درب��اره نحوه برخ��ورد با
زندانیان ،ب��ار دیگر بر آمادگی خود
برای عهده دار ش��دن مس��وولیت
پیگیری این حوادث تاکید کرد.
کانادایی ه��ا درباره می��زان جرم و
جنایت پرسش کرده بود.
در حالیکه اداره آمار کش��ور سخن
از کاهش جرائم م��ی دهد ،تقریبا
نیمی از مردم معتقدند طی ده سال
گذش��ته نرخ جرائم ،افزایش یافته
است.
یک سوم کانادایی عقیده دارند باید
مدت زم��ان زندان ب��رای خاطیان
افزای��ش یابد .نظری که بیش��تر از
سوی طرفداران محافظه کاران ابراز
می شود.
طرف��داران حزب س��بز معتقد به
افزای��ش آم��وزه ه��ای فرهنگی و
اجتماعی برای جلوگیری از رش��د
جرائم هستند و برخی نیز چاره کار
را اف��زودن بر تعداد مأموران پلیس
می دانند.
06/08/2009

کانادا :امسال

کریسمسسبز!

ایرانتو :کارشناسان هواشناسی اعالم کردند،
تغییرات نابهنگام آب و هوایی که به عنوان
پدیده ال نینو شهرت دارد ،باعث خواهد شد
که کانادا پس از طی کردن تابس��تان خنک
س��ال جاری ،ش��اهد زمس��تانی معتدل
باشد.
بر اس��اس گزارش منتشره توسط مرکز
پی��ش بین��ی وضعی��ت آب و هوای
آمریکا  ،دمای سطحی دریا در حال
حاضر بین نیم تا یک و نیم درجه
گرمتر از حالت نرمال در اقیانوس
آرام اس��ت که بشکل ملموسی،
موجب ایجاد تغییر در دمای هوا
خواهد شد.
مشاهدات جاری و همچنین
مدل های دینامیک هواشناسی ،نش��ا ن
می دهد  ،آثار پدیده ال نینو در زمستان  ،2010-2009بوضوح
در نیمکره شمالی تأثیرگذار خواهد شد.
این سیس��تم که هر دو تا هفت س��ال اتفاق م��ی افتد ،باعث
ایجاد خش��کی در آفریقای جنوبی ،شمال استرالیا ،اندونزی و
شمال شرقی برزیل و همچنین بارش سنگین در ساحل غربی
آمریکای جنوبی می شود.
بنابراین اگرچه زمستان آینده ،فصل کم برفی برای اسکی بازان
باش��د ،اما برای شهروندانی که از پارو زدن خسته شده باشند،
فرصت مناسبی برای استراحت زمستانی است.
آخرین پدیده ال نینو در سال های  2007-2006باعث ایجاد
زمستان گرم در کانادا گردید به طوریکه ماه مارچ  ،2007رکورد
گرمترین زمستان در جهان را بخود اختصاص داد .

ماریا
کُـتنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

www.mariacottone.ca
______________________

لطفابهعالقمندانمهاجرت،
وب سایت ما را معرفی منایید.
__________________

آقای کامی منفرد ،با مشاره تلفن های جدید ویژه

ایرانیان حمرتم داخل و خارج از کشور ،پاسخگوی
هموطنان عزیز خود می باشد:

>> تلفن مستقیم و رایگان از ایران:

021-2398-1005

>> تلفن ویژه ایرانیان خارج از ایران:

514-326-8103
کانادا :تورونتو

یک میلیون
گرسنه در
قلب تپنده ی
اقتصاد کشور

برای اولین بار ،ش��مار متقاضیان
دریاف��ت خوراك��ی از FOOD
" BANKSبان��ك غذا" در تورنتو ،به
بیش از یك میلی��ون نفر معادل یك
سوم جمعیت رسید!
بحران اقتص��ادی و افزایش بیكاری
باعث شد ،تنها در سه ماهه نخست
سال  ،۲۰۰۹میزان نیازمندان به غذا
در تورنتوی بزرگ ،بیش از ۱۷درصد
نسبت به مدت مش��ابه آن افزایش
یابد.
ب��ر اس��اس گ��زارش تكاندهن��ده
" ، "Profile of Hungerكه توسط

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

www. mariacottone.ca

 CityNewsمنتش��ر ش��ده ،از بین
متقاضی��ان مذك��ور ۳۵ ،درصد را
بیكاران تشكیل می دهند ۶ ،درصد
با كاهش درآمد مواجه شده اند و ۱۱
درصد نیز آخرین پس اندازهای خود
را مصرف می كنند.
از س��وی دیگر ،مقررات سختگیرانه
پرداخت بیمه بیكاری توسط دولت
باعث شده كه بسیاری چاره ای جز
مراجعه برای دریافت غذای رایگان
نداشتهباشند.
این در حالیس��ت كه كارشناس��ان
پیش بینی كرده اند ،عدم دسترسی
به حتی مقدار محدودی كمك دولتی
باعث خواهد شد ،مردم به چاه هایی
بیافتند كه نتوانند از آن نجات یابند و
بدین ترتیب گروه هایی كه خود اهدا
كننده غذا هستند ،در آینده نزدیك
به نیازمندان تبدیل می شوند.
این گزارش همچنین حاكیس��ت،
دس��ت كم  ۷۷درص��د متقاضیان،
تنها برای تامین غذا یا هزینه اجاره
خود ،به سمت بدهكاری های كالن
كشیده ش��ده اند و  ۵۴درصد نیز با

>> تدریس زبان
و ادبیات عرب

فق��ط جهت ترویج گفتگوی بی��ن تمدنها و تبادل
فرهنگ��ی بی��ن جوامع اله��ی و اس��تکباری کلمه
«آمس��تردام» در صنعت صرف و نحو عربی «حشو
قبیح» اس��ت مثل« :سنگ س��یاه حجراالسود» یا
«تخم مرغ اردک»
و یا «آسید علی آقا!؟»

>> پیشگوئی سیاسی

گرچهواضحومبرهناستکهپیشگوئیدربارهمسائل
سیاسی جایز نیس��ت ولی قرائن و شواهد موجود و

ف��روش برخی اق�لام زندگی خود ،
ب��رای چند روز دیگر ،خ��ود را زنده
نگاه می دارند.
ه��م اكن��ون  ۷۶درص��د درآم��د
خانواره��ای مذك��ور ،ص��رف اجاره
مس��كن می ش��ود و مابقی ،كفاف
خوراك ،لباس  ،رفت و آمد و نیازهای
اولیه كودكان را نمی دهد.
مدیر یكی از شعبه های بانك غذا می
گوی��د :ما روزانه بین  ۳۰تا  ۵۰نفر ،
مشتری تازه داریم.
بانك غذا از ساكنین تورنتو درخواست
ك��رده تا آنجا كه در ت��وان دارند بر
میزان كمك های خود بیافزایند.
اضافه می شود این گزارش درحالی
منتش��ر می ش��ود كه اخیرا ،شهر
تورنتو با  ۳.۳میلیون نفر جمعیت ،در
بین  ۱۴۰ش��هر جهان ،رتبه چهارم
را از نظر بهترین مكان برای زندگی
كسب كرده است.
گفتنی اس��ت در گ��زارش مذكور،
تهران جایگاه  ۱۲۹را داشته است.
(ایرانتو)

حوادث ج��اری در ام
القری اس�لام نشان
می دهد ک��ه موضوع
مطروحه در رباع��ی زیر در
آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

در ماه دهم زسال  two thousandنُه
با آن همه ادعا و صد من آه و اُوه
آن بت به درک رفت و سپاهش پاشید
گه !!
سیستم به تمام قد فرو شد در ُ
__________________________
آقاجمال جوجه شاعر
نوچه آق جالل شاعر مونتریالی!؟
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به مناسبت میالد آن که
امروز ظالمان ،خود را به ناحق
جانشین او و سایه خدا در زمین
میخوانند.

فوتبال اسیر رژیم مذهبی....
فوتبال ایران؛

در مرز
خرافه و
مذهب

میثمتوسلی
کارشناسفوتبال
سازمان لیگ فدراس�یون فوتبال
در نام�ه ای رس�می ب�ه مدی�ران
باشگاه اس�تقالل تهران ،از وحید
طالب لو ،دروازه بان ملی پوش این
باشگاه خواسته است از این پس از
ق�راردادن ق�رآن در دروازه اش به
هنگام بازی خودداری کند.
در مت��ن این نامه که پ��س از پیروزی
استقالل برابر سپاهان در بازی هفته اول
فصل جدید لیگ برتر خطاب به مدیران
دو باشگاه نوشته شده ،آمده است:
«هم��ان طور ک��ه مطلعی��د اعتقاد به
مقدس��ات در جان و ایمان بازیکنان و
مربیان ما ریشه داشته و بسیاری از این
عزیزان در عمل به آن پایبندند.
جهت مزید استحضار گذاشتن قرآن در
هر جایی پایین تر از محل نشستن و یا
ایستادن فرد خالف احترام و باعث وهن
و خالف سیره بزرگان دین است.
لذا درخواست می شود با حفظ اعتقاد
مذهبی و دینی و اعتق��ادی ،بازیکنان
توجیه ش��وند عملی انجام نداده که در
اذهان متشرعین و سایر طرفداران باعث
تلقی دیگری شود».
اتهام رحمتی به طالب لو
مهدی رحمت��ی ،دروازه بان جدید تیم
س��پاهان ،پس از آنکه تیمش در تهران
با یک گل از اس��تقالل شکست خورد،
با اش��اره به تعداد زی��اد موقعیت های
گل تیمش ،گفت که رقی��ب او دروازه
استقالل را طلسم کرده بود.
طالب لو در پاس��خ به این انتقاد گفت
درون حوله ای که او با خود به دروازه می
برد نه طلسم و جادو که قرآن است.
دروازه ب��ان اس��تقالل مدعی ش��د که
اس��تفاده از این قرآن ربطی به جادو و
طلسم ندارد.
به گفته طال��ب لو ،او ب��ا همین قرآن
قهرمانی لیگ برتر ایران را جشن گرفته،
در عی��ن حال با همین قرآن س��قوط

" مهر فروزنده چو پنهان شود
شب پره بازیگر میدان شود"

اس��تقالل تا پله سیزدهم جدول لیگ
برتر را هم تجربه کرده است.
اعتقادات مذهبی یا خرافات؟
در س��الهای اخی��ردر ای��ران ات��کا به
متافیزیکبرایباالبردنشانسپیروزی
در مس��ابقه های ورزش��ی به ویژه در
فوتبال بیشتر شده ،اما همیشه نگاهها
به این موضوع مثبت نبوده است.
برخی معتقدند تعدادی از کسانی که
تالش می کنند اعتقادات مذهبی شان
را در زمین فوتبال نشان دهند ،بیش از
آنکه مومن باشند ،متظاهرند.
عذرخواهی فردوسی پور از قلعه
نویی

منتقدان امیر قلعه نویی ،سرمربی سابق
استقالل تهران که سابقه مربیگری در
تیم مل��ی ای��ران را دارد و اکنون روی
نیمکت س��پاهان اصفهان می نشیند،
او را متهم می کنند که از نش��ان دادن
اعتقادات مذهبی برای پیشرفت شغلی
استفاده می کند.
عادل فردوسی پور ،گزارشگر تلویزیون
ی��ک بار او را به خاط��ر آنکه با ظاهری
متفاوت روی نیمکت استقالل نشسته
بود ،خرافاتی نامید.
قلعه نویی در پاسخ گفت که ظاهرش با
مناسبت مذهبی آن روز متناسب بوده
است.
کار به جایی کش��ید که فردوس��ی پور
مجبور شد در برنامه پربیننده  90از قلعه
نویی عذرخواهی کند.

تسبیح بلند دایی
شاید کمتر کسی تصور می کرد روزی
علی دایی تسبیح در دست روی نیمکت
مربیگری دیده شود.
او تس��بیح بلندش را که ی��ادگار نتایج
درخشان و قهرمانی با سایپا در لیگ برتر
فصل ششم بود ،با خود به تیم ملی برد.
حتی انتقادهایی از این دس��ت هم که
سرمربی تیم ملی روی نیمکت کارهای
مهمتری از ذکر گفتن و تسبیح شمردن
دارد ،در دای��ی تحصیلک��رده تاثی��ری
نداشت.
داس��تان وقتی جالب ش��د که برخی
تالش کردند از ارتباط پنهانی علی دایی
و مدیران باشگاه سایپا با یک رمال یا به
اصطالح روزنامه های ورزشی در ایران
"جادوگر" پرده بردارند.
جادوگرها از کجا می آیند؟
کس��ی به درس��تی نمی داند اولین بار
ک��ی و کجا بود که تیم های فوتبال در
ایران به آنچه نیروی جادویی برخی افراد

خاص نامیده می ش��ود متوسل شدند،
ب��ا این وجود حاال دیگ��ر این مردان به
اصط�لاح جادویی تقریب��ا از پس پرده
بی��رون آمده اند و گاه��ی حتی در روز
روشن ،در میان زمین های تمرینی به
دنبال کار می گردند.
همین چند ماه پیش ب��ود که یکی از
آنها با کت و شلواری تر و تمیز و بسیار
متفاوت از آنچه در تصور عموم اس��ت،
سر تمرین تیم ملی فوتبال ایران رفت
و به منصور پورحیدری ک��ه آن روزها
سرپرست این تیم بود گفت اگر مدیران
و مربیان تیم ملی بخواهند او می تواند
کاری کند که این تیم ،کره ش��مالی را
در پیونگ یانگ شکست دهد و به جام
جهانی برود.
پورحیدری گفت به ورد و جادو اعتقاد
ندارد و از آن مرد خواسته دیگر هیچ گاه
به تیم های ملی نزدیک نشود.
البته تیم ایران بازی با کره ش��مالی را
نب��رد و در ادامه فرصت حضور در جام
جهانی را هم از دست داد.

 ...و اینک تسبیح مرفاوی
عبدالصمد مرفاوی ،در مقایسه با دو سال
پیش که سرمربی استقالل بود ،اگر هیچ
تفاوتی نکرده باش��د ،دست کم تسبیح
بزرگی در دس��ت گرفته که برای همه
تازگی دارد.
در اولی��ن ب��ازی فصل ت��ازه لیگ برتر
فوتب��ال ایران ،او از دقیقه یک تا دقیقه
 90دانه های تس��بیح را شمرد.کس��ی
چه می داند شاید او در دل هم پیروزی
بزرگ اس��تقالل برابر سپاهان را برکت
همین دانه های تس��بیح و زمزمه های
زیر لب می داند.
___________


پیکنیککتابخانهنیمازیررگبارباران

کتابخانه نیما در تاریخ یکشنبه دوم آگوست برنامه پیک نیک
را در محل پارک
انگرینیون برگزار کرد.
برغم ریزش شدید باران ،دوستداران نیما لطف کرده ،در این
برنامه شرکت کردند.
این پیک نیک بدون حضور ش��ما عزی��زان و کمک بیدریغ
اسپانسرهای کامیونیتی ایرانیان مونترال میسر نمی بود.
ی که در کنار ما بودند
همه کسان 
ما ضمن س��پاس بیکران از ٔ
ی که گرفتار رگبار باران شده و نتوانستند خود
ی کسان 
و تمام 
ی از ما
را به جشن نیما برسانند ،خواهشمندیم هر گونه کوتاه 
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راببخشایید.
سپاس و قدردانی ما نثار حامیان و اسپانسرها:
سوپر گوشت بینو (ع ّزت پازوکی)
مدرسه دهخدا
مشاور امالک (پروانه زندی)
رستوران کبابسرا (فرزاد موالیی)
مشاور امالک (رضا نژاد)
دکتر دندانپزشک حمید شاکرزاده
شرکت ساختمانی المبدا (مهرداد امیری)
دکتر دندانپزشک بهروز شریف نائینی
مشاور امالک (فیروز همتیان)
گارمنت جهان (مسعود عطارزاده)
لوازم یدکی اتومبیل آلفا (ع ّزت صادقی)
بیژن اسکندری (مدیترانه)
دوهفته نامه پیوند
و همچنین دوستان گرامی بهرام صمیمی ،بیژن جاللی،
شاهرخ اردالن ،کیوان سلطانی ،بهمن بهاران ،خانم مقتدر،
ی خار فرشاد فضلی و تپش دیجیتال و با پوزش از
گل ب 
ی که از قلم افتاده اند.
کسان 
_____________________________
>> عکس :گوش��ه ای از آش��پزخانه پررونق کبابپزی ،و
توران خانم نژاد ،پای همیشه حاضر برنامه های فرهنگی
ایرانی مونتریال ،در حال فروش پرچم

از اثر سیل خرافات و جهل
اصل وپی جامعه ویران شود
همچو شب از دلهره هر روزمان
هرشبمان شام غریبان شود
از لگد بی حد جالد پس��ت
ُخرد بسی دنده و دندان شود
جهل ریاست کند و اهرمن
راهبر و صاحب فرمان شود
باز اگر دست تو با دست من
هم قسم و هم دل و پیمان شود
لختهیخونمردهیاینزخمپیر
رنج من و درد تو درمان شود
غیرت " اگر سلسله جنبان شود"
دیو ستم پیشه گریزان شود
صبح دم از وجد نسیم سحر
رقص کنان پرچم ایران شود
ب��اردگ��رحلق��هیگله��ایم��ا
شاد و خوش و خرم و خندان شود ()1

محمدرضاعلیدوستی
نیمهشعبان
 2009میالدی  -کانادا

( )1به یاد شعر
«ما گلهای خندانیم /فرزندان ایرانیم»
شادروان استاد عباس یمینی شریف

مونتریال

دولت هارپر به

Gay Pride

)جشنوارههمجنسگرایان)

نه گفت!

"تونی كلمنت" وزیر صنایع ،از تصمیم دولت
محافظه كار كانادا ،مبنی بر عدم اعطای كمك
مالی به برگزاری فستیوال همجنسگرایان در
مونترآل دفاع كرد.
وی این كار را با توجه به نیاز سایر شهرها به آن
مبلغ،غیرمنصفانهخواند.
مسئولین برگزاری فستیوال كه انتظار دریافت
دس��ت كم  ۱۵۵،۰۰۰دالر را داشتتند از این
تصمیم دولت شگفت زده شدند.
ماه گذش��ته ،بدنبال پرداخت  ۴۰۰،۰۰۰دالر
كمك نقدی به فستیوال همجنسگرایان تورنتو،
اختیارات وزیر گردشگری كانادا نسبت به نحوه
تخصیص بودجه وزارتی از وی سلب شد.
ب��ا اینك��ه برگزاركنندگان معتقدن��د ،اهداف
سیاسی پش��ت پرده این تصمیم دولت وجود
دارد ،اما كلمنت اظهار داش��ته كه هم اكنون
صدها برنامه متنوع جذب توریس��ت دیگر در
دس��ت اقدام دولت اس��ت كه دست كم ۱۰۰
میلیون دالر بودجه نیاز دارند.
وی افزود ،ایالت كبك  ۴۲درصد از بودجه كل
برنامه ها را دریافت كرده كه این میزان به اندازه
دریافتی ایالت انتاریو است و تنها  ۱۶درصد از
بودجه توریستی كشور به ایالت های دیگر داده
می شود.
اما همجنسگرایان می گویند ،درخواست آنها در
مقابل كمك های میلیونی دولت به سایر برنامه
ها ،نظیر فس��تیوال موسیقی فرانسوی بسیار
ناچیز ناچیز است ،این درحالیست كه فستیوال
همجنس��گرایان ،دومین رویداد پردرآمد برای
ش��هر كبك از ناحیه بازدیدكنندگان محسوب
می شود.
یك نماینده لیبرال كبك نیز دلیل ارائه شده از
سوی محافظه كاران را قانع كننده ندانست و
تاكید كرد ،هیچگونه طرح مش��خصی درباره
چگونگی تقسیم بودجه بر مبنای برنامه ها و
شهرها وجود ندارد.
فستیوال های خیابانی همجنسگرایان كه طی
آنه��ا زنان و مردان با لباس ه��ا و آرایش های
گوناگون و بعضا برهنه ،از مقابل مردم رژه می
روند ،در سال های اخیر ،تبدیل به بزرگترین
رویداد هنری _ توریس��تی كانادا گشته كه در
اكثر شهرهای بزرگ آن برگزار می شود.

محاکمه
رهبران بهائی

دادگاه هفت تن از رهبران بهایی که از اردیبهش��ت ماه
سال گذشته در بازداشت به سر میبرند ،قرار است روز
 ۲۷مرداد در ایران برگزارشود.
دفتر جامعه بینالمللی بهای��ی در ژنو ،طی بیانیهای از
ارس��ال ابالغیه این دادگاه به دفتر عبدالفتاح سلطانی،
یکی از وکالی مدافع این متهمان خبر دادهاست.
جامعه جهانی بهائی ،با بیان اینکه در حال حاضر آقای
س��لطانی یکی از وکالی مدافع بهاییان در زندان است
و ش��یرین عبادی ،وکیل دیگر این پرونده نیز در ایران
نیس��ت ،برگزاری دادگاه بدون حض��ور وکالی مدافع را
نادیده گرفتن «حق برخورداری بهائیان ایران از اجرای
عدالت و روند قانونی آن» عنوان کرده است.
ای��ن بیانیه با اش��اره ب��ه اینکه تحقیق��ات و بازجویی
از دستگیرش��دگان ماهها پیش تمام ش��ده اس��ت ،به
«عدم موافقت با تعیین قرار وثیقه ،دسترس��ی نداشتن
بازداشتشدگان به مشاوره حقوقی و تماس بسیار محدود
آنها با خانوادههایشان» اعتراض کرده است.
دایان عالئی ،نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل،
تصمیم قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه هفت رهبر بهائی
در «این زمان و تحت شرایط توصیف شده» را «تجاوز به
حقوق زندانیان و روش دیگری به قصد محروم ساختن
این افراد از مشاوران حقوقی» عنوان کردهاست.
وی همچنی��ن از تحت فش��ار ق��رار داش��تن بهائیان
بازداشتش��ده برای تغییر وکالی مدافع خود خبر داده
است.
خانم عالیی میگوید« :ارسال ابالغیه محاکمه به وکیلی
که خود به طور غیرعادالنهای در زندان بسر میبرد ،کامال
بیمعناست».
وی با تاکید بر اینکه تنها جرم بهائیان زندانی« ،باورهای
دینی» آنها است ،نسبت به اعمال «مجازاتهای سنگین»
علیه آنها ابراز نگرانی کرده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ،اتهام هفت رهبر
بهایی را «جاسوسی برای اسرائیل ،توهین به مقدسات و
تبلیغ علیه نظام» اعالم کرده است.
سازمان عفو بینالملل پیش از این نسبت به صدور حکم
اعدام برای این هفت نفر هشدار داده بود ۲۵ .سال پیش،
گروههای دیگری از رهبران جامعه بهائی ایران ،بازداشت
و اعدام شدند.
پیش از این در اواخر اسفند سال  ۱۳۸۷و بیستم تیر ماه
 ۱۳۸۸نیز خبر برگزاری دادگاه این هفت نفر اعالم شده
بود .مقامهای قضایی ایران ،توضیحی درباره علت تاخیر
در برگزاری دادگاه این هفت بهائی ارائه نکردهاند.
خانم عالئى میگوید« :باتوجه به س��ابقه این موضوع و
بىتوجهى مطلق مقامات ایرانى به ضوابط آئین دادرسى
و همچنین وضعیت ج��ارى در ایران ،عم ً
ال نمىتوانیم
بدانیم در چه تاریخى این محاكمه برگزار خواهد شد».
فریبا کمالآبادی ،جمالالدین خانجانی ،عفیف نعیمی،
س��عید رضائی ،بهروز توکلی و وحید تیزفهم ،شش تن
از رهبران جامعه بهائیان هستند که  ۲۵اردبیهشت ماه
سال گذش��ته در منازل شخصی شان بازداشت شدند.
مهوش ثابت ،یکی دیگر از رهبران جامعه بهائیان نیز ۱۵
اسفند  ۱۳۸۶بازداشت شده بود.
هفت بهایی دستگیر شده اعضای هیاتی هستند که به
امور اولیه جامعه بهائیان ایران رسیدگی میکنند.
بهاییت در حدود  ۱۵۰سال پیش در ایران بنیادگذاری
شد و هماکنون بیش از  ۳۰۰هزار بهایی در ایران زندگی
میکنند.
بهاییت از زمان انقالب  ۵۷به اینس��و در قانون اساسی
ایران ب ه رسمیت شناخته نمیشود .از نظر حکومت ایران،
بهائیان ،مرتد محسوب میشوند و از هیچ حقی برخوردار
نیستن .د
فعالیت جامعه بهائیان از س��ال  ۱۳۶۲در ایران ممنوع
اعالم شده و هماکنون در حدود  ۴۰بهائی به اتهامهای
مختلف در ایران زندانی هستند.
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حکایت شیخ و شاه...

کاریکاتور

یک انقالب
ابراهیم نبوی

آیت الله خامنه ای گفت:
"این تظاهرات خیابانی تقلید مغلوط و
کاریکاتور انقالب  1357است".
مواردی که باعث شده است تا ایشان احساس
کند ،جنبش سبز کاریکاتور انقالب است ،به
نظر من بشرح زیر است:

اول:

رهبری ،محمدرضا پهلوی یک پادش��اه بود
که قدرت زیادی داشت ،آیت الله خامنه ای
یک رهبر است که دوست دارد قدرت زیادی
داشته باشد ،ولی ندارد .محمدرضا پهلوی یک
تعداد دوست داشت که واقعا دوستش بودند،
و تعدادی دش��من داشت که واقعا دشمنش
بودند .مثل حاال نبود که مردم روز شنبه فکر
کنند خامنه ای آدم بدی نیس��ت و دوشنبه
فکر کنند بدترین آدم روی زمین است.

دوم:

رئیس هیات وزیران ،ش��اه یک نخست وزیر
داشت به اسم امیرعباس هویدا که هم مدیر
خوبی بود ،هم روشنفکر با شعوری بود ،هم
در س��طح جهانی حضور داشت ،هم سیزده
سال نخس��ت وزیری کرده بود ،بدون اینکه
قدرت خرید مردم ب��اال و پائین برود ،روزی
هم که کشته شد همه دیدند که از مال دنیا
هیچ چیز نداشت .حاال ما یک رئیس جمهور
داریم که توی کابینه خودش جدی اش نمی
گیرند ،عکس اش کاریکاتور است .در عرض
چهار س��ال  15وزیر ب��ا عرضه ترش را کنار
گذاشته و  15وزیر بی عرضه تر به جای شان
آورده ،دو بیت شعر حافظ را بلد نیست از رو
بخواند ،در سطح جهانی همه مسخره اش می
کنند .در عرض چهار سال قیمت کاالها دو
و نیم برابر شده ،طبیعی است چنین آدمی
رئیس جمهور که هیچ ،کاریکاتور ریاس��ت
جمهور است.

سوم:

ارتش ،در زمان ش��اه یک ارتش منس��جم
وجود داش��ت ،که وقتی رودرروی مردم قرار
گرفت ،تصمیم گرفت اعالم بی طرفی کند،
اما چون انقالبیون به دروغ به آنان امان داده
بودند ،آنها را اعدام کردند .در حال حاضر ما
یک کاریکاتور ارتش داریم ،یک سپاه داریم
که فرماندهانش با همدیگر مخالفند ،بعضی
فرماندهان ارتش خودش��ان عضو حکومت
بعدی اند .یک بسیج داریم که مردم را زنده
زنده می خورند ،یک نیروی هوایی داریم که
هفته ای یک هواپیمایش س��قوط می کند،
یک ارتش لباس شخصی داریم که به پلیس
زور می گوید ،یک نیروی ضدشورش داریم
که معلوم نیست از زیر کدام بته ای عمل آمده
اند و یک نیروی انتظامی داریم که اگر زنی به
آنها پناه ببرد ،اول به او تجاوز می کنند ،بعدا
اگر زنده ماند جسدش را تحویل خانواده می
دهند .ما یک کاریکاتور ارتش داریم.

چهارم:

س��اواک ،در زمان ش��اه یک نیروی امنیتی
وجود داشت که تا آخرین لحظه به حکومت
وفادار بود و امنیت کشور را در برابر مخالفانش
حفظ م��ی کرد .حاال ی��ک وزارت اطالعات
رس��می داریم ،یک اطالعات سپاه داریم که
مواظب وزارت اطالعات اس��ت ،یک کمیته
اماک��ن نیروی انتظامی داری��م که اطالعات
نیروی انتظامی اس��ت ،یک اطالعات دادگاه
انتظامی نیروهای مس��لح داریم که مواظب
س��پاه اس��ت .یک اداره اطالعات مستقر در
بیت رهبری داریم که مواظب اطالعات سپاه
و وزارت اطالعات اس��ت و یک شورای عالی
امنیت ملی داریم که توسط همه این نهادها
کنترل می شود و از همه اینها مهم تر اینکه
هیچ کدام از اینها به آن یکی اعتماد ندارند .ما
یک سیستم اطالعاتی کاریکاتوری داریم.

پنجم:
وزارت خارج��ه ،در زم��ان حکومت پهلوی،
شش ماه قبل از س��قوط شاه ،آمریکایی ها
رسما از شاه حمایت می کردند ،فرانسوی ها
به شاه پیشنهاد کردند که آیت الله خمینی
را بکشند ،ولی شاه مخالفت کرد .دیوید اوئن
وزیر خارجه شاه بخاطر حمایت همه جانبه
از شاه با حزب کارگر درگیر شد ،آخرش هم
در گوادالوپ تصمیم گرفتند به تصمیم مردم
ایران احترام بگذارند و انقالب را برس��میت
بشناس��ند .در تمام دوران انقالب سعودی و
مص��ر و امارات و تمام کش��ورهای منطقه با
شاه رابطه خوبی داشتند .حاال پس از انقالب،
دولت ایران در عرض سه سال چهار قطعنامه
به اتفاق آراء از س��ازمان ملل دریافت کرده،
هیچ دولتی جز دیکتاتوری های خیلی عقب
مانده انتخابات احمدی نژاد را به رس��میت
نشناختند .هیچ مقام سیاسی و رهبر بزرگی
در جهان حاضر نیس��ت انتخاب��ات ایران را
تبریک بگوید .بخش اعظم مقامات عالیرتبه
کشور به عنوان تروریست تحت تعقیب اند
و حداقل ده س��فارتخانه خارجی در دو سال
گذشته مورد حمله ماموران دولتی و بسیج
قرار گرفته است.

ششم:

روشنفکران ،در دوران شاه بخش وسیعی از
روشنفکران با حکومت استبدادی شاه مخالف
بودند ،اما آثارشان در کشور منتشر می شد،
مثل آثار شاملو و ساعدی و آل احمد و صمد
بهرنگی و خیلی ه��ای دیگر ،فرح پهلوی با
کسانی کار می کرد که نقشه ترور خودش را
می کشیدند ،در رادیو و تلویزیون کسانی کار
می کردند که صریحا طرفدار سقوط سلطنت
بودند ،در حال حاضر گروهی از روشنفکران
نه سیاسی اند ،نه مخالف حکومت اند ،نه قصد
برانداختن دولت را دارند ،اما انتشار آثار آنان
ممنوع اس��ت .حکومت شاه تمام تالشش را
می کرد تا یک مخالف را به یک موافق تبدیل
کند ،جمهوری اسالمی تمام تالشش را می
کند که یک مخالف را به یک دشمن تبدیل
کند.

هفتم:

رسانه ملی ،در دوران شاه کسانی مثل خسرو
گلسرخی ،مهدی رضایی و دیگران می آمدند
به دادگاه و یک شکم سیر فحش به شاه می
دادند ،بعد هم اعدام می شدند و تمام می شد
می رفت .حاال ،رسانه ملی گروهی را می آورد
ب��ه تلویزیون ،آنها را وادار می کند به اعتراف
دروغ ،بعد بعضی ها را مثل سعیدی سیرجانی
می کشند و می گویند س��کته کرد و مرد،
بعضی ها را بدنام می کنند تا ابد و بعضی ها
را آنقدر زندان��ی می کنند که از حیز انتفاع
بیفتن .د

هشتم:

چهره تلویزیونی شاه مسعود بهنود بود که از
دولت انتقاد می کرد ،کلی هم طرفدار داشت،
حکومتی ها و غیر حکومتی ها هم نازش را
می کشیدند .مسعود بهنود همین حاال هم
در خارج از ایران هم از دولت انتقاد می کند
و هم در یک جاهایی از بخش��ی از حکومت
طرفداری می کند .با این وجود ممنوع الورود
به کشور خودش است.

نهم:

م��ردم ایران در س��ال  57تصمی��م به یک
راهپیمایی عظیم پرسرو صدا گرفتند ،هیچ
اجازه ای هم از دولت نگرفتند ،حکومت پهلوی
ارتش را برد ده کیلومتر آنطرف تر در خیابان
میرداماد مس��تقر کرد ،تا دو میلیون آدم هر
چه دلشان می خواهد علیه حکومت بگویند
و حکومت هم صدای آنها را بشنود .حاال ،سه
میلیون آدم ،در حالت سکوت ،بدون تحریک
به خش��ونت ،راهپیمایی کردند و یک کلمه
هم شعار ندادند .تمام نیروهای انتظامی جمع
شدند ،آدمهایی را گوشه خیابان ها گیر آوردند
و بدون اینکه کسی مقاومتی کند یا بجنگد،
 300تا  400نفر را کش��تند ،یعنی دقیقا به
اندازه تعداد کش��ته های شهریور  ،57با این
تفاوت که در شهریور  57شاه به مردم گفته
بود بیایید در انتخابات آزاد شرکت کنید ،اما
مردم می گفتند ما حکومت را نمی خواهیم،
اما حاال ،مردم به حکومت می گویند ما می
خواهیم در یک انتخابات آزاد شرکت کنیم
و کسی که انتخاب کردیم و سابقه حکومتی

دارد،
رئی��س جمه��ور
ش��ود ،اما حکومت
اص��رار دارد ک��ه
ش��ما می خواهید
حکوم��ت را عوض
کنید.

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

Tel. (514) 788-5937

دهم:

در زم��ان ش��اه،
در ش��هریور 57
جمعیت��ی ح��دود
 400نف��ر کش��ته
ش��دند ،حکوم��ت
پهلوی گف��ت 86
نفر کش��ته شدند،
انقالبی��ون گفتند
 3000نفر کش��ته
ش��دند .در خرداد
 88جمعیتی حدود
 400نف��ر کش��ته
شدند ،حکومت جمهوری اسالمی گفت 15
تا  20نفر از مردم توسط طرفداران موسوی
کشته ش��دند ،بعدا گفته شد  70نفر کشته
شدند ،حاال معلوم ش��ده است که  360نفر
کشته شده اند .به نظر شما کدامیک مسخره
است و کدامیک به حقیقت نزدیک تر است.

یازدهم:

یک خبرنگار خارجی گفته است ،در زمان شاه
همه چیز به نظر با ثبات می آمد ،با هر کسی
حرف می زدی جرات نمی کرد کوچکترین
انتقادی از ش��اه بکند ،ام��ا در مهمانی های
خصوصی سران حکومت ،هیچ کس را پیدا
نمی کردی که حاضر باشد از حکومت دفاع
کند و این سووال ایجاد می شد که حکومتی
که هیچ ک��س از آن دفاع نمی کند ،چطور
باقی مانده و حکومتی که همه با آن مخالفند
چرا از بین نمی رود؟ در جمهوری اس�لامی
تقریبا بیش از پنج��اه درصد حکومت ،اعم
از روحانی��ون ،پاس��داران ،وزارت اطالعات،
کارکن��ان دولت با حکومت مخالفند و حتی
طرفدار تغییر آن هس��تند ،یا به اتهام تغییر
آن زندانی اند ،اکثر مردم هم هر ش��ب علیه
حکومت ش��عار می دهند و منتظرند راهی
برای جمع شدن دور هم پیدا کنند تا پارچه
های سبزشان را در بیارند و علی علی.

دوازدهم:

من تاری��خ انقالب  57را
یک بار نوشته ام و قصد
دارم آن را روز ب��ه روز
بازنش��ر کنم ،چیزی که
رهب��ران حکومت نمی
خواهن��د بفهمن��د این
اس��ت که فاصل��ه روزی
که ش��اه و نخست وزیر
اع�لام کردند ک��ه ایران
جزیره آرامش است و ما
دیگر مش��کلی نداریم و
مشکل مخالفان مذهبی
حل ش��د ،ت��ا زمانی که
شاه داشت چمدانهایش
را می بس��ت تا از کشور
برود ،بیش از دو ماه و نیم
نبود ،کاریکاتور تلخ تاریخ
این است.

سیزدهم:

نحوست سیزدهم تشبیه
کاریکاتور پنجاه و هفت
به تراژدی هشتاد و هشت
این است که شاه با وجود
اینکه با تمام اروپا و آمریکا
و جهان رابطه داشت ،اما
روزی رسید که در پاناما
برای ماندن در چند اتاق
باید پول کرایه یک کشور
را می داد ،من نمی دانم
که آنچ��ه در حال وقوع
است ،کاریکاتور است یا
تراژدی ،اما هر چه هست،
رزرو یک هتل در امارات
متحده عربی خیلی کار
سختی نیست ،در بهترین
حالت می توان رزرو هتل
را لغو کرد.
____________
■

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

آگوست 2009 20 ،19 ،18 ،17
آگوست 2009 27 ،26 ،25 ،24
 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

آگوست 2009 20 ،19 ،18 ،17
تاریخنامنویسی:
آگوست 2009 27 ،26 ،25 ،24
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________
>> توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
_________________________________________

مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
_________________________________________

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

 31آگوست تا  18دسامبر 2009
 8:30صب�ح ت�ا 12:30
دوش�نبه ت�ا جمع�ه:

		
شبانه:

 31آگوست تا  17دسامبر 2009
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر

		
بعدازظهر

		

شهریه:

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

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

همه با هم به سوی خدا رویم
حلول ماه مبارک رمضان ماه ضیافت پروردگار
بر همگی شما مبارک باد
مركز اسالمی ایرانیان همانند سالهای گذشته
در این ماه رحمت با ارائه برنامه های ویژه این ماه در خدمت شما عزیزان خواهد بود
كه بدین شرح میباشد:
نماز جماعت مغرب و عشاء  -افطار  -دعای افتتاح
سخنرانیدوهفتهاولتوسطحاجآقاشیخصالحسیبویه
ودوهفتهدومتوسطدانشمندمحترمحجةاألسالموالمسلمینحاجآقامشكواة
برنامههایویژهشبهایقدرتانیمهشبهمراهباسحریخواهدبود

الزم به تذكر است كه دو هفته اول ماه رمضان از  2009/08/22لغایت  2009/09/05برنامه
ها هر هفته  3شب خواهد بود پنجشنبه و جمعه و شنبه شبها و از تاریخ 2009/09/06
لغایت آخر ماه مبارك رمضان هر شب برنامه ها برگذار خواهد شد.
امیدواریم با حضور خود این دعوت پروردگار را لبیك گفته و همگی در این ماه پرهیزكاری
درون را جال و صفا دهیم واز دریای رحمت پروردگار بهرمند شویم .
>> فطریه ماه مبارك رمضان  8دالر میباشد

نماز عید سعید فطر همراه با صبحانه ساعت  9صبح در مركز بر گذار خواهد شد
جهت كمك به هرچه با شكوهتر بر گذار كردن این ماه
با شماره های مركز تماس حاصل فرمایید

مركز اسالمی ایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507

12

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

حمل سکونت
خدا کجاست؟

سلیمان ،آن دانای گرانقدر ،به هنگام
گشایش هیکل اورشلیم ،این کلمات را
خطاب به خداوند بر زبان آورد« :اینک
فلک و فلکاالف�لاک تو را گنجایش
ندارد ،تا چه رس��د به این خانهای که
من بنا کردهام»
(اول پادشاهان :۸.)۲۷

هستند ،اما ساخته و پرداختۀ انسانها
میباشند.
مذهب و نظامهای عبادتی گرچه خوب
و بسیار مهماند ،اما مکان مناسبی برای
س��کونت خدا نیستند .س��لیمان ،آن
دانای گرانقدر این را درک کرده بود!

در تاریخ بش��ریت ،مکرراً شاهد تالش
کردن خدا در یک
انسانها برای محدود ِ
عبادتگاه ،یک کلیس��ا ،یک مجموعۀ
اعتقادات ،یک مذه��ب یا ترکیبی از
مذاهب هستیم .اما خدا هیچگاه تبدیل
به جزئی از یکی از اینها نخواهد شد.

خدا فراس��وی همه چیز است .چگونه
میت��وان او را در یک عمارت محدود
ساخت؟ سلیمان به خوبی درک کرده
بود که هیکل (معبد مقدس اورشلیم)
خانهای اس��ت نه برای خدا بلکه برای
آنانی که دعا میکنند؛ خانهای اس��ت
برای انسانها نه برای کسی که باالتر از اما آیا این به آن معنی اس��ت که خدا
تمامیآسمانهاست.
خارج از حیطۀ درک انسان قرار دارد؟
آیا خدا فقط در عالم تجرید قرار دارد؟
پس چه خانهای و چه عبادتگاهی به او یقیناًنه!
تقدیممیکنیم؟
او خودش این مشکل را حل میکند.
آیا میکوشیم خدای ابدی را در یک او همانقدر که از عالم هس��تی فراتر و
عبادتگاه جای دهیم؟
غیرقابل درک اس��ت ،همانقدر نیز در
َ
یا در یک کلیسا؟
زندگی و در اش��کال واقعیت انس��انی
یا در مجموعهای از اعتقادات؟
حضور دارد .او قابل دسترسی است.
یا در نوعی مذهب؟
مهمتر از این ،او در تاریخ بشری حضور
یا در ترکیبی از مذاهب؟
دارد .این به آن معناست که او در حوزۀ
مذاهب در حکم عبادتگاههایی هستند وجود ،قابل تشخیص است .او وجودی
که انسانها ساختهاند تا خدا را عبادت دور و مبهم نیست .نمیتوان گفت که
کنند.
"خدا شاید وجود داشته باشد و شاید
هر نوع نظام عبادتی شبیه به عمارتی وجود نداشته باشد".
است که برای او میسازیم و او را دعوت از مسألۀ اطاعت از او نیز نمیتوان طفره
میکنیم تا در آن ما را مالقات کند.
رفت .خدا خ��ود را در دنیای ما چنان
ام��ا هیچ مذهب��ی ،مکان مناس��بی واقعی نمایانده است که نمیتوان او را
برای خدا نیس��ت ،همانگونه که هیچ نادیده گرف��ت .او خود را در زمانهای
عبادتگاهیمحلیمناسببرایسکونت مشخص و مکانهای مشخص ،آشکار
خدا نیست.
س��اخته ،به همین جهت ،قابل درک
تمامی اینه��ا گرچه بس��یار مذهبی میباشد.
خدا َسر َو ِر واقعیت است،
واقعیت در زندگی انسان
و در تاری��خ .کالم خدا و
تجلی او ،مس��ائلی واقعی
هستند .تنها "اما"یی که
وجود دارد ،این است که او
از "صنعت دست انسان"
بدور اس��ت ،چه عمارت
باشد ،چه مذهب .او نحوۀ
ظاهر شدن و تجلی خود
را خودش تعیین میکند.
ای��ن واقعیتی اس��ت که
انس��انها اغل��ب ق��ادر به
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پذیرفتنشنیستند.
اما خدا چه ش��یوهای را برای ظاهر
کردن و تجلی خود انتخاب کرد؟ او
موجودی زنده خلق کرد .نخستین
روش تجلی او ،آدم بود .او بهصورت
خدا آفریده شد.
او محل سکونت روح خدا بود
(پیدایش :۱ ۲۶و :۲.)۷

وقتی آدم بر روی صحنه ظاهر شد،
نشان داد که چیزی بهنام ارادۀ آزاد
وجود دارد؛ بنابرای��ن ،جایی برای
نااطاعتی نیز بود.
اما وقتی آدم دوم ،یعنی مس��یح،
بر صحنه ظاهر شد ،نشان داد که
چیزی بهنام ارادۀ آزاد و نیز اطاعت
وجود دارد.
بهعبارت دیگر ،مس��یح با زندگی،
کامل
کف��اره و قیام خ��ود،
تحقق ِ
ِ
تجلی خدا بر انس��ان میباشد .اما
انس��ان چه س��همی در این میان
دارد؟
سهم انسان این است که یا راه آدم
را در پیش گیرد یا راه مسیح را .برای ما
چیزی جز انتخاب میان این دو نمانده
است؛ بقیه را مسیح مدتها پیش انجام
داده است.
چقدر انس��ان در طول تاریخ کوشیده
برپاکردن عبادتگاهها ،از این واقعیت
با
ِ
بگریزد ،به این امید که بتواند خدا را در
عمارت خاصی مالقات کند.
سلیمان میدانست که هیچ بنایی بر
روی زمین قادر به تحقق این مقصود
نیست .حتی خیمۀ اجتماع نیز که در
آن موسی حضور خدا را تجربه میکرد،
فقط سایهای بود از امور آینده .خیمۀ
اجتماع محل سکونت خدا نبود ،بلکه
محلی بود برای دریافت مکاشفۀ الهی.
قوم اس��رائیل به هنگام ک��وچ ،آن را
برمیچیدند.
در انجی��ل ،در یک بخش خاص ،این
"سایه" جامۀ تحقق میپوشد .اشارهای
تحتاللفظی به این "س��ایه" (خیمۀ
اجتماع) بهطور واضح در انجیل یوحنا
:۱ ۱۴یافت میشود:
«کلمه جسم گردید و میان ما ساکن
شد».

ش جالل عادل
شی

ک

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کلمۀ یونانی که برای "س��اکن شدن"
بکار رفت��ه ،در اصل به معنی "خیمه
زدن" میباشد.
این در واقع اش��ارهای است به خیمۀ
اجتماع در بیابان .خیمۀ زمان موسی
فقط یک مظهر یا َس��مبول بود .این
خیم��ه ،در قالب اصطالحات امروزی،
محل "مصاحبه" بود نه محل سکونت.
اما تحقق کامل این سکونت ،در مسیح
صورت گرفت.
حتی در مس��یح هم باز خدا نادیدنی
اس��ت ،اما در او کالم خود را آش��کار
میسازد
(یوحنا :۱.)۱۸-۱۴
روح خدا با حیات بشری در همآمیخت
و به این ترتیب ،مسیح مکانی شد که
در آن خدا و انسان یکجا گرد آمدند و
محل مالقات واقعی فراهم آمد .مسیح
آن مکانی اس��ت که خدا میخواهد با
انسان مالقات کند.

درک ک��رد که مس��یح دربارۀ
خودش سخن گفته بود ،دربارۀ
مرگ و قیامش
(یوحنا :۲.)۲۱-۱۹
اما کاتبان و فریس��یان او را به
مرگ س��پردند .آنه��ا اینگونه
گفتن مس��یح را دربارۀ
سخن ِ
هیکل ،کفر میشمردند .اما کفر
نبود؛ او داش��ت فقط به معنی
واقعی هی��کل بهعن��وان یک
"سایه" (یا نمونه) اشاره میکرد.
بعدها مکشوف شد که آنانی که
در خداترسی زندگی میکنند،
هیکل خدا هستند
(اول قرنتیان :۳ ۱۶و ۱۷
و دوم قرنتیان :۶ ۱۶و .)۱۹
اگر بخواهی��م زندگی ما محل
س��کونت خدا ش��ود ،باید با او
مالقات کنیم ،در غیر اینصورت،
گناه خدا را از زندگی ما دور نگه
خواهد داشت.
این همان پیغامی است که ارمیا
به قوم اسرائیل داد:
«طریقها و اعمال خود را اصالح
کنید و من شما را در این مکان ساکن
خواهم گردانید .به سخنان دروغ توکل
منمایی��د و مگویید که "هیکل یهوه،
هیکل یهوه ،هیکل یهوه اینست"»
(ارمیا :۷ ۳و .)۴
بنابراین ،س��ؤال مهمی که باید به آن
ت:
پاسخ بدهیم ،این اس 
آیا حاضرید مکان مقدس بشوید؟
آیا آمادهای��د با خدای زن��ده مالقات
کنید؟
رفتن به مکانهای مقدس ،نمیتوان
با ِ
از این سؤال طفره رفت.

هیکل اورشلیم روزی ویران شد ،اما خدا
بیخانه نماند .او فوق از آسمانهاست.
اما در عین حال ،آنقدر متواضع است
که مایل اس��ت در قلب انسان ساکن
شود ،در قلبهایی نظیر قلب تو و قلب
من .فقط کافی است که او را به داخل
زمانی که مس��یح در مقابل کاتبان و دعوت کنیم .مهم نیست کی هستیم
خواهان معب ِد
فریسیان اعالم داشت که «این قدس و چه ارزشی داریم .خدا
ِ
را خ��راب کنید که در س��ه روز آن را زنده است نه معابد بیروح!
برپ��ا خواهم نمود» ،گفتهاش بس��یار
تحریکآمیز نم��ود .بعدها وقتی یکی
___________________
از ش��اگردان ،این امور را ثبت میکرد،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

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:

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه
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مونتریال :در شهر...
مدرسه دهخدا

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

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر

تلفن)514( 626-5520 :

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 

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

یکشنبه 30آگوست
پیک نیک پارک آنگرینیون>> 18
شروع کالس ها 12 :سپتامبر

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
514-544-5962
khanehiran@gmail.com
--------------------

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

نامنویسی:

نیـاز به آموزگار

مدرسه فارسی دهخدا جهت تکمیل کادر
آموزشی خود به چند نفر آموزگار نیازمند
است.

نیـاز به مربی رقص

مدرسه فارسی دهخدا
به یک نفر مربی رقص برای بچه ها
نیازمند است.
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
------------------

>> کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

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

خانـه ایران
کالس های رقص

خورشید خانوم

5347 cote des niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
--------------------

MEKIC

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca
--------------------

مدرسه فردوسی

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال

اجنمنفرهنگیایرانیان

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
(514) 962.3565
--------------------

وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

اجنمندوستدارانزرتشت

کتابخانهنیما

سخنرانی و معرفی کتاب

دكتر ناصر قرگزلو،

محقق و استاد دانشگاه ،فارغ التحصیل رشته
های علوم سیاسی روابط بین الملل و جامعه
شناسی و نیز مهندسی ارتباطات و مدیریت
از دانشگاههای هندوس��تان و انگلستان و
فرانسه می باشد.
وی متخصص و كارشناس روابط بین المللی
در زمینه ایران ،خاورمیانه ،آسیای مركزی و
فرانسه بوده.
از او مقاالت و كتب متعددی
در این زمینه ها بزبان های
مختل��ف به چاپ رس��یده
است.
دكت��ر قرگزلو در راس��تای
معرفی دو جل��د از آخرین
كتب خود یعنی «اصالحات

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
جمعه شب  21آگوست

www.ajpq.qc.ca
--------------------

(514) 731-1443

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St- Hubert
--------------------

اجنمن ادبی مونترال
(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

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

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

خانه فرهنگ صبا

اجنمندوستدارانزرتشت

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

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

کافه لیت

انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری
جشن های ملی را به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند:
شنبه  3اکتبر2009
	• جشنمهرگان			:
شنبه  19دسامبر 2009
	• جشن یلدا (زادشب مهر)		:
شنبه  23ژانویه 2010
			
	•جشن سده:
سه شنبه 16مارچ 2010
	• جشن چهارشنبه سوری		:
شنبه  27مارچ 2010
	• جشن نوروز و زاد روز زرتشت		:
یکشنبه  4آوریل 2010
			
	• سیزده بدر:
2010
یکشنبه  28جون
			
	• جشنتیرگان:

www.cafelitt.ca

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

اوتـــاوا

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

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net
--------------------

همچنین از سازمان ها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در برگزاری
این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می شود به ما بپیوندند تا با
یاری یکدیگر گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که مجموعه ایست از آداب و رسوم آن
که در ذهنیت ما نهادینه شده را به نسل آیند شناسانده و انتقال دهیم.
______________________________
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید.
)514( 865 -7146
)514( 325-3012
---------------------------------------------

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

و تجدد در ایران» و نیز ماندانا (خاطرات) به یك دور سفر
حول معرفی و ثبت كتاب های فرانسه و انگلیسی خود
در چند دانشگاه و شهر كانادا پرداخته و از آن جمله به
دعوت بنیاد فرهنگی و
كتابخانه نیما در مونترال
جمعه  4سپتامبر 2009
از ساعت  19تا  22در محل
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca

ب��ه معرف��ی كتابهای خ��ود و نیز
پیرامون «ش��ناخت و باور جامعه
ایران» به سخنرانی می پردازد.
ش�نیدار این س�خنرانی را به
فرهنگدوستانایرانیمونتریال
توصیهمیکنیم.

تپشدیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
 Tارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
 Tطراحی و تهیه وب سایت
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
 Tتعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
تبدیل سیستم های ویدیوئی

از  8شب

گفت وشنود

>> کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  60درایران درکتابخانه
نیما

فراخوانبهاهدایکتاب

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه نیما
هدیه کنید ،نهال دوستی و راستی را
درجامعه کوچک مان به بار نشانده اید.

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

5206 DECARIE #3

514-651-7955

کتابخـــانهنیما
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca

مجمو
لبا عه ای
ن
ف
ی
س با خطا س از
ش
زیبا در ت یهای
پش

تلفنمونتـــریال:

www.iranica.com
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سپاسگزاری

ایران :اعتراض هوشمند...

بشر

طنزخرسندی

حقوق

کجاست؟

>> با پوزش از هموطنان
عزیزم و همزبانان سعدی و
عبید و ایرج میرزا( ...اگر الزم
است!)
پسحقوقبشرکجاست؟کجاست؟
نکند الی پای اوباماست
یا مگر غفلتاً شبی ،روزی
رفته راحت به کون سارکوزی
نکند هیالری ترش کرده
توی ماتحت شوهرش کرده
یا مگر کرده آنجال مرکل
توی خیک وزیر صاحبدل
یا که پوتین نموده صاف آن را
مدودف نیز کرده شاف آن را ....
(" -هادیا عفت کالم چه شد؟
ادب و شأن و احترام چه شد؟
شاعراینباردرغضبشدهاست
ادبیات بیادب شده است!")
 گور بابای عفت و عصمتدیگرم نیست فکر این قسمت
در خیابان که خون شده دلمه
گور بابای عفت کلمه
گرچه گوئی که غافل از ادبم
باز از خشم خویشتن عقبم
من در این روزگار خونالود
با ادبتر ازین نخواهم بود!
***
تازه آن بِرلسِ فالن ،مانده
گوردونِ گندهبک ،براون ،مانده
رهبر چین و رهبر ژاپن
آن دو دیوثِ پشت دوال کن
از حقوقبشر چه میدانند
فقط اخبار نفت میخوانند
ولی البته بود اگر صرفش
کس نمیبود غافل از حرفش
از اوباما بگیر تا پوتین
از پوتین تا هو-جین-تاو در چین
از پکن هم بگیر تا توکیو
خدمت حضرت تارو-آسو
آنطرف تا هلند کاسبکار
"پاچهخواران" دولت و دربار
ناگهان صحبت حقوق بشر
مینمودندجمله،سرتاسر
همه بر سر زنان و ناله کنان
همه ماتم گرفته ،تعزیهخوان
که حقوق بشر چرا کم شد؟
آخ که دنیای ما پر از غم شد!
آخ که بنده نخفتم اوری نایت
فکر ایرانم و هیومن رایت!
ولی امروز این حقوق بشر
رفته با سر به جای نابدتر!
***
های ای رهبران غربی کور!
اللهای کثیف خاور دور !
های ای جاکشانِ لیدی و جنت!
که رئیسید یا پرزیدنت!
هیچ باتوم خورده بر سرتان؟
روی اسفالت مرده دخترتان؟
هیچ فرزندتان اسیر شده؟
خرد و درمانده و خمیر شده؟
های ای رهبران ریز و درشت
هیچکسازشماعزیزیکشت؟
نوجوان شما به کهریزک
نشده مثل مال ما بیشک ...
از خفقانتان بود معلوم
که خبر گشتهاید از باتوم
غم ما را اگرچه میبینید

دمشنی
با هویت
ایرانی!

جهان یادگار است و ما رفتنی
اندوه از دست دادن

فریدون صبوری دیلمی

شهبازخنعی(مونتریال)
snak1@live.ca

در غربت جهانی ما غمی بود،

خیزش و رستاخیز
مردم ایران با گام هایی
 میرحسین موسوی باید
س��نجیده و استوار به
پی��ش م��ی رود .به بداند نه زمان کنونی شباهتی
همان ان��دازه که این
به سی سال پیش دارد،
حرک��ت هوش��مند و
خردگراس��ت ،رفت��ار
نه مردم امروز ایران!
جبه��ه مقاب��ل یعنی
نظام جنایت پیشه ی
والیت مطلق��ه فقیه
"استقالل ،آزادی،
ِخردگریز ،سرآسیمه و وحشت زده
اس��ت .در حالی که ب��ا لبه پرتگاه جمهوری ایرانی!"
سقوط فاصله بسیار اندکی دارد واین
را حتی خودی های دلسوز نظام هم باطله!"
به آن گوشزد می کنند ،در هیچ یک تبدیل شد ،پنجشنبه هفته گذشته،
از رفتارش کوچک ترین نش��انه ای  8م��رداد ،در روز برگ��زاری چهلم
ذره ای به فکر «ندا» به:
از این که حتی بقدر ّ
مصلحت و بقای خودش باش��د نیز "اس�تقالل ،آزادی ،جمه�وری
ایرانی!"
دیده نمی شود.
نمای��ش مضح��ک و چن��دش آور تغییریافت.
دادگاه فرمایش��ی – ک��ه به فرض خبرگزاری جبهه متحد دانشجویی،
درس��تی ادعاه��ای مالیخولیای��ی در بیانی��ه ای که به مناس��بت 14
نماینده دادس��تان ،چیزی جز تف م��رداد از جبه��ه دموکراتیک ایران
سرباال نیس��ت – و مراسم سوت و منتشر کرد ،در این باره نوشت:
کور به اصط�لاح "تنفیذ" احمدی "در ش��عارهای تظاهرات کنندگان
نژاد نمونه هایی از این خردباختگی ،اخیر ،این شعارمحوری قرار داشت:
سرآس��یمگی و وحش��ت زدگی ها استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی.
این شعار در انقالب بهمن  57نیز از
هستند.
آیت الله موس��وی تبری��زی ،دبیر پایه ای ترین شعارهای مردم بود .با
مجمع محققین حوزه علمیه قم و این تفاوت که در انقالب دموکراتیک
دادستان پیشین کل کشور ،درباره اخیر،بجایکلمهاسالمیکلمهایرانی
گذاشته شده است .برای این که در
دادگاه برگزار شده اخیر می گوید:
"ق�� ّوه قضایی��ه با تش��کیل دادگاه  30س��ال اخیر مردم دریافتند که
ش��خصیت های سیاسی ،انقالبی و نظام دینی عمال در نفی جمهوریت
مبارز نظام ،چنان برای از بین رفتن و نفی حاکمیت ملّی قرارمی گیرد و
نظام هزینه کرد که اگر اس��راییل و آزادی مردم عمال سلب می شود".
امریکا تمام بودجه خود را صرف این میرحسین موس��وی ،نامزد مغبون
کودتای مخملی م��ی کرد ،چنین اصالح طلب-اصول گرای به اصطالح
حیثیت نظام را در دنیا از بین نمی انتخاب��ات دهمی��ن دوره ریاس��ت
جمهوری ،بطور آشکار با این تحلیل
بردند"!
حتی سردار پاسدار رجزخوانی چون جبه��ه دموکراتیک ای��ران مخالف
محمد اس��ت ،زیرا در همان روز س��ردادن
سردار عراقی ،فرمانده سپاه ّ
رس��ول الله (ص) که خالی بندی و شعار توسط مردم ،در دیدار با جمعی
تهدید مبارزان جزء ش��رح وظایف از معلمان گفت:
روزانه اش اس��ت ،به روزنامه کیهان "بای��د ش��عاری مط��رح کنیم که
گستردگی آن بتواند ایرانیان داخل و
حکومتی می گوید:
توجه به گس��ترش ماهواره ها ،خارج کشور را دربر گیرد و براساس
"ب��ا ّ
دشمن به راحتی اراده اش را در خانه آن حرکتمان را تنظیم کنیم .آنچه
های ما اعمال می کند در حالی که من پیش��نهاد می کنم ،ایستادن بر
متاس��فانه میزان روشنگری رسانه قانون اساس��ی از زاویه زنده کردن
های ما ناکارآم��د و عملیات روانی اصول مغفولی اس��ت که مهم ترین
آن آزادی هاست"!
دشمن قوی است"!
شکوه و زیبایی خیزش مردم را می میرحس��ین موس��وی ،گوی��ی که
توان در روند تکوینی شعارهای آن این حد از رهنم��ون دادن را کافی
ندیده باشد ،دو روز بعد 10 ،مرداد،
به عیان دید.
در حالی که خیزش با ش��عارهایی در گفتگویی س��رهم بندی شده با
تارنمای قلم گفت:
چون:
"موس��وی ،موس��وی ،رای مرا پس "ش��عار کلیدی مردم در راه سبزی
بگی��ر" آغاز ش��د ،در نیم��ه راه به :که برگزیده اند ،جمهوری اس�لامی
"مجتبی بمیری ،رهبری را نبینی!" نه یک کلم��ه کمتر و نه یک کلمه
و سپس:
_______________________
والیت��ش
قاتل��ه،
ای
"خامن��ه
>> ادامه در صفحه24 :
جز گل از باغ ما نمیچینید
تا بود باغ ما پر از گلِ نفت
غمتان نیست که چه بر ما رفت
نفت ما خون خالص و ناب است
خون صدها ندا و سهراب است
خون قربانیان استبداد
توی ایران و حومهی بغداد
پس بنوشید بهر پرخونی
از اوباما الی برلس-کونی!
تف به روی شما یکایکتان
چهرههایحقیرمضحکتان

تف به روی شما همه با هم
بجز این از شما نمیخواهم!
***
ما که مسئول مشکل خویشیم
هریک از جملهی شما بیشیم
بینیاز از همه شما هستیم
ملتی فحل و خودکفا هستیم
چوب اگر الی چرخمان ننهید
به حکومتگران کمک ندهید
برحذر از شما و خوشحالیم
که جوان ملتی کهنسالیم

که تنها با کالم همدردی دوستان و آشنایان تسلی می یافت.
و دوستان فریدون و خانواده اش این مهر را از ما دریغ نکردند.
از محبت این یاران تشکر می کنم
و برایشان سالمت و سعادت را آرزو دارم.

ملیحهکالنتری

امحدی نژاد رئیس مجهور ما نیست !

! Ahmadi Nejad n'est PAS notre président
!Ne reconnaissez-pas la légitimité d'Ahmadi Néjad comme président

روز چهارشنبه  ۵اوت ،مصادف با روز سوگند
خوردن احمدی نژادبه عنوان ریاست جمهور
جمهوری اسالمی،
در مرکز شهر مونتریال،
در محل Carré Phillips
از ساعت  ۵تا  ۷شب ،همانند بسیاری از
شهرهای بزر گ جهان ،تظاهرات اعتراضی
بزرگی برگزار گردید.
در بخشی از اطالعیه این گردهمایی که به
ی برای دمکراسی در
همت گروه «همبستگ 
ایران» هماهنگ شده بود ،می خوانیم:
احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست!
احمدی نژاد را به رسمیت نشناسید!
ما از دولت کانادا و مجامع بین المللی میخواهیم
تا احمدی نژاد را که با ربودن رای مردم و توسل
به دروغ و خشونت میخواهد خود را رئیس
ی کند ،به رسمیت نشناسند.
جمهور ایران معرف 
______________________
عکس گوشه کوچکی از تظـــاهرات را نشان
می دهد:
با سپاس از بیژن عزیز

ما جوانان پرتوان داریم
فکر و برنامهی جوان داریم
مادرانی که توی میدانند
زن آزادفکر ایرانند
مردها پرتالش و با ایمان
مثل ستارخان و باقرخان
مردمانند اهل اندیشه
با صفا ،با غرور ،با ریشه
همه کوشندهی ره وطنند
نه که مهملنویس مثل منند!
من هم آمادهام پی پوزش

که همه نِرو-هایم آمد کش
پشت پی.سی .نشسته نیمهی شب
رفت کیبورد راه ضد ادب!
ای شما رهبران این دنیا
معذرت خواهم از حضور شما
از اوباما و مرکل و پوتین
رهبران عزیز ژاپن و چین
سرکوزی و براون و آن دیگر
همگی از دم و الی آخر
از حضور شمام شرمنده
که شدم ناگه از زمین کنده!

قصد من هم نبود بیادبی
ولی از دستتان شدم عصبی
که تماشاگر قضایائید
شاهد قتل بچهی مائید
ولی اص ً
ال نمیگزد ککتان
ک تکتان!
تف به قبر بابای ت 
من که از کوره باز در رفتم
ای "برادر" برس که سر رفتم !...
 ۱۸مرداد  -لندن
[اصغرآقا ،سایت هادی خرسندی]

سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

سهم پیوند ونکوور
از نبرد برای آزادی و
حقوق بشر در ایران
بروبچه های پیوند
ونکوور چندی است
از جیب مبارک ،این
«بیلبورد» بزرگ را در
یکی از نقاط شلوغ
ونکوور بر پا کرده اند،
که نظر بسیاری را به
خود جلب کرده است:

برنامه

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

--------->> تلفن514-799-8330 :

توجه :اجنمن ادبی ایرانیان مونرتیال
معرفی کتاب >> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت
خانواده:پروفسور پرویزقدیریان

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

(مجعه  21ماه آ گوست) در دانشگاه کنکوردیابه دلیل برخی اشکاالت فنی به آینده

سرویس اتومبیل

موکول می شود .اطالعات بعدی متعاقبا به آگاهی خواهد رسید.

با جتربه طوالنی

مژده مژده بزودی
چلوکبابی

یـاس

در قلب NDG
>> حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
>> کیرتینگ
یاس در خدمت
میهمانی های مشا

Professional Grooming

15

 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

___ ___ www.paivand.ca

15 PAYVAND: Vol. 16  No.914  Août 15, 2009

انوا
ع
ک
ب
ا
انو
ا
ع
ب ها
خ
ای ورش
ه
ا
ی
خ
ران
ی باکیفیت وشمزه
عالی

با مجرب ترین آشپز ایرانی
__________________________________

RESTO YAS

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

5563 rue UpperLachine
)(NDG

Tel.: (514) 483-0303

	• گریم و میک آپ عروس

	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

همراه با تکنیک کاموفالژ

	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
	• آموزش خودآرائی

>> با مجوز رمسی از دولت کبک

آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مـــدارک عالی و
بین املللی گریم و میک آپ

Tel.:514-573-9595

Tel.: 514-290-2959
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 جهت تعیین استراتژی های سرمایه گذاری
در امور مالی خانواده ها
 پشتوانه خرید خانه،
 حتصیالت فرزندان و بازنشستگی
>> با مسیرا مظفری متاس بگیرید.

آینده را منی توان پیش بینی کرد ،اما می توان برنامه ریزی کرد!

مسیرامظفری

WWW.SAMIRAINS.COM

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
ی بدون نصب دیش

ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
متاشای بیش از 50

لم و سریال ایرانی
فی
ها
د
ص
و
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  12شبکه

ودی به بیش از 24
(بز

صداو سیمای ایران

ال خواهد رسید!)
کان

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
	•اپیالسیون
امل
____
>> با م
	•رنگ _____ ش دیریت
	•ماکیاژ
هرزاد
	•
ف
ر
	•بند و ابرو
	•
____________
ک
و
ت
اه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
__
_
_
_
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

___ www.paivand.ca ___
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>> with
monthly
instalment
__________

COMMERCIAL

17

________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

خنستین شرکت بیمه ایرانی

برای >> اتومبیل و >> خانه شما
برترین سرویس کمترین بها
______
CAR
Assurance
HOUSE
Elegance
TAXI
Insurance
_______
MOTO

1388  مرداد24  914  شماره 16 سال

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

BMW 323I 2007
Prix : $ 23900

Kilométrage : 57000
Garantie / Financement : Disponible
Mensuel : 364.00
LONG TERM DISPONIBLE
Classi.: Berline T/ ransmission: Auto
Cylindres : 6 Carburant : Essence
Motricité : RWD Portes : 4
Passagers : 5 Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Blanc
Type : Berline

NISSAN MAXIMA 2006

Prix : $ 14900
Kilométrage : 85000
Garantie / Financement : Disponible
Mensuel : 252.00
LONG TERM DISPONIBLE
Class. : Berline/ Transmission: Auto
Cylindres : 6 Carburant : Essence
Motricité : FWD Portes : 4
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris foncé
Type : Berline

assurance@eleganceleasing.com
...در جستجوی شما
بانویمحترم

فروشگاهوقصابیایرانی

رض�ا

BOUCHERIE &
GRILLADES/ BBQ REZA

!فرارسیدن ماه میهمانی خداوند مبارک باد

گوشت های تازه با ذبح اسالمی
و بانازل ترین قیمت
سند
دپ
لبیامور انی
ر
و
ز ذائقه ای ست
ود ا
موج

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
»«در وست آیلند

انوا
ع
ک
ب
ا
ب
با ذغ
ا
ل
چ
وبی

. سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

، باسفارش دو روز قبل گوشت ها
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
.خدمت تان ارائه شود
Vian
de
H /Meat

ala

l

Tel.: 514-305-2130

.من شما را در رستوران عموجمال دیدم
 با، همراه یک آقا و یک بانوی دیگر؛ لباس سیاه پوشیده بودید، شب10  ساعت، ماه جوالی23 روز پنجشنبه
. با بنز سیاه، سپس شما رفتید. نگاهمان لحظه ای به هم گره خورد.شال سپید
: با من با ایمیل زیر تماس بگیرید،خواهشمندم در صورت تمایل
سپاسگزارم

samsoudmand@yahoo.ca

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

>>
>>
Cell.: (514)
ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

____________
Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

207-9000

ژاله حافظی

Clinique Dentaire PEARL

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

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

18
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کلینیک زیبایی و اسپـا

www.esthemedica.com

از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:
Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و
دردهای مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی
موجود است

&

_____________

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726

_______________________

Thur. & Fri.:
9 to 7:00 p.m.
Sat.: 9 to 5

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

Agent immobilier affilié

Conseiller en financement hypothécaire

Purchase of a home
Renewal
Refinancing
Pre-authorization

آرش کیانی

متخصص

_________________
14, Place du Commerce,
bur. 600
Île-des-Sœurs (Verdun),
Québec H3E 1T5

وام مسکن

در خدمت هموطنان گرامی
مشاوره با ما به سود شماست!

•
•
•
•

Tél.:
(514) 967-7269

Fax : (514) 287-9751
Courriel: akiani@multi-prets.com

آرا
ی
ش
گ
رمجرب :سالن آرایش
خا
من مه ای
 15 y yسال سابقه در
 y yکوتاه کرد ن مو
 y yاپیالسیون
 y yماکیاژ
 y yرنگ
 y yفر
 y yهایالیت

ترندز
TRENDS:
4 Place Du Commerce
Nun’s Island

(514) 482-3477

___ www.paivand.ca ___
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در گذشت
)1307( 1927 تولد
 انسانی با احساس و اندیشه ای، نیکوکار، دانشمند،حکیم
 مظهر مردمی و آزادی با خردی روشن در قلم و،بزرگ
،معنویت

زنده یاد دکتر امساعیل زینعلی
 اوت در بیمارستان ژنرال مونترال دیده فرو7 در نیمه شب
.بست
دبیرستانپهلوی؛،تحصیل
با اتمام سال چهارم پزشکی جالی وطن نموده؛
ادامه دو رشته پزشکی و اقتصاد در پراگ پایان یافت؛
، سال در چکسلواکی50 پس از پایان این دو فاکولته بیش از
.الجزیره و کانادا بعنوان طبیب عمومی اشتغال داشت

تسلیت

ناصر اویسی

حادثه ناگوار را به
 کاوه و دیانا، مارسال:فرزندانش
 نصراله و فضل اله سیار زینعلی:و برادرانش
 افسر و هما سیار:و خواهرانش
.تسلیت می گویم

 خانواده، درگذشت دکتر اسماعیل زینعلی را به فرزندان
 برای آرامش روحش دعا،و دوستان مرحوم تسلیت گفته
.میکنیم
Dr. Peter Blusanovics & Diana Coviello
________________________

Dr. Ismail Zeinali
ZEINALI, Dr. Ismail 1928-2009 It is with great
sadness to announce the passing of Dr. Ismail
Zeinali. He will be sadly missed by his closest family and friends, Nasser Oveissi, Diana
Coviello and Dr. Peter Blusanovics. Beloved
father of son Kave and daughter Marcela. He was
predeceased by his son Mehran. Dearly loved by
his sisters; Afssar and Homa, brothers; Nassrolah
and Zoli, cousins, nieces and nephews who are
from Iran. He will be missed by his companion
Elizabeth and his many friends that shared time
with him in the last year. Ismail passed away on
Friday, August 7 at MGH. Over fifty years as
a practicing physician until the age of seventynine, Dr. Zeinali showed true devotion, respect
and care towards his patients. Special thanks to
the staff at Chateau Westmount for their special
attention and care. At his request there will be no
ceremonies. However at a later time there will
be a gathering to offer respect to our friend. A
further notice will follow.
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خواندن
جای قصه
به
د کانتان با
برای کو
رف بزنید
نها ح
آ 

گوناگون...

روانشناس��ان و متخصصی��ن ک��ودک
میگویند صحب��ت کردن با کودکان در
هن��گام خواب بیشت��ر از قصه خواندن
قدرت تکلم آنها را افزایش میدهد.
حتی اگر کودک شما س��ن کمی دارد
و ق��ادر به حرف زدن نیس��ت زمانی که
صدای شما را میشنود و سعی میکند
به گونهای به آنها پاسخ دهد مهارتهای
زبانی و تکلمی او به طرز ش��گفت آوری
رشد میکند.
نکته جال��ب توجه این اس��ت که بین
سنین صفر تا  4سال تماشای تلویزیون
تقریباً هیچ تأثیری ،نه مثبت و نه منفی،
برروی قابلیتهای تکلمی کودکان ندارد.
دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خود
متوجه شدند :بس��یاری از والدین برای
رش��د قدرت ذهنی ک��ودکان کتاب را
انتخاب میکنن��د و گاهی این کار را در
نهایت دقت و وسواس انجام میدهند تا
بهترین تأثیر را روی کودک خود داشته
باشند اما حتی بهترین کتابها هم تأثیر
بسیار کمتری از یک مکالمه کوتاه کلمه

به کلمه بین کودک و مادر دارد.
بس��یاری از متخصصان والدین را
تش��ویق میکنند تا برای کودکان
خودش��ان قصه بخوانند تا به این
ترتیب عالوه بر ایجاد حس آرامش
در کودک او را با لغات و اصطالحات
جدید آش��نا کنند .اما با این روش
نقش کودک در تب��ادل اطالعات
نادی��ده گرفته میش��ود و به این
ترتیب کودکان م��ا به اندازه کافی
سخننمیگویند.
کودکانی که درهنگام شب و قبل
از خواب با پ��درو مادر خود صحبت
میکنند نس��بت به کودکانی که فقط
قصه گ��وش میدهند ت��ا  6برابر بهتر
سخن میگویند .آنها لغات بیشتری را
میدانند ،بهتر از کلمات استفاده میکنند
و اش��تباهات کمتری در صحبت کردن
خود دارند .ش��اید یکی از دالیل آن این
اس��ت والدین در هنگام سخن گفتن با
کودکانشان اشتباهات آنها را تصحیح
میکنند.

مطالعات کارشناس��ان نش��ان میدهد
ک��ودکان طی یک روزبه طور متوس��ط
نزدی��ک ب��ه  13هزار لغت جدی��د را از
طریق والدین خود میشنوند و همچنین
نزدیک به  400بار با والدین خود به طور
مستقیمگفتوگومیکنند.
والدی��ن بای��د از این فرصته��ا نهایت
استفاده را ببرند و با تصحیح اشتباهات
ک��ودکان و معرفی لغات جدید به آنها
ق��درت مکالم��ه کودکانش��ان را تا حد

نکات اساسی در مورد کاهش وزن
خیلی از افرادی که درصدد کاهش
وزن هس��تند و در ای��ن را ه تالش
زیادی می کنن��د -از رعایت رژیم
غذای��ی گرفته تا انج��ام تمرینات
فیزیکی روزانه -با این حال تغییر
قابل توجهی در س��ایز و وزن خود
مشاهده نمی کنند.

این افراد بهتر است به نکات کلیدی
زیر توجه کنند:
نکاتینظیر:

خواب:

خواب کافی بین  6تا  8ساعت در
روز ضروری است .افرادی که خواب
کافی ندارند خستگی روزانه خود را
با خوردن غذا جبران می کنند.
غذاهای آماده شده :
کس��انی که درص��دد کاهش وزن
هستند باید از مصرف فست فودها
و غذاه��ای فریزری و س��رخ کرده
اجتناب کنند .مصرف میزان کافی
از غذاهای فیبر دار نظیر سبزیجات
و می��وه ج��ات می توان��د بهترین
انتخاب باشد.
نوشیدنی های قندی:
عدم مصرف نوشیدنی های قندی
و جایگزین کردن آن با آب س��الم
یکی ار بهترین راه برای کاهش وزن
است .نوش��یدن آب جهت هضم،
دفع سموم و انتقال مواد مغذی به
سلولها که برای س��وزاندن کالری
نیازمند انرژی هس��تند الزم است.
بای��د گفت که درصد قابل توجهی
از کالری ها از طریق نوشیدنی ها
جذب می شود و باید کنترل نمود.
0

طبخ سالم:

مس��لما طبخ غذا کاری وقت گیر

است ولی حداقل این مزیت را دارد
که از محتوا و کیفیت آنچه خواهید
خ��ورد مطمئن هس��تید .پس به
منظور کاهش وزن تا آنجا که امکان
دارد از غذاه��ای آم��اده و رفتن به
رستوران اجتناب کنید.

آرام باشید:

زمانی که بنشینید مسلما حراص
کمتری ب��رای خ��وردن خواهید
داشت  .جویدن غذا به اندازه کافی
می تواند نقش بسزایی در هضم غذا
داشته باشد.

می کنند  4برابر بیشتر از دیگران در
معرض خطر افزایش وزن
و چاقی هستند.

فعالیت:

تنه��ا ب��ه خاطر
کار ک��ردن در
بیرون خانه  ،مجاز
ب��ه خ��وردن و
آشامیدن هر
آنچ��ه می
خواهید

تنفس:

صبح هنگام ،بعد از ظهر و آخر شب
بهترین زم��ان برای تنفس عمیق
است .و بهتر اس��ت این کار را 10
بار تکرار کنی��د .به این ترتیب که
چش��مان خود را ببندید و هوا را از
طری��ق بینی وارد ری��ه ها کنید و
سپس تمام بازدم خود را از طریق
دهان بیرون دهی��د .حتی اگر روز
پر تنش یا آرامی را در پیش دارید
یا ط��ی کرده اید ای��ن نوع تنفس
بسیارمهماست.

گرسنگی:

ب��رای کاه��ش وزن ب��ه خودتان
گرس��نگی ندهی��د .اگر ب��دن به
اندازه کاف��ی کالری دریافت نکند،
متابولیس��م بدن کمترین کالری
دریافتی را ذخیره می کند .بعالوه
توصیه می ش��ود که صبحانه را به
هی��چ عنوان از وع��ده های غذایی
خود حذف نکنید .افرادی که چنین

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

نیستید .و
سه معمای:
ورزش ،غ��ذای خوب و مناس��ب و
روان س��الم (شادی و استرس کم)
نقش بسیار حیاتی دارد.
--------------

تهران :کرج

آپارتمان دوخوابه باگاراژ،
با شرایط عالی ،برای
فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر لطفا
با شماره تلفن زیر تماس
بگیرند:
(514) 369-8618

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

No interest

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

ممکن باال ببرن��د .فقط صحبت کردن
با کودکان کافی نیس��ت و والدین باید
تالش کنند کودک خود را به حرف زدن
تشویقکنند.
به کودکان خود اجازه دهید افکار درون
ذهنشان را بیرون بریزند حتی اگر در حد
چند کلمه بیمعنی است.

)Tel.: (514
996-2725

فارسی

برای این که

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

آنفلوآنزای خوكی

چطور در مدرسه و
دانشـــگاه در امان
باشیــم؟

امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید چالش
تازهای در پیش روی دانشجویان و دانشآموزان خواهد
بود كه شامل مراقبت و پیشگیری در برابر آنفلوآنزای
جدید  H1N1یا همان آنفلوآنزای خوكی است.
پژوهشگران دانشگاه لی در آمریكا تاكید كردند:
با وجود ظهور این آنفلوآنزای جدید كلید حفظ سالمتی
در دانش��جویان و محصالن واقعا متفاوت از س��الهای
پیش نیست.
در این مقاله پزش��كی  8راه كار ساده عنوان شده كه
محققان معتقدند؛ دانش آموزان و خانوادههای آنها باید
برای آماده سازی سال تحصیلی جدید این اقدامات را
انجام دهند تا سالمت آنها حفظ شود.
 قبل از س�ال تحصیلی جدی�د یك آزمایش
پزشكی كامل انجام دهید.
 درب�اره مصون س�ازی در براب�ر آنفلوآنزا با
متخصص خود مش�ورت كنید .واكسیناسیون
آنفلوآن�زای فصل�ی و در صورت موج�ود بودن
آنفلوآنزای خوكی ضروری است.
 یك جلس�ه مشاوره با حضور دانش آموزان و
والدین برای بررسی موضوعات بهداشتی برگزار
كنید.
 حتما با ش�ركت بیمه درمانی خود مشورت
كنید تا از امكانات آن آگاه باشید.
داروهاییكهنیازبهنسخهپزشكندارندهمراه
با كیت امدادرسانی به همراه داشته باشید.
 دانش آموزان باید به سفارشات مادران خود
از جمله شس�ت وشوی دقیق دستها ،پوشاندن
ده�ان هن�گام س�رفه و عطس�ه و دور ریختن
دستمال مصرف شده ،عمل كنند.
 رژیم غذایی محصالن باید كنترل شود تا به
جای غذاهای ناسالم از میوهها و سبزیجات تازه
استفاده شود.
 خواب كافی داش�ته باش�ید ،كمبود خواب
یك عادت بس�یار ناس�الم و غیر بهداشتی برای
دانش آموزان اس�ت كه سلامت آنها را به خطر

میاندازد.

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

20 PAYVAND: Vol. 16  No.914  Août 15, 2009

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

جوانی کجائی که یادت بخیر
جوجه را آخر پائیز می شمرند
جوجه همیشه زیر سبد نمی مونه
جون بعزرائیل نمیده
جیبش تار عنکبوت بسته
جیگر جیگره  ،دیگر دیگره !
چار دیواری اختیاری
چاقو دسته خودشو نمی بره
کـن همیشه ته چاهه
چاه َ
مکـن بهر کسی ،اول خودت ،دوم کسی
چاه َ
چاه نکنده منار دزدیده
چرا توپچی نشدی
چراغی که به خونه رواست ،به مسجد حرام است
چشته خور بدتر از میراث خوره
چشم داره نخودچی ،ابرو نداره هیچی
چشمش آلبالو گیالس می چینه
چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه
چغندر گوشت نمیشه ،دشمنم دوست نمیشه
چنار در خونه شونو نمی بینه
چوب خدا صدا نداره  ،هر کی بخوره دوا نداره
چوب دو سر طال ست
چوب را که برداری ،گربه دزده فرار میکنه
چوب معلم گله ،هر کی نخوره خله
چو به گشتی ،طبیب از خود میازار/
چراغ از بهر تاریکی نگه دار
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن /
که گوهر فرو شست یا پیله ور
چه خوشست میوه فروشی/
گر کس نخرد خودت بنوشی
چه عزائیست که مرده شور هم گریه میکنه
چه علی خواجه ،چه خواجه علی
چیزی که شده پاره ،وصله ور نمی داره
چیزی که عوض داره گله نداره !
خار را در چشم دیگران می بینه
و تیر را در چشم خودش نمی بینه
خاشاک به گاله ارزونه ،شنبه به جهود
خاک خور و نان بخیالن مخور!
"  ...خار نه ای زخم ذلیالن مخور"
خاک کوچه برای باد سودا خوبه
خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه /
هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا ؟
خاله ام زائیده ،خاله زام هو کشیده
خاله را میخواهند برای درز و دوز
وگرنه چه خاله چه یوز
خاله سوسکه به بچه اش میگه:
قربون دست و پای بلوریت!
خانه ای را که دو کدبانوست ،خاک تا زانوست
خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه
خانه خرس و بادیه مس؟
خانه داماد عروسیست ،خانه عروس هیچ خبری نیست
خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب
خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره
خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم
خانه نشینی بی بی از بی چادریست
خانه همسایه آش می پزند بمن چه ؟
خدا به آدم گدا ،نه عزا بده نه عروسی
خدا برف را به اندازه بام میده
خدا جامه میدهد کو اندام ؟ نان میدهد کو دندان ؟
خدا خر را شناخت ،شاخش نداد
خدا داده بما مالی ،یک خر مانده سه تا نالی
خدا دیر گیره ،اما سخت گیره
خدا را بنده نیست
خدا روزی رسان است ،اما اِهنی هم می خواد
خدا سرما را بقدر باال پوش میده
خدا شاه دیواری خراب کنه که این چاله ها پر بشه
خدا گر ببندد ز حکمت دری /
ز رحمت گشاید در دیگری
خدا میان دانه گندم خط گذاشته
ادامه دارد

qkK1u7»7!f7#% \X F v72¤;\u7 Kºl7( q;'ql
qkK1u7»7!f7#% \X F v72¤;\u7 Kºl7( q;'ql
u[ n7  nl f7#% \ X F í7 ~o7. X ;\ íF [ q ;nHü
u[ n7  nl f7#% \ X F í7 ~o7. X ;\ íF [ q ;nHü
 7 u\nKn  îqH LK í7 ~o7. ¤;\ ~F D\q u7»7!
 7 u\nKn  îqH LK í7 ~o7. ¤;\ ~F D\q u7»7!
¡;\ío7»XK%  u7»7!;2'u[¤;' l7o7 îqHAqF7
¡;\ío7»XK%  u7»7!;2'u[¤;' l7o7 îqHAqF7
___
\nî\H\H!qî\H\í7___
î ~75Xîq
sH}7'\qj\K\F!
î ~75Xîq
www.paivand.ca
1388  مرداد24  914  شماره 16 سال
PAYVAND: sH}7'\qj\K\F!
Vol. 16  No.914  Août 15, 2009
21\nî\H\H!qî\H\í7
21
¤F\~lHXHsqHí\H»X
F! !»î ~lHO3ü7#[nl
¤F\~lHXHsqHí\H»X F! !»î ~lHO3ü7#[nl
q7 W!1 7 sHu[¡lnKî W( X»7#[nlW W!1qKü
q7 W!1 7 sHu[¡lnKî W( X»7#[nlW W!1qKü
v72\o\;\Ho\F-»X;\î\H\H!qî\H\f7#v7 7 Kü
v72\o\;\Ho\F-»X;\î\H\H!qî\H\f7#v7 7 Kü
\n73[F 7»~lH>\nlKn7»XO\í\H»qF\~F [~F X»@
\n73[F 7»~lH>\nlKn7»XO\í\H»qF\~F [~F X»@
u7H( X»\n73[P% u[nlW u7[ F qHî _Hí7 vlX»
u7H( X»\n73[P% u[nlW u7[ F qHî _Hí7 vlX»
7 q Fn\l ;K4 ~F nl X 7 î n7 91\ q F î XH
7 q Fn\l ;K4 ~F nl X 7 î n7 91\ q F î XH
î-\;Kü¤F î ín\FH\n73[qF [î 7#[X»u\lH573
î-\;Kü¤F î ín\FH\n73[qF [î 7#[X»u\lH573
í\H»XlKî ~FlXK% u[nlI!MK qenI»í7 n7 q
í\H»XlKî ~FlXK% u[nlI!MK qenI»í7 n7 q
غذاهایی
که چه
مسلما اگر بدانیدln\ly7)\f7#
>>>
 7#[îqHLK í7 ~o7. nl¤F\~ln\G772ºzH- X»sqH n\H\q\X»u\qn7HF  }77n7
 7#[îqHLK
í7 ~o7.
X»sqH n\H\q\X»u\qn7HF  }77n7 7DK >lIH\qF
7DK >lIH\qF
înl¤F\~ln\G772ºzHî\HGü
î î\HGü
 ;\f7#yK)&
u[}Kq}qlX0
س�رخ
خ�وردن غ�ذای
)4 HH q~Ft7º\>P\lH/F
 از آنها،است
موجبات خوابt7º\í\n\l
f7#XF! !»î n7 ;KüL o\M/q=!F 7 î7!\ ¤F î î\HGüq\o\í7 q~K!
f7#XF!
!»î n7 ;KüL îo\M/q=!F 7 î7!\ کرده و
7»F72H\qF72»7#[XF
¤F î
î\HGüq\o\í7
q~K! 7»F72H\qF72»7#[XF
îراحت تر شما
H X;\înI»í7
K2- ¤F
.همبرگر را ترک کنید
مناسب
کالریX»q~lH;nl\n73[î70H[
اگر در مورد
¤F\XqH7#[u\n\l~o7.
¤F\XqH7#[u\n\l~o7.O\o\
X»q~lH;nl\n73[î70H[ u\F  F î ;Hu\qn77»u\H\o\Xîqî\H\;3
u\F  F î ;Hu\qn77»u\H\o\Xîqî\H\;3
O\o\  در واقع.صرفه نظر نمی کنید
!(îتغذیه
u[íqnq~lHO3ü7#[nlln\lîH7qKüL
nlXX\Hí7 P! Kº\7»Fn\lî7;lXf7#o\î*-»
nlXX\Hí7 ¤F
P!î2;»Hr7'\
Kº\7»Fn\lî7;lXf7#o\î*-» دلیلی دیگر برای صرفه نظر کردن از غذاهای
¤F î2;»Hr7'\
X7ql7>73[a\H/l\F-ºX»lKu\qn7l\H\í\H»7
 و صحیح می تواند باعث فراهم شدن خوابیu\qn7
موج��ود در غذاها
~F H3X»F
' ~7lqHn7 
¤F î slH7#[nlqFqnî
¤F î slH7#[nlqFqnî
{Y{ZZ¼e~F H3X»F ' ~7lqHn7   محققان. داشتن خواب راحت است،چرب
qF î{Y{ZZ¼e
ln\q7#[nl\nlKu7 \H2 q~lK2sHqXH\nt7º\
.راحت تر شود
،هستید
حس��اس
µZ/ÊuÁ¾Ì»
µZ/Êu
7 X n7üj\K\¤ln\ln7!'»>!í7
7 X n7üj\K\¤ln\ln7!'»>!í7
~o7. q_Kî1!í7
n\o7» F !»î X H F~F ln\qXîqF7»M
n\o7» غذای
q\H/Xî' ~o7. q_Kî1!í7
F !»î
H F~F
q\H/Xî'
72î î\HGü73[o\
~l\lX/%
7X F X»73[;H9!ºHº7ºF
روزXطول
 قدر درln\qXîqF7»M
معتقدند که هرچه
اس��ت در
بهت��ر
u7lKXZlnK r7 \qa7Kf7#¤lKî ;77#[nl nl73[W14ºoHqu7'»H}lH
u7lKXZlnK
\qa7Kf7#¤lKî ;77#[nl nl73[W14ºoHqu7'»H}lH ~7!í7 q;\~l7
~7!í7 ~H3 r7
¤;\~o7ºq\í\H»
~H3 ¤;\~o7ºq\í\H»
[n\qoqf7#~l7/\í\H»X(!2 f7#% \Y F ¤lK
 شب هنگام کمتر،چرب مصرف کنید
زمینی
مورد ب��ادام
داشتن
برای
 روش تغذیهLH
H3nl¤F
î X!3º7#[o\\n F !»î \nH5l> 72 f7#W
P ~F
H3nl¤F
î X!3º7#[o\\n موفق
¤;\î11# n7!'»í7 P ~F
¤;\î11#
F-»¤F n7!'»í7
î X Kº91
vq\X1
q
X Kº91
vq\X1
q صحیح
F !»î \nH5l> 72 f7#W F-»¤F î
y7)\îK)&
XlX»qF
~l7/\u[o\F\Kºî
.خوابیدن می شوید
این
.باشید
مطمئن
:راحت تر
 خوابی¤ln\F
7»X\ll7o;HXîºnKnlO42
f7#o\î*-» cHíH5lnK¤Fn\lîK)&
X \F 7»X\ll7o;HXîºnKnlO42 f7#o\î*-» cHíH5lnK¤Fn\lîK)&
X \F ?nqyK)&
P4}\FH
?nqyK)&
FبهvI P4}\FH
F\Kºî ln\l7 Xî7º\H
nlFln\qXLH
 ماده غذاییnlH(!» O 7nl¤;\lKH4X»î'H
nlH(!» O 7nl¤;\lKH4X»î'H ¤F ' X 7lX2
~F nlíoqnF ;\O42طبیعی
XOqX»;(o7»DK
~F nlíoqnF
¤F ' X ;\O42
7lX2 ¤FXOqX»;(o7»DK
oî
¤F oî
¤Fnq[P2X»íH!K1
q\lqnqo\F \Kºî2t7º\u[O! 7q
nlqFqnî
~F H3X»FKP+îcH
; 7\P
îº7KqF î ; 7\P اما
îº7KqF
F î MK î' H ~lH»
X12 X!¸7¸\
X» X2 nlqFqnî
~7lqH ~F H3X»FKP+- کافئین
F î حاوی
MKک�ه
î'داروهای�ی
H ~lH» X12)5
X!¸7¸\¤lH!î
cH X»:تریپتوفان
X2 ~7lqHغذایی حاوی
n\Hf7#n7!\nlî7#
M17qX2
کالری است
پر
منابع7»f7#%
)1 \Y F
 \\nlKX!¸7¸\F î ~75X
 \\nlKX!¸7¸\F î ~75X H:دî*-»¤F
¤F 72î
¤F 72î
ín\FH~F
I! q Z
ín\FH~F
o\Fn\lH,nlXín\FHî7 I! q Z
H î*-»¤F
\F!ü\nlKX!¸7¸\
\F!ü\nlKX!¸7¸\
7 X n7ºu[o\X~7lqHH»cH(
;' î7
هستن
ناشی
عوارض سوء
یا سایرo\Fn\lH,nlXín\FHî7
تاثیری بر وزن بدن و
لبنی حاوی مق��دار قابل
وموادu\K\u[}Kq}qlX0nl
ش��یر گرم
îHv72nl
îHv72nl
Xln\laH3q;\î2Fî7H~F
Xln\laH3q;\î2Fî7H~F
!»î \nu[o\î2'7qF
\nu[o\î2'7qF
73 \¤F î2\F!ü\nX!0»qF
73 \¤F î2\F!ü\nX!0»qF
;' \FqHî1!@WK
7 t7º\P\l
.»!پرهیز کنیدî2
غذاهای سنگین
تجوی��زی و خوردن
»!ان��واع داروه��ایî
بعض��ی از
به
 این منبع پر کالری.مواد پر کالری ندارد
از
»!موثری درî2
ک��ه نقشnl~7lqHX
\از تریپتوفان¤FKî
توجه��ی
X»F7q;\~FOlu7HO\nlH(»~F \KaH* 72!ü\K o\ oK ¤;\ ~lHX»F7q;\~FOlu7HO\nlH(»~F
\KaH* 72!ü\K o\ oK ¤;\ ~lH \n 73[ î' íKF
\n 73[ î'  ~F( lK0/ u7X!¸7¸\
~F( lK0/
u7X!¸7¸\ fn7qlKî ln\qí\~n7!X0!lF H
1»X1!qX»qlKî
،س��رماخوردگی
داروی
نظیر
غیرتجوی��زی
سالم
 پروتئین و چربی های،فیبر
داشتن
خاطر
حاوی
مناب��ع
س��ایر
.دارد
خواب
افزای��ش
¤F K~F \nH3u[;3 O\ 7»@nFºX»7ºF HF7»F\~lnq7!O 7X»q~lH4fn7\n73[
¤F K~F \nH3u[;3 O\ 7»@nFºX»7ºF HF7»F\~lnq7!O 7X»q~lH4fn7\n73[
qHlnl9 K î*-»í\H»;\O42 ¤lKî }Z\u[lqnq~7lqH
) مصرف10
غذاه�ای
م�ورد
) هش�دار8
مسکن های
قرص کاهش وزن و
می
موجود
 یکیF کس�ب
 ماکیان و، موز،عسل
:تریپتوفان عبارتند از
\nH!'
O\F
O های
[î خوراکی
7# \nK,تری��ن
O!2 ازمفید
X»n\qo;\X
7# \ دخانیات برای
\nH!' O\F
O o\\n73[Fn\lXí\X1!q
[î 7# \nK,
O!2درX»n\qo;\X
F 7# \ درد حاوی
¤Fnq7!»O 7X»q~lH~l7!ü72!ü\K
¤Fnq7!»O
7X»q~lH~l7!ü72!ü\K
o\\n73[Fn\lXí\X1!q
¤F7»X\Fî\n_\KqF7»î\n7
:نیست
درستی
روش
،آرامش
:پروتئینه
.هستند
کافئین
.باشد
.جو
7';'!~7ºKX
îK 7';'!~7ºKX K;\~lHHüu\H\o~K\;!-2
îKî
K;\~lHHüu\H\o~K\;!-2
~7lqHO 7o\\n73[Xî 727»F
W\nM¸7¸\u7'\î
7
~7lqHO 7o\\n73[Xî 727»F î W\nM¸7¸\u7'\î 7
½YÁZ¯Z]
این
بنابر
.دارد
کافئین
مشابه
تاثیری
نیکوتین
بدن
ساختار
و
سالمت
برای
پروتئین
خوردن
برچسب
لطفا
داروها
مصرف
از
قبل
بنابراین
:از
عبارتند
زمینی
بادام
ای
تغذیه
خواص
دیگر
7 \F[î îKu7 H,X»W! î X1#7 uK XO\7;\ ~lK»XX 7lqF î W\nv72lK~lnq[f7#%
7 \F[î îKu7 H,X»W!\Y î
F X»X1#7 uK XO\7;\ ~lK»XX 7lqF î W\nv72lK~lnq[f7#%
\Y F 7»X»;\ }o  vq\ H/ nl F XZ l\H\
\Ho ¡F 7» î\qn7
H بهnlqFn\lyK)&
H  آنnlqFn\lyK)&
î7»7!X»7ºWlHîW
\nu[H[;2'qF}72ºlK»X
\nu[H[;2'qF}72ºlK»X
r7کشیدن
7 î7»7!X»7ºWlHîW
v72\Ho~F(X
\nv72î7(
v72\Ho~F(X
\nv72î7(
ln\qKF~F
ln\qXîqu7'\¤;\~Fl7î7
خواب و یا
سیگار قبل از رفتن
 عنوان ازKم��واد به
 اما خوردن این.الزم اس��تcYZy½|¿YÂy³Å
و ع��وارض جانبیr7
کنید7 مطالع��ه
دارو را
بدن
کالری آن تماما توس��ط
 چرب��ی و
کربوهیدرات
غذاه�ای غن�ی ازcYZy½|¿YÂy
)2 qXn7î \n
Ä]¨ÉZÅÄfÂ¿d{Á
Ä]¨ÉZÅÄfÂ¿
nqlu7»7!
u7»7!O\WF!n
nqlu7»7!
qF#' n\Kl;\}HqF#' .شود
qF#'
!íqnu7lKq;\~FXKcK+
}773[;(ü
!íqnu7lKq;\~FXKcK+
}773[;(ü
~n72u7X
uK q;'!
s\X لبنی
7H»lqH»7#qF
4»X|À¯Ê¼¿¯Á§Êu
F \lî2;'!
~در نیمه شبn72u7X
بیدار ش��دن
فاصله بعد از
 بالn\Kl;\}HqF#'
انتخاب درستی
،خواب
قبل ازu7»7!O\WF!n
|غذای سبکÀ¯Ê¼¿¯Á§ÊuÁ¾Ì»
خواب را
اخت�لاالت
نظی��ر بی خواب��ی و یا
جذب نمی
افزایش
باعث
مکمل غذاهای
عنوان
به
~ln\GO! oX»\nM¸7¸\Xîq~lH4W\nv72XO\7qFn\l
 lK(P+qlH!}7#\lqo7
n7F7»~FDHî7ºn\P7q
cZ¬Ì»{Êy
 . اجتناب کنید¤;\u772W H3+ F ;\F!ü7 nlo\î*-»q}H
.نیستcZ¬Ì»{ÊymÄq³Y
.بررسی کنید
ها سوخته¤;\u772W
از سایر چربیH3+
بهترF\;آنF!ü7
 چربیnlo\î*-»q}H ~ln\GO! oX»\nM¸7¸\Xîq~lH4W\nv72XO\7qFn\l
بنابر این
.خون می ش��ود
تریپتوفان
مقدار
~F-0m óñN»7+ òôõù~7 O23» ùX n73 oqnB~H7»
~F-0m óñN»7+ òôõù~7
O23» ùX n73 oqnB~H7»
X+\qX»;\O42 H5lXlu[q~F{K1&
H5lXlb7¸\7»
X+\qX»;\O42 H5lXlu[q~F{K1&
;!-2H5lXlb7¸\7»
7» ¤;\ ;\n sH4 F7» u\qn7É´Ë{ÄfÂ¿|ËZ|¼
7» u7'\ X î 75
É´Ë{ÄfÂ¿|ËZ|¼uYµMµÔm
هضمF پروتئین
زی��را مواد غذایی سرش��ار از
ماده
غیر اشباع
یعنی بدن چربی
.می شود
ماست
،این غذاها – نان و پنیر7 ازu\qn77»
کمی
مقدار
oqnXاین
¤WFX
F nly}H\H
oqnX ¤WFX
nly}H\H
7!üF#'
ln\qXlK»òôùú P0 íH5lí7 X»u7lKX!¸7¸\qI
\nq\b7¸\î5
7lqX1#7!üF#' ln\qXlK»òôùú
P0 íH5lí7 X»u7lKX!¸7¸\qI \nq\b7¸\î5
7lqX1#
 F î ;Hu\qn7l\H\7»qlH!î
lKî ln\q
ºÌZ]ÄfY|¿¾Å}{½{¼ÉY]
ºÌZ]ÄfY|¿¾Å}{½
اسید
امینو
حاوی
بعالوه
و
دارد
تری
سخت
آخ�ر
در
مش�روب
نوش�یدن
از
)6
شده
اشباع
های
چربی
سایر
از
بهتر
را
غذایی
خواب
از
قبل
کمی
-....و
شیر
،خشک
و نانX»slK
qnlqy}H\H 7!üH3+ F ¤lK»î»K;7X qdn7 î2,î»XZ¤F 7»~lH»X
qnlqy}H\H
7!üH3+
F ¤lK»î»K;7X qdn7
F X»;\O42 \nu[
Z\7q~lH
î2,î»XZ¤F 7»~lH»X F X»;\O42
\nu[772ºF7»lKí7
Z\7q~lH
qF î
n7H4nlXO\í7
YÊz]|Ì¿YÂyÊ»Ä¯ÊY³
YÊz]|Ì¿YÂyÊ»Ä
مغز
افزایش
باعث
است کهu[تیروزین
:مهمانی و اواخر شب اجتناب کنید
\تجزیهn تواند
میu[ F#' n\Kl slKF7»u7'\F7»H5lL9\H
.شود
میq\H/XO\X»H,7
داشتن خواب راحت تر
~باعثo7ºí7
، I!
Ã|¿_ZqÉZÅdY{{ZË
Ã|¿_ZqÉZÅd
X» ¤WFl
aH*
X»qnفعالیت
X ínl
X» ¤WFl
\n aH*
F#' n\Kl
WlK» u[ íqn X»qn X ínl.کند
WlK» u[ íqn
X;'!î'
;\î!#
slKF7»u7'\F7»H5lL9\H
X;'!î'
;\î!#
o\íI!اماqlK»u72
¤F !»î
dYºÌ°uÊ¬e|¼v»|Ì×YdËM
dYºÌ°uÊ¬e|¼v»|
غذاها قبل
این
خوردن
از
بنابراین
.شود
می
¤W!\KvKlum\qWF\K\nu[í7»XK
WF>lI
که
شود
باعث
است
ممکن
الکل
یا
مشروب
این¤W!\KvKlum\qWF\K\nu[í7»XK
 یکی دیگر از خواص منحصر به فرد WF>lI ¤lK(W \Hq\í\H»;2oqín7H_7\X
بسیار
غذاهای
خوردن
از
که
گردد
می
توصیه
F7»slK9\K
F7»slK9\K
¤lK(W \Hq\í\H»;2oqín7H_7\X
WlH;Hîlu\qn77»;Ko\W!'\lî2aH7'
O\
Äv·Ze¨Á|]YÄ¯
Äv·Ze¨Á|
7 qlK»u72
I!y}H\H2.!üFH
qu72
7 qlK»u72
F#'
 ín[
X q;\î2 7X  ;\HX
X q;\î2
F !»qFI!y}H\H2.!üFH
7!»F X2 9!)\F
 ;\HX
X2
9!)\F
 7!»F
W7»n7&
F 7º\n7 XlK»O\u7
n\Hq
.کنیدqu72
اجتناب
خواب
از¹¯Y^»ZÌa|«»cZË
متوالی
اما به طور7X،روید
خواب فروF »!بهqF
سریع
ش��دن
باعث آزاد
مغذی این اس��ت که
منبعF#'  ín[
،کنیدql\o[;qu[F7H»X
 اجتناب،کربوهیدراتها تنها
و
شیرین
¹¯Y^»ZÌa|«
~\nالزم
rF0.ش��ود
u74 نمی
u[ X»دوپامین
X WlK»ش��یمیایی
~F î 7-º N
~\n rF0 î772ºq;\îFlî7!l
u74
u[ X»...وX
WlK» نان
~Fیاîپنیر و
7-º N
a77
vK2(  در واقع الکل.طول شب بیدار خواهید شد
î772ºq;\îFlî7!l
u\î
W
\Kî H\
انتخاب
خشک
نان و
اکتفا به
 درq¤WqH»íH5lu\qn77»XH\qW!7»q\7»W!
به
مادهa77  vK2(
.زیرا خواب شما را بر هم می زند
{Ì³Ê»]{Y
{Ì³Ê»]{
77/º\H\¡lHF7»X
7 \W!nHº>lI~7ºKí7
}77»¤WlK»X7
W!\lî 7X 7 \W!nHº>lI~7ºKí7 }77»¤WlK»X7
W!\lî 7X
ÄÀË|»Zef»Â¸Ì¯
ÄÀË|»Zef»Â¸Ì¯

Â

Â
73
ºlK
q;\î-qX
W!\lî H5l
.درست تری خواهد بودºÌ°uÊ¬e|¼v»|Ì×YdËM
می
...و
کابوس
،شبانه
تعریق
،سردرد
باعث
شیمیایی
ماده
نوعی
دوپامین
که
اس��ت
ذکر
ºÌ°uÊ¬e|¼v»|Ì
¤l7\}H\H 7!üH3+ BHX»7 W( n7»O! q\í\H»Xî-Kچند7ºqH
¤l7\}H\H 7!üH3+_H.
BHX»7
K1! øôX4
7ºu[X17q~FD\qX4
nl~F W( n7»O! q\í\H»Xî-K 7ºqH K1! øôX4M 7ºu[X17q~FD\qX4
_H. nl~F O í\H»qW[î H»lKn7~F3o\7H0ºW7»
¤ln\Fî2oA!
ایرانی به
رستوران
. شودH خواب
مصرف
نتیجه
اس��ت که در
خاصیت مفرح7 باu7Flo\>\ X»FKî
قب�ل از
 sKv7
vq\an7oFín7
vq\an7oFín7
7 u7Flo\>\ X»FKî cH( X4 X»Xî7'¤F7»î
u7HW(
u7HW(  sKv7
cH( X4 X»Xî7'¤F7»î
H K1!õóöX
F
K1!õóöX
F غ�ذای س�بکی
Ê¿YËYÉZÅ½YÁZ¯
Ê
)3É ½
{Â]Ê]ÂydZÄqÁZ^»ÁÄq
{Â]Ê]ÂydZÄqÁ
ساعت
از
بعد
مایعات
نوشیدن
از
)9
تولید
بدن
در
)
ش��کالت
غذاها(مثل
بعض��ی
:بخورید
ویترس فورا
 کمکa7HX»D2º@a7
 W!'!73 ºu7 lK7 ¢u7»H3 q;2nH2.!üí\X'4vlq
 W!'!73 ºu7 lK7 ¢u7»H3
q;2nH2.!üí\X'4vlq nl¤Fqnî î qH-(  a7HX»D2º@a7
nl¤Fqnîآشپز و
î qH-(
\q}7#\;3
\q}7#\;3
73[u\HF
3
qF ' 9ºH qW, î1nKX»î\H\í7 u\qn7
¹¯Y^»ZÌaÆ»|^À³

:کنید
خودداری
شب
8
غذایی
مواد
م�ورد
در
هش�دار
)7
به
بدن منجر
دوپامین
 آزاد شدن.شود
می
مقدار
خوردن
،شده ایدFخوابی
بی¹¯Y^»ZÌa
دچارF (î
; اگر2o
í\H»î7
í\H»î7
}7!üPدر77
F\~lH7lM
\K7 o\ín7!'»;72
}7!üP
77
F\~lH7lM
\K7
o\ín7!'»;72
qlqoqnXî
nl9>H-(
nl;7n73
q;'!»a7H
qlqoqnXî
nl9>H-(
nl;7n73
q;'!»a7H
Z2qF
7291
\nl\H\;7n
î MK
:نیازمنداست
|n»YÂË{Á
o\ î4 ¤W!' 72 í\H»;\X4 î&Hn73 nl
î4مص��رف
¤W!' 72|n»YÂË{Á{Á
nl اما
7 7»کند
\n MK
P4( هوشیاری و
u\H3º nql u77
7 7» \n MK
P4(
 u\H3º nql
u77 [ o\
Xa7Hnl¤F
í\H»;\X4 î&Hn73
Xa7Hnl¤F
î .شود
=Kº7H0º9
7 ;%
X}H!î
F 7\n\F¤;\;
XF ;»7¸
الزم وî
=روزKº7H0º9
ط��ول
مایعات در
آب و
:چاشنی دار
سنگین و
به
شادی می
ایجاد [حس
بهتر می
از غذا باعث خوابF73[nK,
بسیار جزئی
Ä¯É{Ä]XO\7»î
Ä¯É{Ä] ºË|Ë{Y
--------------------------î7'DK
nl\nq\7ºlHs7\nlKo\nqln\Gu7!
O! ازnl\nq\7ºlHs7\nlKo\nqln\Gu7!
XO\7»î nl¤;'!nl7î7'DK
K2- H-(،خواب
nl¤F
oî
f7#
f  اما بهتر.ضروری اس��ت
nl¤;'!nl7
H-( دراز
nl¤F
oî
nl7;-/
f7#
f qvKüX1"'
q;'!íl7
O کنید
قبلnl7است
،استºË|Ë{Ycu½M
ناراحت کننده
با شکم پرK2کشیدن
ماده
باید همانO!مجددا
محض کاهش سطح آن
آغازی
، سبک
}غذاهایlHO!0X}Fl73[o\î7
که این
 اما توجهn7q
ºË|®Ë{¿ºË{Â]½MÉÁÄ]Á
ºË|®Ë{¿ºË{Â]½
Pí\H»qW!
7líqP4(
Pí\H»qW!
4sK
\H کندتر
72u\Hlo\î4¤W!
72u\Hlo\î4¤W!
ln\lu7»7!q~o7.
~lH\F!üaH3òôõùv7
\H!\
ln\lu7»7!q~o7.
qu727
~lH\F!üaH3òôõùv7
\H!\غذاn7u[X»}\F\
í7 u\qn7¤FlHî27
~l7/\73
.کنید
کمتر
مصرف مایعات را
دستگاه گوارش
هنگام خواب
زیرا در
به
همین مسئله منجر7líqP4(
تولید را خورد و
 محرک4sK \H RESTO
آنهم در آخر
س��نگینZ\lK»íl7
وعده های
 برایºH\
YAS:qu727
ºË|¿YÂyY½MÉÓZ]sÂ·
ºË|¿YÂyY½MÉ
X»\n7 }Z¢;/H3( Hnl
7 u75'»o\îK7»¤F!7H»u7 F X»\n7 }Z¢;/H3( Hnl lqF- u\qn7F qF oî7 nl7
u75'»o\îK7»¤F!7H»u7
f7#H\í\H»oK >FmD
lqF- u\qn7F qF oî nl7 f7#H\í\H»oK
> mD
¤F î X!3ºî\H\X0\mN»7+
qjK+ í7 \GqFn\li7î\H\
طور
به
شب
طول
در
که
شود
می
باعث
زیرا
سنگین
و
دار
چاشنی
غذاهای
.کند
می
عمل
.شود
می
چاقی
بروز
سنگین
غذای
کال
و
خوری
پر
.نش��ود
شب
ºÌfYÂyµÂy{½}YÁ
lK»íqd7ü~F!0o\î7XlK~l7u7»o7»u\l7»[~7lqHnl
5563 rue
7H ¤F î ~n7 lK»íqd7ü~F!0o\î7XlK~l7u7»o7»u\l7»[~7lqHnl
\u727X F qX4 F 7 XF '
qX4 F 777o\M!üBo\qFH»î
XF '
Xî UpperLachine
Xî 7H ¤F î ~n7 \u727X FH7í7
~\H2 W ºÌfYÂyµÂy{
î ~K37 u\qn7
بیدار
خواب
از
توال��ت
به
رفتن
برای
مک��رر
سعی
این
بنابر
.شود
می
معده
سوزش
باعث
وOبادام
نظیر
ها
آجیل
سایر
که
اس��ت
گفتنی
شود
می
گوارش
دستگاه
بر
فشار
ایجاد
باعث
vK7lXî7
u72 ¢;/qlHsn7/7 X» í7 v70\qP0qnl7
í\H»lKî vK7lXî7 u72 ¢;/qlHsn7/7 X» í7 v70\qP0qnl7
í\H»lKîq\o\î
P
;3O X»FH!î
KüF~F ln\q
P
;3 X»FH!î P!
q\o\î
ln\q¤ln\lX \l\_\Kî K2- DK 97ºq;\
í7 KüF~F
u7'\;qH
Tel.:íH/
(514)
.شوید7l  از،خواب
س��اعت
 .دارند
مغزگردو نیز
 می7خواب و آرامش فرد را بر هم
و
vlq7مشابه
W( خاصیتی
H/O\nlcKnH2.!üí\¤F!
7l í
ín7!'»í7
H o\ 7H0º ¤F lîín7!'»í7
q\ X» W vlq7
íF!nW(
TH/O\nlcKnH2.!üí\¤F!
q ~lH 7
íH/ Hقب��ل از
í
o\ 7H0º
¤F lî4 حداقل
q\ X» W، کنید
íF!n
T .زند
q ~lH
í7 q\X»lqnî
X7~K3>lIslK7Foî
?oF7»X\l

H,n7,\X2
¤;\7
v7l
¤Fn\l\n72=+ H,n7,\X2 ¤;\7 v7l 7H0º u7 lK vKü X» X FH!î v7n >¤Fn\l\n72=+
q ~7# ü q F > 
7H0º u7 lK vKü X» X FH!î v7n >
q ~7# ü q F >
 H\Fln\qî723 î'H»H\F lî
q\o\F7»}77n7
7DK

بادام زمینی
پرکالری است اما
!چاق کننده نه

...بهداشت و خانواده

غ
ذ
ا
ها
ی
م ی
ک
ه
ی
م
ا
خ
ر
ا
و
ا
ب
ا
ن
ن
!د
½Z¼MÀmY

É|^
É|^À³
|^^À³
|^À
À³
³

É|^
|^^

½Z¼M

استخدام

483-0303

 جدول
sÁ{Z]µÁ|m
جدول جدول جدول
جدول جدول جدول

sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ{ dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|m
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y

ÃËÁ µÁ m
ÃËÁµÁ|m

: افقی
Ê¬§Y
Ê
W4nl7üX»H
 –î7(/(º[? ěò
qF\K4ºnl
nK5\ –r7 (>2 –73\ u77üěó
~F!4(
u7\~K –u7»H3 qdo7q}Hěô
îqHlnlH
 –P!»ln\
– i\H ;(º – }7 q ;&7ü ěõ
~F l\F
í7 lp\ – nF) W\ X7( ěö
î1 – enI» í7 H3 î ! oHo
enI»~H2
 –î o
– WF lHH – X2. q lqH ě÷
W Hü
– ulH s74  – F!nK ěø
~F an7o
O!7 îK – î\K7 _7\ o\ ěù
î qF kH H
 –> K
H!lH X0+ – r7 9' ěú
qnln\I»\\ –v729+
î7KcqHo\\ –X 7q~[[ –H7ěòñ
~Fn\H4ºº –? 3 –íHH3, ěòò
~F~lnKX$[ulnq[7» –
c74  n\K\7 – ~F  u\Hq ěòó

ÃËÁ
              ÃËÁµÁ|m
 µÁ m
















































































































































































































































íF nqHºP% H3 –O! o
dI!ºHºíIH5l}7 –~F!qn~o7ºº –k\H ěòô
F 1»n\Kll –v7ín72!»~F l7#\P5\\ –l\J H \K ěòõ
7nlfK –sK eH ěòö
:عمودی
É{Â¼
u7 nqP! \H¸\ěò
n\F»[g7 –X'\Hi7 –ínq[l7qHGºěó
Woíqníqn\ll –n73»í7 ~7 o\\ –îZěô
u7!7 7;&7üü –î( enI» H4ºº –uZ!H3ěõ
7 u7\o\\ –nFüî»Hll –F»\î/cHěö
cH –H(!»qHº9 7 H!52( nKX» –X1~lKº –N»7íqnKín\IHě÷
ín\I!»
v72~7qH! –ínm[F
 –íF 9l\ěø
X'\Hlqnn –î7üqn\nK( –anKî\K sK ěù
? H –lK q î' ěú
q ;»7¸ – íK'\H ;.
ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
n\HH»                
WKî ln\q u[ o\ ěòñ Y Á Y µ  É c Y  [  { É {  
– î( P î»K cH –  Y ¥ Ã   Y É Ã ¹  µ Y µ ¹ 
\F – F Kºqf\qlo\î H! Y ± µ Á    Y ½  ½ Á  ¥ Y 
>/ q É ½ Y   Á Y µ  [ Y  Y É  
}7 l – ? –~F \qěòò c   Á µ ¹  c É ½ ¹ Y  ½  
ul\l Y ½  µ É Y ½  ½ Y  Á [   
 در مونرتیال
  Y É  ½ { ½ µ  k 
O!2 lI!
 –ul\lX!4ºěòó µ Y ½  
o\ – în7 í7/ \ cH É { É µ _  ½ { µ  ¹  É  Á 
[   بهای
Y É  به
 c 
Ã 
HH% \}o\K Y ¹ Y Ã Y مناسب
î4 – íF z7ºH ěòô   ¹ Y { Y ¹  ½ c ½ Y  É  
 ¹  É  Y ½  ± 
– î7K cqH o\ H5l ¥ Ã  c  Éعایل
سرویس
u7»lH Y { ½  Y {  Y _ ¹ Ã  Y [ Á 
– u772 – XKq ěòõ  Y k ½ Ã  É  Y Ã   ¹  ± 
É ¹  704-7358
   Y Á ½  
X \H;&7ü Y É Y Á  (514)
{ c  ¹  É ½ É o ½ Y c 
Y { 
7KK4'!'\HíK1»7ºěòö



MOVING
کلیهامورحملونقل

saeedapr-june09



É{
µÁ m         
   É{ZµÁ|m
 

sÁ{Z]µÁ|m


É{ µÁ m
É{ZµÁ|m

: افقی
     Ê¬§Y
    Ê¬§Y
           
Ê
Ê¬§Y
W4nl7üX»H
 –î7(/(º[? ěò
cÂ¼·Y®¸»
–¾Ì»Âm

cÂ¼·Y®¸»
–¾Ì»Âm

       
               
qF\K4ºnl
{ ÉÆ – {Z]Ê» ½Zf» {  
{ ÉÆ – {Z]Ê» ½Zf» {  
  nK5\
 –r7
 (>2
  –73\
 u77üěó

 Ã|ÀÅ{lËÁe–É¯»½ZfY
              
Ã|ÀÅ{lËÁe–É¯»½ZfY
~F!4(
–
YÅ
|¿Za
–
Ê»Z
¶Ì^n¿


–
YÅ
|¿Za
– Ê»Z ¶Ì^n¿  
       
               
u7\~K –u7»H3 qdo7q}Hěô
Ê¿ÂËËÂ¸eÄ°^
Ê¿ÂËËÂ¸eÄ°^
    îqHlnlH
   –P!»ln\
 ¾Ë¨¿Á¾
 ·–½|¿Z\ÌMZËYM
               ¾Ë¨¿Á¾ ·–½|¿Z\ÌMZËYM 
– i\H ;(º – }7 q ;&7ü ěõ
Ê´Àm±]ÂbÌ –
       
  Ê´Àm±]ÂbÌ
   –          
~F l\F
½YÂ¸Æa –z¼eÄ¿Z¿Ä]ÊËY| 
½YÂ¸Æa –z¼eÄ¿Z¿Ä]ÊËY| 
  í7 lp\ – nF)  W\ X7(
 ěö
               
Ä][ÂÀ» –YÁeÉZÅ²ÀmÉYÄ¿Z§Y
Ä][ÂÀ» –YÁeÉZÅ²ÀmÉYÄ¿Z§Y
î1 – enI» í7 H3 î ! oHo
Â^ÂyÄ¿Y{ –Ê^¿
       
  Â^ÂyÄ¿Y{
 –Ê^¿          
enI»~H2
 –î o
½ZfY{ÊÅÂ¯
–º·ZÁË¿Ây

½ZfY{ÊÅÂ¯
–º·ZÁË¿Ây

  –WFlHH
 –X2.q lqH
 ě÷
               
±]Z»ÊÂ¿ –½Y|¿Z»
±]Z»ÊÂ¿ –½Y|¿Z»
W Hü
        –µ|ÀÁ
 –½ZuY½|Ì¯wÄ]
               –µ|ÀÁ –½ZuY½|Ì¯wÄ] 
– ulH s74  – F!nK ěø
Ã|Ì¥|ÅÄ]
~F
an7o
       
   Ã|Ì¥|ÅÄ]
            
– Ê´Àm Êf¯ – ½ZËa Z  
– Ê´Àm Êf¯ – ½ZËa Z  
O!7 îK – î\K7 _7\ o\ ěù
    î qF kH H
 –>
 K
    µ{Á{          
µ{Á{
|À¼eÁi–Â –¹Ì],º¸Ë{ 
  H!lH
  X0+ – r7 9'
 ěú |À¼eÁi–Â
   –¹Ì],º¸Ë{
            
– [Z¬ Ä¿ZÌM – ÃZÌ ¦¨z»  
– [Z¬ Ä¿ZÌM – ÃZÌ ¦¨z»  
qnln\I»\\ –v729+
  î7KcqHo\
   \ –X 7q~[[ –H7ěòñ

    |À¼e{YY
           
|À¼e{YY
¹Â«ÌW –½{Y{]Á½|Ì¯
  ~Fn\H4º
  º –?
 3 –íHH3,
  ěòò
               ¹Â«ÌW –½{Y{]Á½|Ì¯ 
~F~lnKX$[ulnq[7»,ZÆf¿Y
– – ½Z» Z^» ÃZ» ÄË§ –
,ZÆf¿Y – ½Z» Z^» ÃZ» ÄË§ –
c74  n\K\7 – ~F  u\Hq ěòó
yM
yM
:ورق بزنید
 لطفا:شمارهíF
همین
هادر
nqHºP%
H3جدول
–O! o >> حل
[{YÊ]ªË|e–ÓZ][YÂm
–ÃZ³ÄÌ°e
[{YÊ]ªË|e–ÓZ][YÂm –ÃZ³ÄÌ°e 
dI!ºHºíIH5l}7
–~F!qn~o7º
|À¼eÁi–[Zf¯Ê¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ¼
–Ä¿Y§wZ¯
º –k\H ěòô
|À¼eÁi–[Zf¯Ê¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ¼ –Ä¿Y§wZ¯ 
F 1»n\Kll –v7ín72!»~F l7#\P5\\ –l\J
¿ – Z§½ZfY{ÉÆ –cZ¨ËeÁcY¬»Z]]Y]ÁÉ|mcÂÄ]
 H \K ěòõ
¿ – Z§½ZfY{ÉÆ –cZ¨ËeÁcY¬»Z]]Y]ÁÉ|mcÂÄ] 
7nlfK –sK
ÊZÀ¿YÁÉZÅÄyZY –|Ë|Ê¿Âyº¯ÉZ¼Ì]ÊÂ¿
 eH ěòö
ÊZÀ¿YÁÉZÅÄyZY –|Ë|Ê¿Âyº¯ÉZ¼Ì]ÊÂ¿ 
É{Â¼ É{Â¼
É{Â¼
:عمودی
u7 nqP! \H¸\ěò
½YËYµZ^eÂ§Ê¸»ºÌeª^Y½ZÀ°ËZ]Y 
½YËYµZ^eÂ§Ê¸»ºÌeª^Y½ZÀ°ËZ]Y 
n\F»[g7 –X'\Hi7 –ínq[l7qHGºěó
YÂfY,º°v» –ÃÅÃZÌ –¾ËÂeÄ¸ÌÁ 
YÂfY,º°v» –ÃÅÃZÌ –¾ËÂeÄ¸ÌÁ 
Woíqníqn\ll –n73»í7 ~7 o\\ –îZěô
¾£ÁadÂy
–fyY
–Ã|ÀÀ¯Ì¨e

¾£ÁadÂy –fyY –Ã|ÀÀ¯Ì¨e 
u7!7 7;&7üü –î( enI» H4ºº –uZ!H3ěõ
Ä¸X»¼m
–½Ä^Àa

Ä¸X»¼m –d]Â –½Ä^Àa 
7 u7\o\–d]Â
\ –nFüî»Hl
l –F»\î/cHěö
{Z»¸§ÀmY
–
{M
–¹ZÆqd¿

{Z»¸§ÀmY
– {M –¹ZÆqd¿ 
cH –H(!»qHº9 7 H!52( nKX» –X1~lKº –N»7íqnKín\IHě÷
cY}Áz –Ã|Ã|Ì¯–ÉÌ³ÃY|¿Y ZÌ¬» –|u 
cY}Áz –Ã|Ã|Ì¯–ÉÌ³ÃY|¿Y ZÌ¬» –|u 
ín\I!»
yMÉY~£ –ÊËZ°Ë»Y v72~7qH!
ÓYÁÂX·YÊ]Zf¯–ÉZ´¿Ä»Z¿
 9l\ěø
yMÉY~£ –ÊËZ°Ë»Y ÓYÁÂX·YÊ]Zf¯–ÉZ´¿Ä»Z¿ 
 –ínm[F
 –íF
¸fÌÅ[u
–ÌyZf
–ZÅÊfZ¯

¸fÌÅ[u –ÌyZf –ZÅÊfZ¯ 
X'\Hlqnn –î7üqn\nK( –anKî\K sK ěù
Z^y –¦Ì Á½YÂeZ¿ 
Z^y –¦Ì Á½YÂeZ¿ 
? H –lK q î' ěú
ºÅ{ Á | ¶Y ª^ –
ºÅ{ Á | ¶Y ª^ –
q ;»7¸ – íK'\H ;.
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
ÃZ¼ÃËÁµÁ|m¶u
ÃZ¼Õ{ZµÁ|m¶u
ÉZÅÁÌ¿
¶¯
ÊÅ|¿Z»§
ÉZÅÁÌ¿ ¶¯ ÊÅ|¿Z»§
n\HH»
            
            
 
 
 
               
WKî
ln\q u[ o\ ěòñ
É c Y  [  { É {  
É { ¡ 
 ¥ s Á [ Y  c Y Ã Á[ Y Y µ  dY½ZËY¦ËZÁYt¸»
É { ¡ 
 ¥ s Á [ Y  c Ã [ Y  dY½ZËY¦ËZÁYt¸»

– ÉÂ¿Y§
Y É Ã ºÌe
¹   
µ Y µ ¹ 
Y É  –Y î(
¹ P
¹ î»K
Y ÉcH
½  –[ Y Y  ¥
 Ã Z»
Y É  Y ¹  ¹ Y É ½  [ Y  
 Z» – ÉÂ¿Y§ ºÌe  
 
 Y –
½ Z¿y
½ Á 
¥ Y 

[ Y \F
É – F
©Kºqf\qlo\î
Y ½ w  H!
Y c Y µ ±
Y µÉ Á ,½{¯|

[ Y É  © Y ½ w  Y c µ Y É  ,½{¯|
– Z¿y
Á Y µ  –½|Ì·YÂ³
[ Y  Y É  
 Y ¹  ¹ Y ¹ É  >/
É  q  É
Ã ½É Y Y   Ä»|Á\ÌM
 Y ¹  ¹ Y ¹ É  É 
 Ã É Y 
Ä»|Á\ÌM –½|Ì·YÂ³
  c }7
¹ l
s –
 ?
 µ –~F
 Á\qěòò
c ¹ c Y [ Á µ ¹  c É ½ ¹ Y  ½  
  c ¹ s   µ  Á c ¹  Y [ 
– Á¿ µÂa |uYÁ  
– Á¿ µÂa |uYÁ  
 [  Y [ Á   Y  ul\l
É Y Y ½ ½  µ É Y ½  ½ Y  Á [   
 [  Y [ Á   Y  É Y ½   
ÉÂ] – \eZ¯ Á Ã|ÀËÂ¿
ÉÂ] – \eZ¯ Á Ã|ÀËÂ¿
¥ Y ½ O!2
  lI!
½–
Á ul\lX!4ºěòó
µ  É µ É µ¹ Y Y ½¥    Y É  ½ { ½ µ  k 
¥ Y ½   ½ Á µ  É µ É ¹ Y ¥ 
Ê³|¿Z»
Ê³|¿Z»
Y  É o\Y –
µ în7
 É í7/
Y ½ \ cH
½ Y ÉÉ { Á É
 µ _  ½ { µ  ¹ 
Y  É Y µ  É Y ½  ½ Y É Á  
É  Á 
dY{{ZË
–¥Á
»{]

dY{{ZË
–¥Á
»{]

c Á  É Y [  ½HH%
¹ É\}o\K
  Y ½ ¹ Y Y Ã Y [   Y É   c 
c Á  É Y [  ½ ¹ É   ½  Y 
Ã 
ÊÂ»¾Ë{½YÁÌa–
ÊÂ»¾Ë{½YÁÌa–
  µ î4
É ½ –íF
Y ¹ z7ºH
{ Á ěòô
¹ ½  Ã ¹½ Y { Y ¹  ½ c ½ Y  É  
  µ É ½ Y ¹  { Á ¹ ½  Ã ½ 
 Ã  ½ k ½  Á  ½   ¥[ Ã   c
 –¥Á
 Ã  ½ k ½  Á  ½   [    –¥Á »³ZÌÀy–ZÀu 
 É »³ZÌÀy–ZÀu
¹  É  
Y ½  ± 
– î7K cqH o\ H5l
Ê´ÉZ¼Ì]
Ê´ÉZ¼Ì]
Y Á ½  É {  Y ½ Y {  Y Y { ½¥  Y {  Y _
Y Á ½  É {  Y ½ Y {  Y 
¥ 
¹ Ã  Y [ Á 
u7»lH
 É Y ¹ ½  Á  Ã ½  Y µ YÉ k
Á ½
 –
 É Y ¹ ½  Á  Ã ½  Y µ É Á  – Z°M – ºqa  
Ã Z°M
 É – Yºqa
Ã  
 ¹  ± 
– u772 – XKq ěòõ
Y {  {  Á µ 
Y  ½ { Y ½ ÉY Y  Á  É ¹ [ZÌY§Y¾Ì»
Y {  {  Á µ 
Y  ½ { ½ Y  

   Y Á ½  
[ZÌY§Y¾Ì»
X \H;&7ü
½ Y 
s  ½ Y É  Ã ¹ Ã {± c
½ c ¹  É ½ É o ½ Y c 
dÁYZiMYÄ»Z¿Ê·Y£  Y {  ½ Y  s  ½ Y É  Ã ¹ Ã ± ½ c  dÁYZiMYÄ»Z¿Ê·Y£ 
7KK4'!'\HíK1»7ºěòö




s d k

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m

u o

u

Äv¨{Â¯Á{Â{Y|YµÁ|m



22

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

نکاتی جالب
راجع به سالمت
و بیماری های
قلبی

(کبک)

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

پوست

چ
ر
ب

>> سه نوع پوست وجود دارد:
 پوست خشک، پوست طبیعی، پو0ست چربچربی پوس��ت بر اثر ترش��ح زیادتر از
حد طبیعی سبوم (چربی) توسط غده
های سباس��ه ترشح کننده چربی می
باشد.
پوس��ت چرب دارای خاصیت بس��یار
خوب��ی اس��ت ک��ه کمت��ر ملتهب و
تحریک پذیر است و مقاومت بیشتری
در مقابل بیماری های پوس��ت مانند
اگزم��ا دارد و بنظر م��ردم دیرتر پیر
شده و چروک برمیدارد.
پوست چرب شانس بیشتری دارد که
دچار اکنه بش��ود .پوست چرب دارای
خصوصیات و عالئم زیر است:
 نقطه های سیاه در محل محور
میانی صورت (پیشانی ،بینی ،چانه)
 کلفت تر از پوس��ت معمولی و
خشک
 سوراخ های گشادتر
 حالت درخش��ندگی بیش��تری
دارد
 م��ی تواند هم��راه جوش های
قرمز رنگ باشد (اکنه)

 )1حنوه عملکرد قلب انسان

از ترش��ح چربی و تولی��د اکنه بمدت
طوالنی جلوگیری نمی کنند.
 تغذی��ه ،برخالف آنچه که مردم فکرم��ی کنند هیچ مطالعات علمی رابطه
ای را بین پوس��ت چرب و بدی تغذیه
را ثابت نکرده ولی میدانیم که مصرف
زیاد نوشابه ها و چیپس و fast food
برای سالمتی خوب نیست.

چند راهنمائی

 تمیزکردن پوست
پوست باید بخوبی با آب داغ که چربی
را بهتر تمیز می کند شس��ته ش��ود.
بهتر اس��ت که از صابونهای غیر معطر
()Aveeno, Neutrogena, Dove
اس��تفاده ش��ود زیرا چرب��ی اضافه را
بدون تحریک پوست برمیدارد.
اگر پوست خیلی چرب است می شود
از صابون های حاوی اسید سالیسلیک
و ی��ا  Peroxyde de benzoyleک��ه
مواد خشک کننده دارند که چربی ها
را پاک میکنند ول��ی هیچ اثری روی
کم کردن ترشح ندارند ،استفاده کرد.
برداشتن نقطه های سیاه رنگ با فشار
دادن نقطه های س��یاه بین دو ناخن
براحتی میتوان از ش��ر آنها راحت شد
یک دس��تمال کاغذی بی��ن دو ناخن
قرار دهید که پوست صدمه نبیند.
 انتخاب در لوازم آرایش.
اگر پوست چرب دارید از محصوالتی
ک��ه دارای چربی هس��تند اس��تفاده
نکنی��د از محصوالتی ک��ه با آب تهیه
ش��ده و پوس��ت را تحریک نمی کند
استفاده کنید.
درصورت امکان آرایش نکنید و یا یک
آرایش سبک داشته باشید.
برای پاک کردن آرایش از صابون و در
صورت چربی زیاد از صابون های ذکر
شده استفاده کنید.
 استفاده از ماسک.
ماس��ک ه��ای گل و گل خ��اک رس
خاصیت خشک کردن پوست و تمیز
ک��ردن پوس��ت م��رده را دارن��د ولی

 ارثی
 تغیی��ر میزان هورمون در بدن
در هن��گام بل��وغ تغیی��رات هورمونی
باعث ترش��ح بیش��تر مواد چربی می
شود.
در نزد ن��وزادان هن��گام تولد و چند
ماه اولیه چربی پوس��ت ب��ر اثر وجود
هورمونهای مادر می باشد.
 اکن��ه  Acne Rosaceگاه��ی
باعث ترش��ح بیش��تر چربی می شود،
مخصوصا روی بینی.
 بهم خوردن میزان هورمونها.
پوس��ت چرب معموال بر اثر ترشحات
زیاد هورمونهای مردانه است و همراه
عالئم دیگر مانند پرموئی ،صدای قوی،
تمایل شدید به اضافه شدن وزن (هم

Audition

آی��ا تاکنون فکر کرده اید که ورای تپش
ه��ای متمادی قلب چ��ه حقایق جالبی
نهفته است؟
عملکرد قلب و ارتباط آن با س�لامت روح از دیگر
شگفتی های این ارگان حیاتی است.

خانم ها هم آقایان)
 محی��ط زیس��ت ،اماکن
گ��رم و مرطوب باعث ترش��ح
بیشتر مواد چرب میشود.
 بیم��اری ه��ای عصبی،
بدون اینک��ه عل��ت آن معلوم
باش��د بعضی از بیم��اری های
عصبی مانند صرع و پارکینسون
اغلب همراه با پوست چرب است.

علل:

22 PAYVAND: Vol. 16  No.914  Août 15, 2009

«گروه تئاتر صورتک»

چه موقع به پزشک مراجعه کنیم:
 پوست چرب شما را بشدت ناراحتمی کند.
 اگر اکنه دارید.پزش��ک ش��ما س��واالتی م��ی کند و
آزمایش��ات کلینیکی کام��ل را انجام
میدهد.
درمان:
اگ��ر پوس��ت خیل��ی چرب اس��ت به
کم��ک کرم های ح��اوی tretinoine
و یا  adapaleneدرمان می ش��ود که
معموال پس از  2تا  3ماه اثر آن دیده
می شود .همین طور امکان بروز اکنه
کمتر می شود.
اگر این ها موثر واقع نشد می شود از
 Accutaneاستفاده کرد.
درمان اکنه بستگی به نوع و اندازه آن
دارد .کرم های  keratolytiqueحاوی
 Tretinoineی��ا  Adapaleneو غیره
بکار میروند.
همین طور آنتی بیوتیک های مالیدنی
و یا خوردنی و اگر خیلی شدید باشد
از  Accutaneاستفاده میشود.
____________________


>> حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

 )2عالئم حمله قلبی در زنان
و مردان متفاوت است.
زمانی که صحبت از قلب می شود نمی توان گفت
که زنان و مردان از این حیث در تس��اوی به س��ر
می برند.
برای مثال وزن قلب مردان  283گرم است درحالی
ک��ه این مقدار برای زنان  226گرم می باش��د .نه
تنها از نظر ان��دازه قلب زنان و مردان متفاوت می
باشد ،بلکه عالئم وجود مشکالت قلبی زنان نسبت
به مردان ناشناخته تر و نامحسوس تر می باشد.
اغل��ب زن��ان در هنگام بروز حم�لات قلبی دچار
عالئمی نظیر تهوع ،س��وء هاضمه و درد شانه می
ش��وند .یعنی می توان گفت که لزوما درد قفسه
سینه تنها عالمت بروز حمله قلبی نیست.
بیم�اری قلبی بزرگترین عام�ل مرگ و میر
زن�ان و مردان می باش�د و هر دو جنس باید
توصیه های زیر را جدی بگیرند.
 الف :عدم استعمال دخانیات
 ب :کنترل فشار خون و کلسترول
 ج :توجه به عالئم ناشی از بروز مشکالت
قلبی

خنده از ته دل باعث افزایش جریان خون( )%20به
تمام نقاط بدن می شود .به همین خاطر است که
می گویند خنده بهترین پادزهر در مقابل استرس
می باشد .در هنگام خنده دیواره رگ های خونی به
حالت اتساع و استراحت در می آید.

 )4استرس و حمله قلبی در
صبح دوشنبه!
احتمال بروز حمالت قلبی در صبح دوشنبه بیشتر
سایر زمان ها در طول هفته است .از مدت های دور
پزشکان می دانستند که صبح هنگام زمان ابتدایی
حمله قلبی است .این زمان را زمان مسحور کننده
می نامند.زیرا سطح هورمون استرس(کورتیزول)
در ابتدای روز در حداکثر میزان خود است .در این
وضعیت پالک های کلسترول که در دیواره عروق
جای گرفته از محل خود جدا ش��ده و باعث بلوک
شدن مسیر جریان خون به قلب می شود .افزایش
فشارخون و عملکرد قلب در نتیجه کارهای روزمره
آخر هفته  ،قلب را آماده حمله در اوایل هفته می
کند .به همین خاطر کاهش استرس بسیار مفید
اس��ت .روش هایی مثل یوگا ،مدیتیشن ،ورزش ،
خنده و بودن در کنار سایر افراد خانواده همگی می
تواند به کاهش استرس منجر شود.

 )5نقش آمیزش جنسی در
سالمت قلب
زندگی زناشویی فعال و پر شور احتمال مرگ ناشی
از حمالت و بیماری های قلبی در مردان را به نصف
کاهش می دهد .رسیدن به اوج لذت نقش بارزی
در پیشگیری از حمالت قلبی و سکته مغزی دارد.
این نوع تاثیر در زنان ناشناخته است اما به طور کلی
می توان گفت که داش��تن شور جنسی و ارتباط
زناش��ویی سرشار از عشق برای حفظ سالمت کل
بدن الزم است.
این فرایند بهترین ورزش ممکن اس��ت که باعث
مصرف  85کالری در نیم ساعت می شود.
اگ��ر انجام آمیزش به س��ختی ص��ورت می گیرد
می تواند عالمت جدی در مورد مش��کالت قلبی
باشد .برای مثال محققان معتقدند که عدم توانایی
نعوظ احتمال بروز حمالت قلب��ی را افزایش می
دهد .

 کانادا:

Audition

دعوت به همکاری برای اجرای منایش «شام آخر ژاندارک»
گروه تئاتر صورتک برنامه دارد و در تالش اس��ت تا نمایش��نامه «ش��ام آخر ژاندارک» که به
زبان انگلیسی است ،بر صحنه ببرد .این نمایشنامه از آثار «رجب محمدین» نمایشنامه نویس،
سناریست ،کارگردان تئاتر ،عکاس و سینماگر با سابقه ایران است « .شام آخر ژاندارک » روایتی
نمایشی بر اساس زندگی واقعی ژاندارک برای زمانه ماست« .گروه صورتک» در جستجوی
چهار هنرپیشه زن و همینطور همکاران اجرایی دیگر برای به صحنه بردن « شام آخر
ژاندارک » است .برای بازی نقش ژاندارک به هنرپیشه ای که بین  16تا  19و یا  20سال سن
داش��ته باش��د و برای سه نقش دیگر بازیگران زنی بین  25تا  45سال نیاز است .علی شریفیان
کارگردانی « شام آخر ژاندارک » را بر عهده دارد .از عالقمندان به بازی در این نقش ها و همکاری
در دیگر امور اجرایی «شام آخر ژاندارک» دعوت می کنیم هر چه زودتر با «گروه تئاتر صورتک»
برای اطالعات بیشتر تماس بگیرند514- 544- 1298 :

هر روز قلب ش�ما در ح�دود  100هزار مرتبه
می تپد و به این ترتی�ب  2000گالن خون در
تمام نقاط بدن توزیع می شود.
می توان گفت که قلب مس��ئولیت ایجاد جریان
خون در حدود  90هزار کیلومتر( تقریبا  2دور کره
زمین!) رگ های خون��ی را به عهده دارد تا از این
طریق ارگان ها و بافت های بدن تغذیه شوند.
هر نوع آسیب به قلب یا دریچه های آن باعث کاهش
قدرت پمپ قلب ،افزایش فشار و عملکرد آن برای
تامین نیازهای بدن می شود .با این وصف می توان
گفت که تنها راه حفظ سالمت قلب ،حفظ سالمت
تمام ارگان ها است که از طریق تغذیه سالم ،وعده
ه��ای غذایی متعادل وانجام تمرینات بدنی منظم
حاصل می شود.

 )3خنده بهترین دارو برای
قلب است.

ما فقط  4نفر از
 10چهره مشهور
تاریخ خود را
میشناسیم

>>> بر اساس یک نظرسنجی آنالین
که چندی پیش توسط مؤسسه دومینیون
انجام ش��د ،بیشتر کانادایی ها نتوانستند
شخصیت های مشهور کش��ور در حوزه
های سیاس��ی ،فرهنگی و اقتص��ادی را
شناساییکنند.
حتی از هر  10کانادایی تنها  4نفر توانست
چهره جان مک دونالد ،اولین نخست
وزیر کشور را بشناسند ،در حالیکه عکس
او در اس��کناس ه��ای  10دالری موجود
است.
همچنین  19درصد از شرکت کنندگان
توانس��تند "تامی داگالس" پدر بهداشت
عمومی را بشناسند.
ای��ن نظرس��نجی با ش��رکت  1000نفر

در اقصی نقاط کش��ور انجام و طی آن
تصاویر 10شخصیت مشهور تاریخ کانادا
به آنها نشان داده شد.
در این میان  %90مردم با چهره "تری
فاکس" دونده معلولی که بر اثر سرطان
ف��وت کرد" ،س��لین دی��ون" خواننده
معروف کبکی و " وین گرتزکی" بازیکن
افسانه ای هاکی آشنا بودند.
کس��ی که تقریبا تعداد اندکی از مردم
قادر به ش��ناختن او شدند " ،فردریک
بنتین��گ" برنده جایزه نوبل و کاش��ف
انسولین بود.
"مارک چالیفاکس"یکی از کارشناس��ان
مؤسسه مذکور ،نتایج بدست آمده را ناشی
از کم کاری بخش های مختلف آموزسی
و فرهنگی در ارائ��ه تاریخ کانادا به مردم
دانست.
در این نظر س��نجی ،تنها نیمی از مردم ،
 GGفرماندارکل فعلی کانادا  ،یعنی خانم
" میش��ل ژان" را شناختند و شخصیت
های قدیمی تر نیز توسط افراد  55سال یا
مسن تر شناسایی شدند.
آقای چالیفاکس ،معتقد اس��ت ،با اینكه
جریان خوردن گوش��ت خ��ام خوك آبی
توس��ط فرمان��داركل  ،باعث جلب توجه
م��ردم به او ش��د ،رق��م  ۵۰درصد برای

شناختن او باز هم كم است.
وی افزود ،در كش��ور همسایه ما آمریكا،
آنان با برگزاری انواع جشن ها ،فستیوال ها
و مراسم ملی ،سعی می كنند تاریخ كمتر
از هزار س��ال قدمت خود را به همه مردم
خود و جهان معرفی كنند ،اما كانادایی ها
برای صحبت در مورد گذشته كشور خود
 ،بسیار كم رو هستند.
كارشناسان تاریخ معتقدند ،دستگاه های
مختلف تبلیغی و مصرفی در غرب ،برای
كسب درآمد بیش��تر ،به ستاره سازی در
عرصه های هنر  ،مد و ورزش می پردازند
و به همین دلیل بمرور چهره های علمی
و سیاسی كشور به فراموشی سپرده می
شود .
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 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

افشاگری رویا طلوعی:
تج��اوز به زن��ان زندانی
توسط ماموران امنیتی
جتاوز به من و دیگر زنان
امری عادی است .آنها با
این روش از زنان زندانی
در زندان های سنندج
اعتراف می گیرند.
>> س��اندی تلگراف
تاریخ 20 :مرداد 1388
رویا طلوعی ،از فع�االن حقوق زنان و می نویسد:
حقوق بشر كردستان ،كه از ایران خارج « ...وقتی طلوعی درباره
شده بود ،در امریكا اجازه اقامت یافت .تجرب��ه خ��ودش در
س��اندی دیلی تلگراف مصاحبه تازه ای را زندان صحبت می كند،
از او منتش��ر كرده كه تكمیل كننده اولین صدایش پائی��ن می آید،
مصاحبه وی ،پس از خروج از ایران و رسیدن بغ��ض راه گلویش را می بندد ،دلش نمی
خواهد پسر  6ساله اش نیما ،كه در رستوران
به كشور تركیه ،با رادیو فردا است.
او یكب��ار دیگر در این مصاحبه از عزم خود هتل محل مصاحبه ،با فاصله ای كم مشغول
به دور جدید افشاگری و فعالیت برای دفاع خوردن پیتزاست حرف های او را بشنود.
از حقوق زنان كرد و حقوق بش��ر درایران و می گوید" :چهار مرد و سه زن مسلح شبانه
بویژه كردس��تان می گوید و از فجایعی كه به خانه ام حمله كردند و من را با خودشان
در زندان بر زنان زندانی اعمال می شود .او بردند .بچه هایم گریه می كردند.
بار دیگر اطالعاتی را درباره بازجوی خود كه تمام شب بازجو های مختلف از من بازجویی
معاون دادستان سنندج است تكرار می كند كردن��د و بع��د من را ب��ه زن��دان انفرادی
انداختن��د .با یك پتو و یك لی��وان كه برای
و می گوید:
از من در زندان به زور اعتراف گرفتند .ادرار هم باید از آن اس��تفاده می كردم .در
ب�رای گرفتن این اعت�راف نه تنها مرا یك سلول انفرادی .شش شب پیاپی در زیر
كتك زدند ،بلكه به من تجاوز نیز كردند زمین زندان بازجویی شدم .بازجو ها از من
و سرانجام نیز تهدید كردند كه اگر به می خواستند كه اعتراف كنم در تظاهراتی
آنچه می گویند اعتراف نكنم دو فرزندم كه برای "شوانه" ،در سنندج بر پا شده بود
را در مقابل چشمانم آتش خواهند زد .نقش رهبری داشته ام .فهرستی را جلوی من
گذاشته و می خواستند كه
من آنها را بعنوان همكارانم
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
تائید كنم .من قبول نكردم.
بعد از ش��ش ش��ب ،روش
بازجوئ��ی كه گاه با س��یلی
زمان :یکشنبه  13سپتامبر
همراه بود عوض شد .من را
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----با دو م��رد در یك اتاق تاریك
به همه شما خوشامد میگوییم.
و كوچك تنها گذاشتند .یكی
8043
St.
)Hubert (Metro: Jarry
از آنه��ا كه خودش را امیری

شاهد عینی

مــوجسب ــز
در مونتریال

آالله دانش پور

>>ای�ن نامه نوش�تار دوس�ت
عزیزی است که به تازگی از ایران
برگش�ته و ش�اهد حوادث اخیر
بوده است.
ب��ا قامتی اس��توار و زیبا همچون
س��روهای س��بز ،خنده بر لب پهنه
خیابان ها را درمی نوردیدند .مشتاقانه
بس��وی هدفی مش��ترک گام برمی
داشتند .شور و هیجان آنها هر بیننده
ای را به ش��وق م��ی آورد که به آنها
بپیون��دد .زنجیره ای س��بز از صفا و
محبت به وج��ود آورده بودند .همه
چیز س��بز و درخشنده بود .برگهای
س��بز به��اری ش��رمنده از این همه
شادابی و زیبایی و سبزی که شهر را
فرا گرفته بود سر به زیر افکنده بودند.
ش��ور بود و غوغا .تاب آنرا نداش��تی
که این همه هیجان و ش��ور و نشاط
را بنگری و اش��ک شوق بر گونه ات
جاری نش��ود .می آورند و بر دستت
نوار سبز خوش رنگی می بستند و تو
بی اراده دستش��ان را می فشردی و
برایشان پیروزی آرزو می کردی .باور
بر این بود که پیروزی از آن این مردم
پر شور است.
آنها آمده بودند که به آزادی ،هر چند
نسبی برسند .خسته از تزویر و دروغ
و ریا بودند .ت��ورم ،بیکاری ،گرانی و
عدم توجه به مسائل حیاتی آنها ،بر
دوشش��ان س��نگینی می کرد .آمده
بودند که از حق خوب زیستن ،آزادی
بعد از بیان ،آزادی اجتماعات و ...دفاع
کنند .آمده بودند تا فریاد برآورند که
نیازی به قیم ندارند و طالب آنند که
خ��ود برای سرنوش��ت خود تصمیم

بگیرند .پرچم سه رنگ و زیبای آنها
را دزدیده بودند و آنچه در دست آنها
نمی دیدی این پرچم عزیز بود چرا که
قبای گروه مخالف شده بود .کاش در
آن روزهای قبل از انتخابات در ایران
و میان مردم بودی و آنچه که قلم من
قادر به بیان آن نیست خود از نزدیک
می دیدی .می دیدی که چگونه این
مردم بپا خاسته ،آرام و بدون احساس
خستگی ساعت ها برای رای دادن در
صف ایستادند.
نتیج��ه زودت��ر از آنچه تص��ور می
رفت اعالم ش��د .فقط چند ساعتی
از بسته ش��دن در حوزه ها گذشته
بود .ش��وک وارد شد و اختیار از کف
برفت .نیروهای مخالف نظام همگام
و همدل و متحد به خیابانها ریختند
و طالب پس گرفتن رای خود شدند.
آنها تقاضای دیگری نداشتند .فریاد
خروشان آنان شهرهای ایران را لرزاند.
دژخیم هراس��ان با چماق و باتوم با
همراهی موتور سوارهای مسلح چون
قوم مغول بر مردم تاختند ،پاسخ بی
رحمانه بود.
س��وختم و قلبم شکست که چگونه
بر مردم خوبمان گازهای اش��ک آور
اسپری فلفل رها کردند و از همه بدتر
آتش گشودند.
س��ر ش��اخه های س��بز این درخت
زندگی بشریت بی رحمانه آماج باتوم
های آنان گش��ت و ای��ن آموختگان
مکتب "مصباح ی��زدی" غافل از آن
بودند که جوانه های این شاخه های
سبز ،شکوفاتر و س��ریع تر خواهند
روئید (ای��ن قانون طبیعت اس��ت)
و بجای آنچ��ه را که درهم کوبیدند،
هزاران هزار ش��کوفه های جوان بپا
خواهند خاست و این موج های سبز
این رودخانه خروشان و پر تالطم آنان
را در هم خواهد کوبید .تردید نداریم
که پیروز این میدان ملت شریف ایران
است که با دستی تهی ولی با اراده ای
آهنین برای آزادی بپا خاسته است.
جوالی  -2009مونترال
_________________________
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ژیال بنی یعقوب

معرفی كرد ،معاون دادس��تان
بود .مرد دیگر بس��یار بد دهن
بود و به سبك اوباش حرف می
زد .آنها پشت س��ر هم به من
سیلی زدند.
آنها با من كاری را كردند كه
هیچ زنی هرگز نباید تجربه
كند.
امیری گفت كه ت��و را دار می
زن��م ،اما قب��ل از آن ،بالیی به
سرت می آورم كه نتوانی ،دهنت
را اینجا ب��از كنی .آنها به من تجاوز كردند.
حمله و تجاوز آنها باعث كبودی و خونریزی
من ش��د .شب بعد به من تجاوز نكردند اما
گفتند كه فرزندانت را می آوریم و در مقابل
چشمانت آنها را آتش می زنیم.
من ،سرانجام در هم شكستم .گفتم امضا می
كنم كه با رسانه های بیگانه مصاحبه كرده
ام و رهبری تظاهرات برعهده داشته ام ،علیه
رژیم توطئه كرده ام.
چند ش��ب پ��س از این اعت��راف ،از زندان
انفرادی به زندان عمومی زنان منتقل شدم.
در این بند زنانی را دیدم با پاهای زخمی و
چركین بر اثر ضربات شالق.
پس از  66روز زندان ،با قرار وثیقه آزاد شدم.
همراه با نیما از ایران گریخته و وارد تركیه
شدم .دختر چهارده ساله ام شیما نیز بعدا به
من پیوست .و اكنون به امریكا رسیده ام.
( آنچه رویا طلوعی درباره تجاوز و عالئم
آن ،مانند كبودی ران می گوید ،كامال
شبیه گزارش پزشكی قانونی در پرونده
زهرا كاظمی خبرنگار بین المللی مقیم
كانادا ست كه در تهران و توسط قاضی
مرتضی و معاون او "بخشی” بازجوئی
شد!)


سارا محمدی

حق نداشتیم در
خیابان بدومی

اشکآور خوب است
مثل سوت مسابقهی دو
میدوی
چشمهامیسوزد
بار اول میترسی
ـ مثل باتوم و کابل ـ
بارهای بعد سیگار در میآوری
دود میکنی
همسایهها از پنجره خبر میدهند :آمدند
باز میدوی
چه هوایی دارد دویدن
میان چنارهای ولیعصر
ـ از گشت ارشاد خبری نیست ـ
میانکتابفروشیهایانقالب
ـ چقدر این جا کتاب ممنوعه پیدا کردیم ـ
میدویم
جای همه خالی
دوستانتبعیدی
برادرهای بزرگتر که برای یک اعالمیه
زندگیتان رادادید
یا در جبهه
یا پشت دیوارهای اوین
از ما جدا شدید
میدویم
جایتانسبز
مشعل المپ دست ماست
زندهباد دویدن
با چشمهای اشکآلود
به سمت آزادی

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

 ۲۷تیر ۸۸

 28مرداد ماه روز
تولدت نزدیک است
نقشی از
دخرت کودتا

نرگس جودکی

چهار شنبه  21مرداد 1388

قرار بود بروم کوهدش��ت برای گزارش از
خانواده های قربانیان حادثه سعادت آباد.
با خنده گفت " :از من هم عکس بگیر که
اگه دوباره بازداشت شدم اون عکس تکراری
رو باز منتشر نکنن".
روسری نارنجی به سر داشت ،بلوز لیمویی
به تن .موهایش را مرتب کرد و عینکش را
جا به جا.
حاال این قطعه منجمد شده از زمان پیش از
روزهای زندان پیش رویمان است.نگاهمان

می کند  ،عصبانی می شود  ،فکر می کند
و می خندد .
بی��ش از  50روز از آفتاب دور بوده ای 28 .
مرداد ماه -روز تولدت  -نزدیک است دختر
کودتا و تو در بندی !
امی�د که ب�ه آفت�اب سلامی دوباره
کنی...

زویا صمدی عروس خانواده اسانلو توسط لباس
شخصی ها تهدید می شود

زویا صمدی همسر سهش اسانلو پسر منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره شرکت اتوبوسرانی
واحد که مدت س��ه سال اس��ت به جرم دفاع از کارگران شرکت واحد در بند است توسط
نیروهای لباس شخصی با اسلحه در خیابان هنگامی که از کالس زبان به خانه بر می گشته
تهدید ش��ده اس��ت ونیروهای لباس شخصی قصد ربودن این زن جوان را داشته اند .که با
اعتراض و کمک گرفتن از مردم ربایندگان موفق به پیاده کردن نقشه خود نشده اند .ولی بعدا
تلفنی او را به دادگاه انقالب احضار کرده اند .
زویا صمدی طی نامه ای در تاریخ  88/5/ 18به دادسرای امنیت دادگاه انقالب که تلفنی او را
احضار کرده بودند ضمن شرح ماجرا سوال کرده که جرم او چیست و این تهدیدها از جانب
چه کسانی صورت می گیرد .مقامات امنیتی دادگاه انقالب در پاسخ اعالم کرده اند از این
اعمال بی اطالع اند و زویا صمدی به دادگاه انقالب احضار نشده است .
جان جوانان ما به ویژه زنان جوان در این آشفته بازار نا امنی شدیدا در خطر است .

جتاوز در
بازداشتگاهها
محصولمستقیم
سرکوب امیال جنسی
توسط حکومت است

چن��دی پیش یکی از واپس��گرایان ش��اغل در
جمهوری اسالمی مطابق رسم همیشگی رژیم
به خود حق تفس��یر از دین می دهد و در اظهار
نظری شگفت آور مدعی می شود :

حجاب تخی�ل جنس�ی را تحریک
میکند و نش�اط جنس�ی ایجاد می
کند

پرسش اینجاست که آیا امروز آنچه در زندانها بر
سر دختران جوان و پسران جوان می آید محصول
مستقیم همین تخیل تقویت شده نیست؟
آیا اگر بازداش��ت زهرا بنی یعقوب و نظایر آن به
جرم بد حجابی یا دوس��ت پسر داشتن بررسی
شود به راستی این بازداشت صرفا حاصل عقده
های شخصی شخص بازداشت کننده نیست؟
آیا نباید به موضوعات حمله به زنان بدحجاب از
ای��ن منظر نگاه کرد که چیزی را دیده که حتی
در مخیله محدودش نمی دیده و همین دستگیر

ک��ردن را تنها بهانه دسترس��ی به این طبقه از
اجتماع دیده؟
به راستی در این سالها پشت این بازداشت های
منکراتی و تعطیل کردن پارتی ها چه چیز جز
عقده های جنسی سرکوب شده جمعی محدود
بوده ؟
تخریب خانه های باالشهر با فریاد مرگ بر بورژوا
و زدن بات��ون بر س��ر دختران ش��یک پوش آیا
محصول مستقیم حجاب اجباریتان نیست؟
آیا این نبوده که اینان چون دس��ت خودشان به
نعمت نرسیده خواهان کور کردن سفره دیگران
شده اند؟
امروز در این بازداشت گاهها چه را می جویند؟
آیا همین حجاب اجباری و قوه تخیل قوی ناشی
از آن نیس��ت که باعث شده اینان دختر معصوم
زندانی را به مانند گرسنه ای که از فرط گرسنگی
همه چیز را غذا میبیند وس��یله ای برای ارضای
امیال جنسی ببینند؟
این بود جامعه عفیفی که محصول سرکوب زنان
و حجاب اجباری بود؟
گلستانی هم جعلی بود؟
آیا س��ردار زارع هم محص��ول همین کارخانه
تقویت قوای جنسی نبود؟
این رذالت شما در بازداشتگاه ها که حتی صدای
خودی ها را هم در آورده در کدام کش��ور دنیا و
در کدام برهه تاریخ تکرار ش��ده است؛ بگویید تا
جس��تجوهای ناامیدانه ما برای پیدا کردن نظیر
تاریخی اش سریع تر به نتیجه برسد!

همــدردی
از توام و به تو آمدم...

درگذشت مهندس یعقوب انصاری را به همسرشان بهیه
خانم و فرزندانشان خانم های مژدیه و فرناز و ژاکلین و دیبا و
خانواده های محترم آنها صمیمانه تسلیت گفته برای شما عزیزان
آرزوی صبر و شکیبایی داریم و در غم و اندوه شما شریکیم.

عطا انصاری -منیره جعفری
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برنامهریزیمالیخانواده...
حسین انصاری

Hosein Ansary RLU

Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

Cell.: 514-804-5756

215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

بازنشستگی،

هویت
مایل،
و هویت
اجتماعی

حسین انصاری) مونترال(
تمام افرادی که متولد  1945به بعد
هستند در زمره جمعیت Boomers
هستند .اولین موج عظیم این گروه
در کانادا در سال  2006سالگرد 60
سالگی را جشن گرفتند .در حالیکه
این گروه عظیم مس��نتر میشوند،
ترکیب بازنشستگی در کانادا را تغییر
میدهند و بدون شک آنچه که 10
سال پیش توصیه میشد ،در شرایط
امروزی مفید و موثر نخواهد بود.
توجه بیشتر به این تغییرات عظیم
در کش��وری مانند کانادا که نزدیک
 60درص��د از جمعیت آن را همین
 Boomersتش��کیل دادهاند ،نه تنها
الزم است بلکه هشداری برای آینده
است.
و این هم نگاهی نزدیک به تغییرات و
توصیههایی برای آمادگی بیشتر برای
روز مبادا.

عمر بلند توام با سالمتی
بیشتر

بطور کلی جمعیت کانادا جمعیتی
مسن اس��ت .فقط تعداد افرادی که
بین س��نین  55تا  64هستند بیش
از  4میلیون نفر می باشد .در  5سال
گذشته جمعیت کانادا  5درصد رشد
کرده اس��ت در حالیکه تع��داد افراد
بین س��نین  55تا  ،64بیش از 26
درصد رشد را نشان میدهد .در حال
حاضر بیش از ی��ک میلیون نفر در
کانادا مسنتر از  80سال هستند که
در مقایسه با سال  25 ،2001درصد
رشد را نشان میدهند.

هویت ایرانی...
{>> ادامه از صفحه}14 :
بیشتر است .شعارهایی موردحمایت راه
سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون
اساسی جمهوری اسالمی نرود"!
البته ،میرحسین موسوی درهمه تاکیدات
خ��ود بر ض��رورت فراترنرفت��ن از قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،هیچ توضیحی
نمی دهد ک��ه آن اصول "مغفول"ی که
از آنه��ا س��خن می گوی��د کدامند؛ چرا
"مغفول" مانده اند و با وجود اصل 110
این قانون ،که اختیاراتی به مراتب فراتراز
یک دیکتاتور ت��ام االختیار به رهبر می
دهد ،اختیاراتی که حتی خداوند نیز در
کتاب های آسمانی برای خود قایل نشده،
این اصول چگونه م��ی توانند "مغفول"
نمانند؟!
عبارت:
"جمهوری اسلامی ،ن�ه یک کلمه
کمت�ر ،نه ی�ک کلم�ه بیش�تر" را

این مقایسه با توجه به  20یا  30سال
بیش نیس��ت و این رش��د در تعداد
کهنس��االن فقط از  6سال پیش تا
کنون است!
پیش��رفت عل��م پزش��کی و عل��وم
بهداش��تی حاکی از این اس��ت که
بیشتر میانس��االن امروز به احتمال
خیلی زیاد تولد نود و چند س��الگی
را هم توام با سالمتی جشن خواهند
گرفت.
>> بطور متوس�ط هر سال 2
م�اه به عمر متوس�ط جمعیت
کانادا اضافه میشود.
به این معنی که یک فرد  50س��اله
عمر متوسطش  90سال خواهد بود
و ای��ن فقط یک میانگین اس��ت .به
عب��ارت دیگر بیش از  50درصد 50
سالهها حتی صد سالگی را نیز جشن
خواهند گرفت.
این خبر خوب بود.
خب��ر بد اینک��ه اگر یک  50س��اله
بخواهد در سن  65سالگی بازنشسته
ش��ود ،الزم است که  30تا  35سال
زندگی توام با س�لامتی را با تکیه به
ذخائر بازنشستگی زندگی کند! و گرنه
زنده باد مددکاری اجتماعی کانادا که
متاسفانه با موج عظیم بازنشستگان
آینده در خطر نابودی است.
راس��تی هیچ فکر کردهای��د که اگر
ذخیره کافی نداشته باشیم و سیستم
مددکاری بازنشستگی کانادا تقلیل
یابد و ی��ا بکلی محو ش��ود تکلیف
چیست؟
>> هیچ فکر کردهاید که بعد
از  40س�ال زندگی در خارج از
کش�ور ،اگ�ر از عه�ده مخارج
روزمره برنیائیم نه راه برگشت
به مملکت ونه توان زندگی توام
با فقر در کانادا را داریم؟
اگر همسر دور از جان شما بیمار شود
و نیاز به عمل جراحی فوری داشته
باشد تکلیف چیست؟
آی��ا دلم��ان به بهداش��ت عمومی و
مجانی کانادا خوش است؟
بهداش��ت مجانی کانادا در  10سال
آین��ده باری  10برابر بزرگتر از امروز
بر دوش خواهد داشت! آیا کانادا زیر
فش��ار این بار عظیم ب��ه زانو خواهد
آمد؟ احتمالش خیلی زیاد است!
بهداش��ت مجانی کانادا چند سالی
اس��ت که میلنگد و تع��داد زیادی

ناراض��ی به بار آورده اس��ت .ش��کی
نیس��ت که تحوالت بزرگ��ی در این
زمینه خواهیم دید .یا دولت مجبور
است که بهداشت رایگان را رفته رفته
از میان بردارد و یا مجبور اس��ت که
با ارتقاء مالیات ،مخارج آن را تامین
کند .در هر دو صورت عواقب وخیم
به بار خواه��د آورد .ارتقاء مالیات یا
ایجاد نارضایتی میکند ،سوراخی به
جیب اضافه می کند و یا باعث فرار
مغزها از کانادا خواهد شد.
بزودی سن رس��می بازنشستگی از
 65به  70یا  71س��الگی ارتقاء پیدا
خواهد کرد و این به این معنی است
که پانسیون بازنشستگی  5یا  6سال
تاخیر پیدا خواهد کرد .بیشتر ما حتی
برای  5سال تاخیر آمادگی نداریم.
>> آمار دیگری نشان میدهد
که جمعیت کانادا  109درصد از
درآمد خود را خرج میکند.
زنده ب��اد کارت لعنت��ی اعتباری و
گس��ترش اعتبار ش��خصی توسط
بانکهای لعنتی کانادا!
کانادائیان آنقدر مقروض هستند که
حتی قادر به ادامه زندگی بدون اخذ
حقوق برای  3ماه نخواهند بود.
دلمان به آب باریک  RSPخوش بود
که اگر فردی از  20یا  25سالگی 18
درصد از درآمدش را ذخیره میکرد،
هم معافیت مالیاتی داشت و هم آب
باریکی برای بازنشستگی!
در  10سال گذشته ،برای دمیدن در
آتش بازار امالک ،دولت کانادا اجازه
داد که مردم ذخائر بازنشستگی خود
را برای خرید خانه مسکونی به خرج
برسانند .بازار امالک جان گرفت اما
ذخائر روز مبادا به باد رفت.
دولت حتی به خرید خانه اکتفا نکرد
و اجازه داد که ذخائر بازنشس��تگی
برای ادامه تحصیل به خرج برسند.
منظورم ادامه تحصی�لات فرزندان
نیس��ت بلکه تکمی��ل و یا ش��روع
تحصیل برای بزرگساالن است .تاثیر
مثب��ت این عمل این اس��ت که اگر
میانساالن ادامه تحصیل دهند ،قادر
به ادامه کار در سنین باالتر خواهند
بود اما در عین حال ذخائر خود را از
دست دادهاند و میتوان گفت که بعد
از نابود کردن ذخائر خود ،هم اکنون
مجبور به ادامه کار تا سنین باالتر از
 70خواهند بود.
همانطور که مالحظه میفرمائید اگر
بدون آمادگی و آگاهی قدم برداریم،
در این زندگی برنده نخواهیم بود.
پ��ول را از ای��ن جیب ب��ه آن جیب
میکنی��م ،تح��ت تاثی��ر تبلیغات
دلمان خوش است که ما نیز کبوتر
حرم ش��دهایم .خانه م��ن مجللتر
است و اتومبیل من براقتر! در ظاهر
جگر دوس��ت و فامیل و همسایه را
میس��وزانیم و در باطن خود را نابود
کردهایم.

میرحسین موسوی
از آیت الله خمینی،
در اوج اقت��دار و
محبوبیتش ،اقتباس کرده است.
در آن زمان ،هنگامی که مهندس مهدی
بازرگان نام جمهوری دموکراتیک اسالمی
را برای نظام پیش��نهاد ک��رد ،آیت الله
خمینی این عبارت دیکتاتورمآبانه را به
زبان آورد و ش��وربختانه فضا به گونه ای
بود که حرفش را به کرسی نشاند!
آنچه که درکش برای میرحسین موسوی
ضروری اس��ت تا دچارسوءتفاهم نشود،
این است که نه زمان کنونی شباهتی به
سی سال پیش دارد ،نه مردم امروز ایران،
با بیش ازهشتاد درصد جمعیت زیر چهل
سال ،مردم سی سال پیش هستند و نه
خود او آیت الله خمینی است!
میرحسین موس��وی ،اگربخواهد در"راه
س��بز" مردم ایران همراه و همگام آنان
باشد ،نیاز به درک این نکته دارد که این
راه و پی��چ و خم های آنرا زنان و جوانان
هوش��مند و دالور ایران به مراتب بهتر از
او می دانند و می شناس��ند و یقینا نه به
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BOOMERS
will shape
!our FUTURE

and identity
crisis will
destroy our lives

>> میانساالن
ام�روز در ظهر
زندگی هستند
و هش�دار ک�ه
غروب�ی نیز در
راه است و بعد
از غروب ،شب
دراز است.
روزانه تعداد زیادی را مالقات
میکنم و متاسفانه  99درصد فقط
به فکر امروز و حداکثر یک هفته
آینده هستند و ...تا فردا خدا بزرگ
است.
هیچ توشهای برای راه پرفراز غروب و
شام زندگی برنداشتهایم.
>> در زمین�ه اجتماع�ی فریاد
و ادعا زیاد اس�ت اما از س�هیم
شدن در امور اجتماعی اجتناب
میورزی�م زی�را نیاز ب�ه از خود
گذشتگی مالی دارد.
در زمینه سیاس��ی س��ینه میدریم
اما اگر کس��ی جرئت کند و تقاضای
همکاری مالی برای مبارزه سیاسی
داش��ته باش��د به نفرین و تهمت و
دزدی و بی آبرویی محکوم میشود.
جوانان ما شاهد فعالیت طاقتفرسای
والدین هستند تا حدی که زهرهشان
از آینده میترک��د که اگر والدین ما
این همه فعالیت میکنند پس چرا
آیندهی نامعل��وم و ناامن دارند؟ چرا
این همه تهاجم و ستیزه جویی دیده
میش��ود؟ حرف زیاد است اما عمل
دیده نمی  شود؟
ما چ��ه الگویی به فرزندانم��ان ارائه
کردهایم؟ آیا این همه ستیزهجویی و
نامالیمتی ریشه مالی دارد؟
شکی نیست که امور مالی تنها دلیل
نیس��ت و مسائل فرهنگی نیز نقش
مهمی دارند...
ً
>> اما مطمئنا اگر امور مالی در
چهارچوب امنیت�ی قرار گیرد
امور فرهنگی و اجتماعی را نیز
تحت تاثی�ر مثبت قرار خواهد
داد.

است.
چه اشکالی داشت که چپ و راست
و میانه و رفی��ق و خواهر و برادر در
کنار یکدیگر اگر هم عقیده و همفکر
نیستند حداقل همراه باشند؟
>> ت�ا ک�ی ع�دهای به خود
اجازه و ح�ق ارباب�ی و تعیین
هویت برای دیگران میدهند؟ >> آیا عدم هویت مالی هویت
فکر نمیکنی��د که اگر هویت ما اجتماعی ما را گنگ و نامفهوم
شناخته شدهتر و غالبتر بود چنین کرده است؟
فاجعه اجتماعی اتفاق نمیافتاد؟
مگ��ر از عوام��ل رژیم داخل��ی فرار
این س��تون مالی اس��ت و من قصد نکردیم که امروز سنگ همان عوامل
بحث سیاسی یا اجتماعی را ندارم اما را به سینه میزنیم؟
اگر به ریشه فاجعه نگاه کنیم ،فاجعه دوباره سوال میکنم:
از بیهویتی است!
آیا هویت اجتماعی ما هویت مالی را
>> آی�ا هویت مال�ی در رابطه تعیین میکند ،یا برعکس؟
مس�تقیم یا هوی�ت اجتماعی جای بحث زیادی است که از حوصله
است یا هویت اجتماعی هویت این مقاله خارج اس��ت اما یک چیز
را میدانم :هویت اجتماعی و هویت
مالی ما را تامین میکند؟
آیا هویت چپ ،هویت ستیزه است و مالی مانند اس��ب و ارابه هستند .در
هویت راست ،محافظه کار و میانه رو غیبت یکی دیگری معنی ندارد .هر
دو اس��ب و ارابه بای��د آماده و حاضر
هویت باد؟
>> آنچ�ه ک�ه بیش�تر از هر باشند.
چیز در امور اجتماعی ما دیده در این س��تون از هویت مالی سخن
میش�ود ،هوی�ت ناامنی مالی میگوئیم و برای ایجاد این هویت نیاز
اس�ت که ع�دهای آن را هویت به آمادگی و آگاهی و امنیت داریم.
فق�ر میخوانند .هوی�ت فقر ،راستی چگونه میتوان هویت مالی
هویت بیبرنامگی و وحشت از را ب��ه وض��وح و بدون وابس��تگی به
آینده خود و همسر و فرزندان امور دیگر و بدون تاثیر ارباب منشی
تعیین کرد؟
است.
هوی�ت فق�ر ،عدم ش�ناخت آیا هویت مالی میتواند پایگاهی برای
تعیین هویت اجتماعی و سیاس��ی
اولویتهاست.
چگونه فردی که ق��ادر به پرداخت باش��د یا فقط نیازهای مالی تعیین
اجارهاش تا آخر ماه نیست ،و امکان کننده هویت اجتماعی و سیاس��ی
 نزاع بر سر پرچم!
دارد که تا چند روز دیگر بیخانمان هستند؟
چندی پیش تحت تاثیر جنایاتی شود ،میتواند س��نگ مردمی را به شما کدام را می پسندید؟
که در کش��ورمان ش��د دس��ت به س��ینه بزند که هزاران فرسنگ از او
تظاهرات زدیم .هنوز تظاهرات شروع دور هستند و خوبی و بدی و خوشی اجازه بفرمائید که در ش��ماره آینده
نش��ده بود که چندی پیشکس��وت و ناخوشیش��ان هیچ تاثیری در بی ادامه دهم.
خوش قول و خوش حساب باشید
مجبور به مداخله برای جلوگیری از خانمان شدن او نخواهد داشت؟
___________________
نزاع بین دلس��وزان مملکت شدند!؟ >> چگون�ه فردی که ش�اهد

نزاع بر سر چه بود؟
ناب�ودی آین�ده فرزندان�ش
بر سر پرچم!
میباشد ،سنگ فرزند همسایه
عقیده
این
بر
من
اما
دانم
شما را نمی
را به سینه
هویت
با
بایس��تی
کس
هر
بودم که
میزند؟
فکر
کند!
ش��رکت
تظاهرات
خود در
چ��را اجازه
میکردم ک��ه ش��فافیت در هویت می دهی��م
اجتماعی یک��ی از بارزترین مزایای ک��ه ارباب
شرکت در تظاهرات برعلیه جنایت منش��ا ن
بحران اقتصادی جاری در کانادا که موجب کاهش توان مردم
برای انجام مس��افرت های هوایی گشته ،اکنون دامان شرکت
او و نه به هیچ کس دیگراجازه نخواهند ناگزیر از درک این نکته اس��ت که ماده هایی هوایی را نیز گرفته است.
داد که آنان را با در باغ س��بز نشان دادن ا ّولیه خیزش و رستاخیز مردم – که دیگر با وجود قرار گرفتن در میانه فصل مسافرت در کانادا ،دو شرکت
"قانون اساس��ی" و "اص��ول مغفول" به هرگز نمی توان آن را به حد اعتراض به اصلی هواپیمایی این کشور ،یعنی ایرکانادا و وست جت ،از عدم
بیراههبکشاند!
تقلّب انتخاباتی کاهش داد – بازگشت به استقبال مردم از خرید بلیط خبر می دهند.
میرحسین موسوی ،که کارنامه سیاسی هویت ایرانی است و به مصلحت "اسالم" شرکت وست جت برای جبران کسری بودجه خود ،حاضر شد،
اش نش��ان نمی ده��د که نم��ره های مورد عالقه آقای موسوی نیز هست که بابت سفرهای پاییزه و زمستانی ،بلیط های خود را با  50درصد
درخش��انی در درایت سیاس��ی داش��ته عرصه سیاس��ی را ترک گوید تا معتبر و تخفیف ارائه کند.
باشد ،دست کم می تواند این درس را از محترمبماند.
حتی ش��رکت ایرکانادا نیز که یک روز قبل از آن ،پیش��نهاد
تجربه "حماسه د ّوم خرداد" و "جنبش خیزش و رستاخیز مردم ایران ،با بیش از تخفیف  40درصدی را داده بود ،بالفاصله آن را به  50درصد
اصالحات" – که در زمانی نه چندان دور صد سال سابقه و پشتوانه آزادی خواهی ،افزایش داد.یکی از مسئوالن هوایی ،وضعیت فعلی را از تاریک
یک سروگردن از"راه سبز" او بلندتربودند با گام هایی استوار هوشمندانه به پیش ترین دوران های سفر هوایی در کانادا دانست.
– بیاموزد که مردم ایران دیگر وقت خود می رود و خواسته های روشن خود را در مشابه چنین وضعیتی در همسایه جنوبی نیز بوجود آمده است
را برای به اصطالح رهبرانی که بخواهند شعارهایش بازتاب می دهد.
بطوریکه سه شرکت عمده هواپیمایی آمریکا  ،قیمت بلیط های
لنگ لنگان در پی ایشان بدوند یا چوب در این راه ،انتخابی که میرحسین موسوی خود را در اکثر مسیرهای عادی ،حدود  100دالر کاهش داده
الی چرخشان بگذارند ،تلف نمی کنند و ها دارند این است که با مردم همراه شوند اند.شرکت ایرکانادا پیش از این از کسری بودجه  400میلیون
به محض آن که دیگر به کارشان نیاید ،و نامی نیک از خ��ود بجا گذارند و یا در دالری و همچنین مشکالت مربوط به تأمین هزینه های خرید
محمد خاتمی عبور تو ّهمات "اصول مغفول" قانون اساس��ی هواپیماهای جدید و پرداخت بازنشس��تگی خبر داده بود که
سید ّ
از او نیز مانند ّ
خواهند کرد!
باقی بمانند و توس��ط مردم پش��ت سر احتمال دارد  ،موجب اعالم ورشکستگی آن گردد.
میرحسین موسوی که در زمان نمایش گذاشته شوند!
ش��رکت وست جت نیز که طی یک برنامه چهار ساله  ،قصد
مبارزات انتخاباتی پوستر مکش مرگ مای راه س�� ّومی نیس��ت ،همراهی با مردم یا دارد تعداد هواپیماهای بویینگ  737خ��ود را از  79به 121
"من ایرانی هستم" چاپ می کرد ،برای مخالفت و دشمنی با هویت ایرانی!
فروند برس��اند ،قادر به تأمین هزینه های مربوطه نیست و با
سید علی خامنه
__________________ تخفیف های پی در پی  ،سعی در جلب مشتری بیشتر نسبت
آن که سرنوشتی مشابه ّ
ای و محم��ود احمدی ن��ژاد پیدا نکند،
 به ایرکانادا دارد >> 17/07/2009 .ایرانتو
تکلیف هویت اجتماعی ما را معین
کنند؟
مگر قرار نبود که پرچم نقطه مشترک
ما و باعث همبستگی ما باشد؟
چ��را در این جامعه کوچک خارج از
کشور هر چیزی برعکس است؟

دوران تاریک برای شرکت
های هواپیمایی
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از نامه های رسیده

بشنو پژوا ک
جنبش همه
صدایی مردم
ایران را!
هما علیزاده

(مونتریال)

از کردس��تان که میگذش��تم
در خانۀ پر از مهر مردمانی که گوی
سبقت را از هم میربودند که ترا میزبان
باشند ،شبی را به صبح رساندم.
میزبان زنی س��اده ،زیبا و محجوب
بود که یاد گرفته بود صدای خواندن
زن را نباید کسی بشنود .من که دلم
برای ش��نیدن صدای زنی آنهم کرد
می تپید ،پافش��اری کردم .خواند و
چه زیبا خواند .صدای سرشار از غم
و دلنشینش هنوز در گوشم میپیچد.
خواند:
ه��اوار آی هاوار غم ک��رد زور گرانه!
هاوار آی هاوار منه حالی نذانه!
فری�اد  ،فری�اد که غ�م کرد چه

در پاسخ آقای هودشتیان

بایادعموفریدون

میترا میرزازاده

>> چن�د کالمی کوتاه
و مختص�ر در حاش�یه
نوش�تار آق�ای عط�ا
هودش�تیان ب�ه
مناسبت درگذشت
آق�ای فری�دون
صبوریدیلمی
آق��ای هودش��تیان ،تا
آنجایی که سواد ابتدایی
م��ن در زبان ش��یرین
پارسی به من تداعی معنا
می کند «زندگی خصوصی»
ورای -ب��ه دور -از زندگی فردی
«یعنی خصوصیت اخالقی فرد ،به
سان رادمردی ،یا جوانمردی ،گشاده
دس��تی ،راس��تگویی و مهربانی و
بزرگواری است.
به همین می��زان زندگی اجتماعی
یک شخص ،نماد تاثیر گذاری این
فرد در پیرامون خویش و نقش این
فرد در روند جهش های اجتماعی
است ،به س��ان فعالیت در مسائل
روزمره اجتماعی که در آن زندگی
می کند.
دقیق��ا ب��ه همی��ن روی «زندگی
خصوصی» نماد و گویای رابطه به
خصوص فرد («رابطه ویژه») است
که در ادبیات پارس��ی و در فارسی
محاوره ای کوچ��ه و بازار هم بیان
ویژگی ه��ای رفت��اری تنش های
هنجاری فرد در درجه اول نس��بت
به همس��ر «یا شریک زندگی اش»
و سپس فرزندان افراد خانواده اش،
چونان خواهر و برادر و پدر و مادر و
غیره می باشد.
این جمله نوش��تار شما که از روی
س��هو یا ب��ه عم��د در چهارچوب
مشکی مزین صفحه پیوند شده بود،
مبنی بر:
«فری��دون ،در زندگ��ی خصوصی
نمودار آرمانی شکست خورده بود و
این را اعتراف نمی کرد».
ورا از اینکه مرا به یاد یک س��ری از
(اگر بخواهم به نثر ش��ما بنویسم)
«اعترافات» بیان ش��ده این عزیز از
دس��ت رفته در مورد دلشکستگی
ها و س��رخورده گی های��ش ،نه از
موازین سیاسی و زندگی خصوصی
اش ،بلک��ه از ُکنش ها و بی مهری
ها اف��رادی که کوت��اه زمانی بنا به

سنگین اس�ت! فریاد ،فریاد که
حال مرا درک نمی کنند!
امروز میخواهم با آن زن کرد بخوانم:
هاوار آی هاوار غ��م ایران زور گرانه!!
ه��اوار آی هاوار غم دنی��ا زور گرانه!
هاوار آی هاوار منه حالی نذانه!
فریاد آزادیخواهی مردم در بند ایران
گوش جهان را پر کرده اس��ت و من
باید ش��اد باش��م که زنده مانده ام و
هجوم نس��ل فرزندان��م را به تمامی
مظاهراینحاکمیتخونخوارمیبینم.
و شاد هستم .اما غم را بگویم که دارد
روح و روان��م را می آزارد .غم بازیچه
قرار گرفتن جان جوانانی که در ایران
در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم سینه
سپر کرده اند.
به ن��ام دف��اع از مبارزات م��ردم در
ایران ،در خارج از ایران کس��انی که
سالیان دراز با به تمسخر گرفتن واژه
هایی از قبیل "مزدور" و "رژیمی" و
"جاسوس" سعی داشتند چنان جلوه
دهند که دشمنی شان با مخالفین
کلیت نظام فاشیس��تی -اس�لامی-
س��رمایه داری رژیم بر سر احترام به
حقوق بشر اس��ت و داشتن مدرک
برای اثبات اینکه کسی مزدور است
(با جیره و بی جیره) را چماقی ساخته
بودند بر س��ر ما که پرسش��های بی

اقتضای زمان و رفع نیاز خود با وی
دم از دوس��تی زدن��د و او را در اوج
بیماریش تنها گذاشتند ،انداخت.
م��ن به عنوان فرزن��د مقامی آقای
فری��دون صب��وری دیلم��ی ،یا به
عبارتی عموفریدون خودم -با تمامی
خوبیها و بدیهایش با تمامی
تندخویی ،خوش قلبی
و دریای محبت شان-
ت��ا آنجایی که نیمه
س��واد من به زبان
مادریم و شناخت
از آداب و ُع��رف
انسانی ،ایرانیم ،به
م��ن گوش��زد می
کند ،به شما یادآوری
می کنم که:
 :1هر واژه معنای خاص
«وی��ژه» خود را در بر دارد .و
ما در مقابل تمام��ی واژه گانی که
به کار م��ی بریم ،خصوصا در مورد
دیگر افراد ،چونان تمامی ُکنش های
خویش مسئول هستیم ...چه آنچه
که به زبان می رانیم ،چه آنچه که به
عمد یا به ناعمد به قلم می آوریم...
گذشته از اینکه گویا «هر نکته جایی
و هر حرف مکانی دارد»...
 :2نقد و بررسی آدمیان اگر هم بهانه
ای بی��ش ،از برای تحلیل و موضع
گیری پنهانی در مقابل جریان فکری
خاصی باشد ،یا به عبارتی ساده تر
جوالنی از ب��رای زنده باد ،مرده باد
گویی ی نوشتاری و چکامه فردی
باشد ،جایز و شایسته رادمردان این
است که در زمان حیات این آدمیان،
خصوصا فردی که ش��ما به او لقب
«دوس��ت» می دهید انجام گیرد؛
تا به عبارت��ی عامیانه «یک تنه به
قاضی نرویم »...البته در صورتی که
بخواهید اصول آزاد منشی و آزادی
کالم را پاس بدارید.
بی شک برازنده تر این بود که شما
مقال��ه ای به عنوان نقد و بررس��ی
جنب��ش چپ به طور مش��خص و
واضح می نوشتید تا مدافعان زنده
ی این مرام پاس��خ شما را نکته به
نکتهبدهند.
باری گویا از شوم بختی ماست که در
سوگواری عمو مقامی مهر و محبت
اینسان شما ،مرهمی اینچنان نه...
«در آسمانها » ..بلکه بر روی صفحه
هفته نام��ه پیوند ،ی��ادآور تنهایی
عظیم فکری و انساندوس��تی عزیز
از دس��ت رفت��ه در این بیدرکجای
جهانیی ما باشد.
با احترام ،مونترال  7اوت 2009
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حق به جانب از
کشتاروشکنجه
میگویند و چنان
س��خن میگوین��د
که اگ��ر ما خود اینان
را ب��ه یاد نم��ی آوردیم
شماری از عملکردشان در ذهنمان
باورمان میشد که با کشتار
بود ،که اگر در خدمت نظام نیستی
پس چگونه است که تمام همت خود و ش��کنجه و زیر پاگذاشتن ابتدایی
را در راه تخری��ب مخالفین رژیم که ترین حقوق انسانی مردم کشورمان
هزاران عزیزش��ان را قتل عام کرده مخالفند.آن��ان ک��ه تا دی��روز عامل
اجرای احکام جنایتکارانۀ
اند و شانس این را
خمین��ی بودن��د و امروز
داشته اند که زنده
بمانند و به تبعید زنده باد آزادی ،ه��م میخواهند ایران را به
ت��ن دهن��د ،بکار زنده باد ایران ده��ۀ  60بازگردانند ،آنان
که هرگز نگفته اند که در
میبرید؟
همه صدایی!
زمان زمامداری خودشان
چ��را پناهن��دۀ
چ��را تمامی آنچ��ه امروز
دروغین س��اخته
ای��د؟ چرا زندانی سیاس��ی دروغین میبینی��م و محکوم میکنیم از نظر
ساخته اید؟ چرا روزنامه نگار دروغین ایشان روا بود ،آنان که امروز سعی در
میس��ازید؟ روزنامه نگارانی که خود کنترل مبارزات مردم و نگاه داشتنش
زمانی در کش��تار مردم سهم داشته در چارچوب قانون اساسی جمهوری
اند .چرا زندانیان شما روی تشک می اس�لامی دارند ،همان قانون اساسی
خوابند در حالی که زندانیان سیاسی که بر اساس آن زنان کشتزار مردانند
ما را بیرحمانه شکنجه میکنند و زیر و نی��م مردان ،هم��ان قانونی که بر
شکنجه میکشند؟ چرا تمامی روزی اس��اس آن سنگسار میکنند ،دست
نامه هایتان در خدمت بهتر نش��ان و پا قطع میکنند ،چشم در میآورند،
دادن یک جناح از رژیم سراسر فاسد شالق میزنند و تعزیر (شکنجه) می
اسالمی است؟ و هزاران چرای دیگر کنند.
امروز فریاد مردم که شعار میدادند:
که هرگز جوابی برایشان نیافتیم.
در
رژیم
امروز که اعمال جنایتکارانه
"اس�تقالل ،آزادی ،جمه�وری
مردم
آزادیخوانۀ
س��رکوب مبارزات
ایرانی"
قرار
جهانیان
چشمان
ایران در برابر
جوابی دندان شکن به موسوی هاست
گرفته ،قاتالن نسل ما با قیافه های کهمیخواهندجمهوریاسالمیشانرا

امروز ،احتاد در عمل
داشته باشیم ،نه احتاد
در ایدئولوژی
احمدمصطفی لو (مونتریال)

در  25جوالی ،تعدادی از هموطنان گرامی جهت پشتیبانی
از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و آزادی زندانیان سیاسی
و اعالم آن به جهانیان ،در محل پلس دوکانادا ،تقاطع خیابان
پیل و بلوار رنه لوک اعتصاب غذا کردند ،که بسی باشکوه بود؛
چرا که برگزار کنندگان ،بویژه سرکار خانم شهرزاد ارشدی،
چهره محترم و فعال جامعه مان اعالم کرده بودند ،همه با هر
عقیده و نشانی شرکت و یا حمایت کنند و برای من ،حامی
اعتصاب کنندگان عزیز ،وجود دو پرچم شیر و خورشید نشان
در محل ،احترام به حقوق همگان ،همبستگی و اتحاد و مایه
امیدواری بود .به همان دلیل ،جهت حمایت ،تشویق و ترغیب
آنان خواستیم بعد از پایان اعتصاب غذا ،تظاهراتی نیز داشته
باشیم.
اما هموطنانی مدعی بودند که یکی از آنان (کمیته  7نفری)
مجوز گرفته و تا ساعت  11شب برنامه دارند و  2نفر هنرمند
نیز از اتاوا دعوت کرده اند و کس یا گروه دیگری نباید تداخل
کنند و تا ساعت شش بعدازظهر همان روز برگفته و خواسته
خود اصرار داشتند!
من بدفعات اعالم کردم که من پروانه تظاهرات را از طرف همه
هموطنان دریافت کرده ام و میتوانیم در کنار هم همبستگی
خود را حفظ کرده و باتفاق شعار سرنگونی جمهوری اسالمی
را سر دهیم ...اما پرچم شیر و خورشید نشان و شعار سرنگونی
جمهوری اسالمی باب میل شان نبود!
در این ش��رایط حساس کشورمان که اتحاد و همبستگی را،
حداقل در عمل ،نه در ایدئولوژی ملزم میدارد ،با دروغ داشتن
پروانه تظاهرات و اص��رار ،توطئه کردند و موقع ترک میدان
حتی بلندگو را مدت کوتاهی در اختیار ما نگذاشتند در حالی
که من به احترام اعتصاب کنندگان ،آنان و با نظر همبستگی
بلندگو نیاورده بودم.
من جهت آگاهی و قضاوت هموطنانم ،گواهی پروانه پلیس را
جهت تایید عرایضم و چاپ در پیوند ارسال و از کمیته برگزاری
مراسم و تظاهرات میخواهم که آنان نیز پروانه تظاهرات خود
را ارائه دهند و میدانم در همان کمیته اش��خاص با شرافت و
راستگو حضور دارند تا خود از هر گونه شایعه و تفرقه ،دروغ و
توطئه جلوگیری کنند.
با امید اتحاد و همبستگی و سرنگونی جمهوری اسالمی
2009/6/29

 توضیح و پوزش :بر اثر یک سهو تایپی
در پیام سپاسگزاری

شادروانآقایعباسحاجیان

قید شده بود که زنده یاد حاجیان ،در ایران
به هستی ابدی پیوست ،در حالی که ایشان
در مونتریال دار فانی را وداع گفته اند.

مستحکم کنند .کوشش جنایتکاران
دیروز(خ��ط امام��ی ه��ا) و "اصالح
طلب��ان" امروز در کنت��رل مبارزات
و خواس��ت های به حق مردم مبارز
کشورمان بیهوده است.
خواسته های مردم ایران فرسنگها از
شعارهای ارتجاعی شما پیش ترند.
مردم در تجربۀ  30سالۀ خود به این
نتیجه میرسند که هر دو جناح رژیم
به یکسان در کشتار و جنایت بر علیه
بشریت دست داشته اند.
تظاهرات در خ��ارج از ای��ران برای
دفاع از مبارزات درون کش��ور امروزه
صحنه ای شده اس��ت که نمایانگر
شرایط سال  57است .همان کسانی
که در تحکیم این نظام ضدبش��ری
تمام کوش��ش خود را ب��کار بردند و
در سرکوب مخالفین نظام اسالمی
فعاالن��ه و با افتخار ش��رکت کردند،
مخالفین را عوامل امریکا خواندند و
فریاد برآوردند که اینان را س��رکوب
کنید ،امروزه هم س��عی بر آن دارند
که آن فضا را در خارج از ایران حفظ
نمایند.
کسانی که امروز با بیان اینکه مردم

Sur Google,
image, Iran,
allez-y, tapez,

در ایران "سبز" هستند و ما فقط باید
پرچم سبز را بر دوش بگیریم ،همانانی
هستند که در یک پروژۀ برنامه ریزی
ش��ده از س��الیان پیش خود را برای
چنین روزهایی س��ازماندهی کرده
اند .همانانی که روزی حملۀ احتمالی
امری��کا به ایران را دس��تاویزی برای
پشتیبانی ازسیاستهای احمدی نژاد
ک��رده بودند ،امروز به بهانۀ همراهی
با جنب��ش رنگارن��گ آزادیخواهانۀ
م��ردم در ای��ران میخواهند صدای
مخالفین کل نظام را خفه کنند .در
حالی که جنبش انقالبی در ایران به
فریاد "مرگ بر جمهوری اس�لامی"
و "مرگ بر خامنه ای" و "استقالل،
آزادی ،جمه��وری ایرانی" اجازۀ ابراز
وجود میدهد ،نمایندگان "سبز" در
خارج از ایران هیچ صدای سرنگونی
خواهی را در خارج از کش��ور برنمی
تابن��د .همان میکنند ک��ه در ایران
نیروهای بس��یج و پاسدار با مردم ما
میکنند .آنجا اس��لحه و چماقشان
برسینه و فرق جوانان ما فرود میآید
و اینجا با سازماندهی بسیج "سبز"
{>> ادامه در صفحه}29 :

Nadime
Rahimian
)(Montreal

Un jeune homme pendu...

__________________
 در شماره پیش پیوند،
ترانه ای(به شیوه رپ) از ندیم ،به زبان
فرانسوی به چاپ رسید .شماری از
خوانندگان از ما خواستند ترجمه ای از
این شعر را در پیوند درج کنیم .در زیر
ترجمه ای آزاد از شعر به نظرتان می
رسد.
ندیم رحیمیان 16 ،ساله و دانش آموز
دبیرستان سن لویی مونتریال میگوید
عاشق ایران است ،در جزئیات مسائل
ایران و دنیا را دنبال می کند و با همه
وجود آرزومند صلح و آزادی برای همه
جهانیاناست...
___________

 ....هر بامداد
در روزنامه و خبر نامه ها،
پدری را می بینم که پسرش را
با بیلی که مانند روحش شکسته است
در خاک می کند،
زنانی را نیز می بینم
زنده زنده سوخته
و نمی دانم چرا
(همه این ها) به نام اسالم است.

سوء قصدهای انتحاری ،کشتار ،شکنجه،
تروریزم( ،تبعیض) جنسی،
تبعیض نژادی هنوز رخت برنبسته است؟!
همه این رنج افسرده کننده ،همه در یک مجرا،
و در مجرایی دیگر «پاریس هیلتون»
با واژگانی ناپاک از عشق ،دوستی و شهرت خویش
برای بهره برداری تبلیغاتی سخن می گوید.
او تنها کسی نیز نیست که این کار را میکند.
آیا کاری بهتر از سرودن ترانه در باره ی ُسرین،
بیهوده گویی و موضوع های پوسیده و تباه نمی
توان کرد؟!
اکنون که این جنگ گسترده تر به نظر می آید،
«کاله آبی» های جدید پسرکان نوجوان را در
ارتشهایشان
نام نویسی می کنند.
ابزارهای تحریک کننده ی نفرت انگیز آنان
دوست مرا ،سالح در دست ،به جبهه می فرستد.
ای «آبی»پوش ،تو یک سرباز واقعی هستی ،تو یک
قهرمان خواهی بود
و میهن ات را نجات خواهی داد .اما آنچه که (اینان)
نمی گویند این است که در این جنگ ،هدف
نهایی ،زنده ماندن و کشتن برادران ات است.
ای بسیج کنندگان کودکان سرباز ،من تنها یک
چیز می توانم به شما بگویم:
ای هیوالهای دیوانه ،چیزی بدتر از این ندیده ام.
آیا شکنجه کردن روح یک نوجوان این قدر فرح
انگیز است؟
تلخی بیانم را ببخشید ،شما حالم را بهم می زنید.
شما هیوالها ،جانوران ،پست فطرتان و دون مایگانی
هستید که از شکنجه دوستان خود لذت می برید.
شما با قیافه های حق به جانب و سالح در دست،
گام برمی دارید،
اما من می خواهم که مانند مهره هایتان در عزای
مادرانتانبگریید.
من هر کاری می کنم تا روح تو را ،ای سگ
اهریمن صفت درهم بکشنم،
تا فریادهای درد ،رنج و مرگت را بشنوم .امیدوارم

مرگت را ،ای روسپی زاده
دیوانه ،ببینم .اما اگر چنین کنم ،من نیز نجاستی
مانند تو خواهم بود.
با مروری بر "گوگل" و نوشتن «ایران» ،نخستین
تصویری که خواهید دید:
مرد جوانی از دارآویخته است.
آیا درباره ما چنین فکر می کنند؟ تروریست های
خونریز و «عرب» های دیوانه؟
جوانان ایرانی نیز رنج می برند ،مبارزه می کنند و
خواستار دموکراسی هستند.
اما پلیس ،نیروهای امنیتی ،اسلحه به دست در هر
گوشه ای ( به چشم می خورد)
و این برای هر کسی هراس انگیز است .به آنان
یاری رسانید؛ به آن نیاز دارند.
مادر طبیعت ،بانوی بینوا ،به سرطان مبتال شده
است.
خودخواهی ما زیستگاه گرانقدرمان را نابود می
کند .گویی که مادر بزرگ ها ،مادران ،خواهران،
همسایگان یا خاله هایمان هستند که بر اثر
این سرطان از پا درمی آیند .چه درد جانکاهی!
دریاچه هایمان آلوده ،درختان می افتند،
زمین گرم می شود.
شرکت ها تنها به (منافع) خود فکر می کنند و
دیگر هیچ .ساختمان ها
در پس فضای دود گرفته آلودگی هوا پنهان می
شوند .افراط در مصرف
گرایی ما را به مردمی نفرت انگیز بدل کرده است.
پس از  8سال دردناک که یک «دلقک دیوانه»
[بوش]حکمرانی می کرد،
دنیا به نظر می آمد که به یک حفره تاریک بزرگ
تغییر یافته است.
با هر حرکت دهان گشادش ،هرج و مرج گسترش
می یافت و تفرقه و پراکندگی زیاد می شد.
در سیاست و مذهب نفرت گسترش یافت .فقر،
جنگ ،اینها هستند که فرزندان ما را می کشند.
اکنون هشت سال بعد ،که جان دنیا از این
«ناکس» به لب رسیده ،سرانجام ،چهره ای جدید،
[اوباما] تاریخ را به سوی نیکویی می برد.
دنیا برای صلح ،تغییر و امید آماده است.
وقتی او سخن می گوید ،به من چیزی برای
باورکردن می دهد.
باورم نمی شود که من بخشی از این داستان
هستم؛
که وحشی گری و تباهی پایان یافته و زمان رییس
جمهوری سیاه رسیده است.
او در مورد هر موضوعی گشاده روست.
سخنرانی هایش قدرتمند ،شاعرانه و پراحساس
هستند.
اما من نگران جانش هستم ،واقعا نگران جانش
هستم،
زمانی که از نجات کشورش سخن می گوید.
زمانی که می بینم باراک حسین اوباما از صلح و
آینده سخن می گوید،
من به خاک افتادن مارتین لوترکینگ ،جان اف
کندی و گاندی را می بینم.
این مرد ،مدیر ،معلم ،دوست ،آیا او را نیز خواهم
دید که روی یک ایوان کشته می شود؟
_____________________
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران
■ صفحــه ویژه یادمان
برگی از تاریخ معاصر ایران

>> هدف از گش�ایش این صفحه گفتگو
با شماس�ت .نه فقط پیش ،بلک�ه از بعد از
برگزاری مراس�م یادمان سپتامبر  2009نیز
این تک برگ را تا زمانی که توان مان یاری
ده�د ،خدمت تمام�ی وجـدان ه�ای آگاه
تقدیم خواهیم کرد.
در این می�ان توضیح چند نکت�ه ضروری
است.
اول :مقاالت و مطالب مندرج در این صفحه
با امضاء ش�خصی الزاما نظر کمیته یادمان
نیست و مسوولیت مقاالت مندرج برعهده
نویسندگان آن است.
دوم :نظرات پیش�نهادها و بویژه انتقادات
سازنده خود را از ما دریغ ندارید.
س�وم :لطفا مطالب خود را با تایپ فارس�ی
 WORDبرای ما ارسال دارید.
چهارم:سپاسوبازهمسپاسازحمایت های
بی دریغ شما آزاد اندیشان
_____________________________
ایمیل تماس با ما:
Koshtaredahe60@gmail.com

جنبش
آزادی
جوانان
امروز
ایران

ورم چه رفته است
با کش
..
ز.
رو
ام
تا
وز
یر
از د
ن در روزهای جمعه
�ا
برنام�ه ه�ای یادم  12سپتامبر  2009در
اطالعیه شماره 2
سپتامبر و ش�نبه
11
شد.
مونترال برگزار خواهد فرهنگی و ش�نبه
یان آزاد اندیش!
ی-
ایران نه که آگاهید در اطالعیه ش��ماره  1که جمع�ه ش�ب هن�ر ردهای�ی خواهی�م
گو
خنرانی ه�ا و میزگ
همان تحوالت اخیر در ایران منتشر شد ،آمدن س�
قبل از
ی
دا
و آوردیم که ص
شت.
حث بعدا به آگاهی
ققنوس را خوش آمد گفته ادامه فریاد نسلی دا ضوعات دقیق مورد ب
مبارز در ایران
مو
همگان خواهد رسید.
اعتراض جوانان  60به خون غلطیدند.
است که در دهه
دالر و ویژه سالمندان
ت:
اس
ده
آم
اطالعیه
40
در آنچه حرکت از یاد نسل به خون فتاده محور بهای بلیت برای دو روز س��ت .برای کسانی که
«اگر ک فعالیت ماست اما پیوند آن با مبارزات و دانش��جویان  20دالر ا حضور داش��ته باشند
مه
مشتر در ایران راه را بر هر گونه نس��ل کش��ی مایلند فقط در یک برنا الر و برای روز دوم 15
ی بلیت روز اول  30د
ی
جارهد بست و بزرگداشت یاد زندانیان سیاسی بها
وم
خوا
رس
یک س��نت رایج و م
دالر است.
چه بهتر برنامه دو روزه
دهه  60را از ش��کل
هر
ی
ده
به منظور سازمان
ما ایرانیان آزاده ای که
خواهد ساخت».
خارج یعن��ی بعد از «نمای��ش» انتخابات اخیر یادمان در مونترال از ش�� قاضا داریم لطفا بلیت
ل به شرکت هستید ت
اینک
مردم مبارز ایران در
در ایران که خی��زش نوین ت ،سخنرانی ها و مای را از قبل تهیه فرمائید.
خود
لیونی را به همراه داش
ها و اشخاصی که مایل
می
ابعاد عات مورد بحث در برنامه یادمان مونترال هم چنین سازمانها ،نهاد ل جلسات هستند می
برپائی میز کتاب در مح
موضو
و
ل
عل
کرده و بحث و بررس��ی
ش��تم سپتامبر 2009
به
�ر
ت�
ده
تر
س��
ند حداکثر تا تاریخ ه
رار
را گ
ق
ود
ت اخیر را نیز فراروی خ
ویژگیهای اعتراضا
توان ب را به ما اطالع دهند.
مرات
ننده یادمان کشتار
ده ایم.
ی ده��ه  60در ایران
کمیته برگزار ک
دا ��تار زندانیان سیاس��
دهه  60در ایران
ی
کش
ها
اح
ت که تمامی جن
زندانیان سیاسی
Email:
پروندهای گش��وده اس هر گونه هیاهو روزی
از
Koshtaredahe6
جمهوری اسالمی به دور باشند و ما تا رسیدن
0@gmail.com
گو
Tel.: (514) 569باید در قبال آن پاس��خ انقالبی رژیم جمهوری
2233
ی
بدان روز یعنی تا سرنگون نه عامالن و آمران قتل
ادا  12آگوست 2009
مونترال کان
اسالمی و محاکمه عادال ادمان و بزرگداشت یاد
-----------------------ها در برگزاری مراس��م ی 60مصم��م تر از پیش
دانیان سیاس��ی دهه
زن
تالش خواهیم کرد.

از دیروز تا امروز

کوتاهوخمتصر:معرفیمهمانانبرنامههاییادمان
آناهیتارحمانی

دررابطهبااتحادیهکمونیستهای
ای��ران در س��ال  1362همراه
همسرش بهروز فتحی دستگیر
میش��ود به��روز از رهی��ران
سربداران در قیام آمل بود که
زیر شکنجه کش��ته میشود و

مرامنامهگروه:
 -1آزادی بی قید و شرط اندیشه،
باور  ،بیان و نشـر
 -2جدایی تام دین و سیاست
 -3فراگی��ری آزادی های فردی،
اجتماعی،تأمین حقوق شهروندی
و تضمین امنیت همه جانبه
 -4دس��تیابی ب��ه دموکراس��ی و
حاکمی��ت مردم  ،طرد اس��تبداد
فردی و دیکتاتوری قشری
 -5پرهیز از تبعیض و خش��ونت
سیاس��ی  ،لغو اعدام  ،شکنجه و
ترور
 -6پشتیبانی از آزادی خواهان و
فراخوانی به مب��ارزه بدون کاربرد
خشونت
 -7ه��م ارزی حق��وق زن و مرد
ب��ه عنوان دو نیمه مکمل و نه دو
جنس مخالف
 -8پذیرش اعالمیه جهانی حقوق
بش��ر و حمای��ت از پیم��ان های
بی��ن المللی ناظر ب��ر صلح،عدم
تجاوز،حقوق بشر و توسعه پایدار
-9رهاییازانزوایسیاسی،همیاری
با خانواده بشری،همکاری با جامعه
بی��ن الملل و همراه��ی با فرایند
جهانی شدن
 -10برگ��زاری هم��ه پرس��ی
(رفراندوم) با نظارت سازمان ملل
متحد و حض��ور نمایندگان تمام
نیروهای سیاسی در کلیه سطوح
اجرای��ی  ،نظارتی و ش��عب اخذ
رأی  ،از ب��دو رأی گیری تا پایان
ش��مارش آرا و اعالم کتبی نتایج
جهت استحضار مردم

با کشورم چه
رفته است

شیرین مهربد
آوازه خوان��ی ب��ه تمام معنا
معاصراس��ت ،ك��ه تجرب��ه
موسیقایی خود را در تبعید،
مرتبط با تح��والت فرهنگی
نس��ل انقالب می داند.او كه
متولدتهرانس��ت ،درسالهای
جوانی به همراه فعالیت های
آزادی خواهانه اش و هیجانی
تحسین برانگیز كه در ترانه "صدای گام های
انقالب" در دانشگاه پلی تكنیك تهران شنیده
شد ،پنج سال محكومیت سیاسی را در زندان
اوین تحمل می كند.
ترانه" او یك زن است" به زبان فرانسه اولین
تجربه آوازین شیرین در زندان و در ذهنش
ش��كل می گیرد .رهایی اززندان و خروج او
از كش��وربا دوران كوتاهی از سكوت ،تآمل و
تحصیل درشهر سردسیر مونترال همراه است.
بازگش��ت به آواز برای شیرین با عالقمندی
به موسیقی س��نتی ،آموختن دستگاهها و
گوش��ه های آوازین ایرانی تحقق می یابد و
با پیوستن به دو گروه موسیقی"خاوران" و"
صبا" كنس��رت های خیریه فراوانی رااز دهه
 ٩٠میالدی اجرا می كند .در س��ال ٢٠٠٣
میالدی شیرین با همكاری گروه فرانسوی-
كانادایی ماهاپوران كنسرت های موفقی را در
ارتباط با فعالیت های بین المللی ضد جنگ
در بحران افغانستان و مخالفت با نسل كشی
به صحنه می آورد.
ش��یرین مهربد در س��ال  ٢٠٠١میالدی با

آناهیتا به مدت هشت سال در
زندان جمهوری اسالمی بود.
وی اکن��ون از فعالین جنبش
زنان و س��ازمان زنان هش��ت
مارس اس��ت .درضمن آناهیتا
درتورنت��و سوش��یال ورک��ر و
دانشجوی دانش��گاه رایرسون
است.

حضور در مستند "درختی كه
بیاد می آورد" س��اخته مسعود
رئوف و اجرای ترانه "پاییز آمد"
در انتهای این مستند ،امكانات
تازه ای را در آواز خود می آزماید.
اولین آلبوم موسیقی او در سال
٢٠٠٦میالدی بنام "اوج غریب
یك صدا" به طور رس��می ورود
شیرین را به موسیقی مدرن و
پاپ ایران رقم می زند.این آلبوم
با شعرها یی از شهریار دادور و آهنگ سازی
بابك بیات ،بامداد بیات وبابك امینی با اجرای
اركسترسمفونیك شهر تورانتو ضبط و تنظیم
می شود.
این مجموعه ترانه ها ،شیرین را به كنسرت
ها و كنفرانس های متعددی در سراسر دنیا
دعوت می كند و غرور امیدوار كننده صدایش
كه برانگیزاننده احساسات نهفته بسیاری از
ایرانیان متآثر از وقایع انقالب است در پاریس،
زوریخ ،استكهلم ،سیدنی  ،مالمو ،گوتنبرگ
،كل��ن ،آمس��تردام  ،ونكوور ،ات��اوا ،تورانتو و
مونترال شنیده می شود.او همواره از همایش
های ایرانیان در دفاع از حقوق بش��ر ،آزادی
زندانیان سیاس��ی و حفظ محیط زیس��ت
حمایت می كند.
از تازه ترین كارهای ش��یرین تجربیاتی آزاد
درموس��یقی جاز و ورود به حیطه موسیقی
ملل است كه بس��تر الزم را برای ترانه های
آینده وی خواهد ساخت .شیرین مهربد هم
اكنون ساكن شهر ونکوور در كاناداست.

عزت مصلی نژاد

فریدون فرهی

دارای درجه دکترا دررش��ته اقتصاد سیاس��ی
اس��ت .او به عن��وان قربانی ش��کنجه درایران
درس��ال 1985وارد کاناداش��د .اودرمونت��رال به
عنوان عضو مؤسس
مرکزهنکاریه��ای
فرهنگیواجتماعی
ایرانی��ان خدمت
نمود .عزت درسال
 1991ازمونت��رآل
به تورنتورفت وبه
عن��وان تحلی��ل
گرومداف��ع حقوق
پنا هند گ��ی
درمزکزژزوئیت��ی
مش��غول ب��ه
کارگردید .اودرحال
حاضربه عنوان تحلیل گر ،محقق وکارش��ناس
ارشد"مرکزکاناداییپشتیبانیازقربانیانشکنجه"
کارمی کند .ازفعالیت های داوطبانه ی او عضویت
شورای نویس��ندگان مجله ی اخبارپناهندگی
وهیئت مدیره سازمان کانادائی برای عدالت بین
المللی است .عزت دررابطه با حقوق بشروحقوق
پناهندگی به کش��ورهای ذیل سفرکرده است:
آمریکا ،مکزیک ،رواندا ،سویس ،اتریش ،نیجریه،
اوگان��دا ،تایلند ،هن��د وقب��رس .اومؤلف کتاب
"شکنجه درعصرترس" است که درسال 2005
منتشرشد.

فریدون فرهی در سبزوار متولد شد.
پدرش قبل از تش��کیل حزب توده ۔ در حزب
کمونیست ایران (اتحادیه قالیبافان خراسان)
فعال سیاس��ی بوده است .بعد از  ۵سال زندان
در زمان رضا خان
۔ در ش��هریور ماه
 ۱۳۲۰و ورود
متفقین ب��ه ایران
از زن��دان آزاد و به
شهر سبزوار تبعید
می گردد.
فری��دون فره��ی
در ی��ک خانواده
فرهنگی هنری تا
سن  ۱۳سالگی در
این شهر بود.
شور و اشتیاق سرشار به موسیقی و آواز از همان
اوان کودکی آشکارا در وی مشاهده شد.
زمزمه های دلنشین مادر از ترانه های آذری و
ارتعاش سیم های تار برادر تاثیر عمیقی در او
داشته است.
پس از دریافت دیپلم در تهران وارد هنرستان
عالی موسیقی شده و زیر نظر استادان بزرگ
و شناخته شده ی جهانی به فراگیری آواز می
پردازد و...
فریدون فرهی سالها سولیست کر ملی تهران ۔
فرهنگ و هنر و کر اپرا بوده است.
فریدون فرهی در ضمینه های دیگر هنری از
آن جمله خوشنویس��ی دارای درجه ی ممتاز
بوده و نیز دوره های نقاشی ۔ طراحی و تذهیب
را با موفقیت سپری کرده است.
فریدون فرهی در تمام سالهای زندگیش ضمن
فعالیتهای هن��ری ۔ فعال سیاس��ی نیز بوده
است.
اکنون عضو و کادر حزب کمونیست کارگری
ایران است .
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افشای
یک
جنایت
کثیف!

بابک داد
در هفته اول مردادماه ،س��ی و چند روز بعد از
کوچ اجباری از خانه و اختفاء و زندگی مخفی،
پس��رم دچار «گوش درد» ش��دیدی ش��د و
نیمه های ش��ب ،مجبور شدم او را به درمانگاه
شهرس��تانی که آن روزها در یکی از خانه های
آن مخفی شده بودیم ببرم.
داخل درمانگاه ،پیرمرد رنج��وری را دیدم که
زیر دس��تان پس��رک نوجوانش را گرفته و نرم
نرمک او را از درمانگاه بیرون می آورد .کمکش
کردم .پسرش نمی توانست راه برود و خودش
هم جانی نداشت کوله اش کند .من زیر بغلش
را گرفت��م و تقریبا" از زمین بلندش کردم و با
خودم کشاندم .چند تاکسی ایستاده بودند اما
رقمهایی گفتند که البد برای پیرمرد زیاد بود و
داشت پا به پا میشد .خواستم پولی به او بدهم
اما دیدم پسرم از داروخانه درمانگاه بیرون آمد
و داروهای��ش را که خریده بود ،نش��انم داد که
یعنی برویم .دکتر به او گفته بود گوشش عفونی
ش��ده و با آنتی بیوتیک خوب می شود و چیز
خطرناکینیست.
ب��ه پیرمرد گفتم خودم میرس��ونم ت��ون .او و
پسرش را نش��اندم صندلی عقب و راه افتادیم
به سمت حومه جنوبی شهرستان .آرام با اشاره
دستش مسیر را نشانم می داد .خیابانها خلوت
بود و تند می راندم .پسرش  17یا هجده ساله
به نظر می رسید.
گفتم « :اسمت چیه جوون؟»
پدرش زیر لب جواب داد« :مهدی!» بعد انگار با
خودش گفت« :یا مهدی صاحب الزمان! خودت
تقاصشوبگیر!»
گفتم« :ایشاال چیزیش نیس��ت! مهدی جان!
تو باید مقاوم باش��ی! چیه مثه پیرمردا شدی؟
محکم باش!»
گفتم « :تص��ادف بوده؟ البد با موتوری چیزی
شیطنت کردی ها!»
و لبخندی زدم تا فضا عوض شود.
اما مثل اینکه همان شوخی من ،یک چیز تلخ
را در ای��ن پدر و پس��ر زنده ک��رد .از توی آینه
نگاهشان کردم .دیدم پیرمرد اشک می ریزد و
پسرش به هم ریخته! برگشتم به پسرم نگاهی
کردم .او هم تالش��ش را ک��رد تا فضا را عوض
کند ،برگشت و از «مهدی» پرسید:
«چند س��الته مهدی؟ پیش هس��تی (پیش
دانشگاهی) یا ّسوم؟»
پس��رک باز جوابی نداد .در س��کوتی سنگین
رس��یدیم به خانه آنها .وقتی پیرمرد خواست
پسرش را از ماشین پیاده کند ،زیر لب چیزی
گف��ت که بدنم را لرزاند .به لهجه محلی گفت.
چیزی ش��بیه اینکه «چه خبر از دل من داری
یا مهدی»!؟

___ ___ www.paivand.ca

تا در خانه کمکشان کردم و ناله های ریز
«مهدی» زیر گوشم بود.
گفتم نگفتی چش شده؟ تصادف کرده؟
عمل کرده؟ چی شده؟ پیرمرد اشک می
ریخت! فقط آه می کشید و زیر لب نفرین
می کرد.کنجکاو شدم بدانم.
پس��رم را بردم و گذاشتم خانه پیش
خانواده مان و دوباره راه افتادم سراغ خانه
پدر «مهدی»!
ب��ه پیرمرد گفته بودم می روم و بعد می
آیم و او هم مخالفتی نکرده بود .خواستم
برایش مرهمی باشم.
می توانس��تم اقال" گ��وش خوبی برای
شنیدن حرفهایش باشم .از گفتگو با مردم
شهرهایی که سفر می کنم ،خیلی چیزها
یاد گرفته ام.
تلخ یا ش��یرین ،فرقی ن��دارد .هر کجای
این سرزمین ،شیرینی آشنایی با مردم و
تلخی س��تمی که هر کدام به نوعی می
کشند ،برایم سرشارند از تجربه ها .گاهی
چیزی که می نویسم ،حرف کسی است
که در همدان برایم گفته ،یا درددل کسی
است در شمال یا اصفهان.
خیلی از اینها دیگر حرفهای شخص من
نیستند .حرفها و دردهای مردمانی است
ک��ه اینجا و آنجا می بین��م .مردمی که
سهراب سپهری آرزو کرده بود :
«کاشکی این مردم ،دانه های دلشان پیدا
بود!»
و بالفاصله دریافته بود که اگر بتواند دانه
های دل خونین مردم را مانند دانه های
انار ببیند ،شاید تحملش آسان نباشد:
«می پرد در چشمم آب انار!»
این روزها ،دانه های دل مردمان بسیاری
را دیده ام ،که س��رخ بوده اند و خونین! و
«غ��م» ،در دانه های دل خونین خیلی از
آنها پیداست!
ش��اید برای همین است که من و پیرمرد ،زود
جور شدیم و او سفره دلش را برایم باز کرد.
تو گویی همدیگر را سالهاست می شناسیم.
وقتی رسیدم ،خواهر بزرگ «مهدی» در را باز
کرد .نمی دانم چرا مرا «آقای دکتر!» صدا کرد.
دیگر این کلمه از زبانش نیفتاد .من هم مخالفتی
نکردم« .عاقله زنی» حدودا"  46س��اله بود که
غمی بزرگ در چشمهایش بود .فقط او و مهدی
و پدر پیرشان در خانه بودند .چند سالی بود که
مادرشان مرحوم شده بود و مهدی از کودکی،
مادر نداشت و این خواهر دلسوز ،برایش مادریها
کرده بود .اینکه از کجا شروع کردیم به صحبت
و چطور بحث را کشاندم به مریضی «مهدی»
و چطور پیرمرد اعتماد کرد سفره دلش را برایم
پهن کند ،طوالنی است.
بماند.
بحثه��ای حاش��یه ای را ح��ذف م��ی کنم و
سرگذش��ت دردناک پسر  18س��اله ای را می
گویم که حاال رنج عفونت روده و آسیب جدی
مقعد امانش را بریده و افسردگی شدیدی دارد
و بخصوص خطر بیماری مهل��ک «ایدز» هم
تهدیدش می کند.
بدتر از همه اینک��ه ،از علت این بیماری و این
جراحتها ،حتی خجالت می کش��ند به فامیل
خ��ود هم حرفی بزنند .اما گش��ودن عقده دل
برای یک مرد غریبه ،حداقل این خوبی را دارد
که دل آدمی را سبک می کند .شاید پیرمرد به
همین دلیل ،حرفهای دلمه شده روی دلش را
با من گفت و کمی سبک شد.
***
مهدی پارس�ال با پس�ر دائی اش به
ته�ران رفت ت�ا کار پیدا کن�د .چندجایی
کارگری کردند و باالخره در یک پیتزافروشی در
خیابان آزادی کاری پیدا کردند و شبها همانجا
می خوابیدند.
مهدی درس��ش را نتوانس��ته بود ادامه بدهد.
عکس خندان او روی طاقچه ،زمین تا آسمان
با این پسرک پژمرده و زرد و افسرده حال فرق
داشت.
در عکس زیبا و خندان بود ،با چشمانی براق و
حاال پیرمردی شده بود که فقط موهایش سفید
نشده باشد؛ فرتوت و پژمرده.
مه��دی روز  25خ��رداد ب��ه دس��تور صاحب
پیتزافروشی ،از عصر مغازه را تعطیل می کند
و از پشت شیشه ها بیرون (راهپیمایی سکوت
 25خرداد) را نگاه می کند .یک پارچه سبز هم
به مچش بسته بود و مهندس موسوی را دوست
می داشت .پسر دائیش گفته او مغازه را سپرد
و رفت توی پیاده رو و کم کم با موج مردم راه
افتاد و دور شد.
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از آن به بعد پسر دائی ،خبری از مهدی نداشت
ت��ا بعد از  23روز س��رگردانی پ��در مهدی در
کالنتریها و دادگاهها ،به قول خودش:
«ی�ه تیکه گوش�ت کبود و مری�ض به ما
تحوی�ل دادن و گفت�ن این پس�رت! زود
برگردونش شهرستان وگرنه »...
تهدی��دش کرده بودند هیچ چی��زی از زندانی
ش��دن پس��رش و «چیزهای دیگر!» به کسی
نگوید و آن پیرمرد بدبخت هم نگفته بود و حاال
هم داشت برای اولین بار ،با من درددل می کرد
چون «باالتر از سیاهی هم مگه رنگی هست؟»
مه��دی روز اول ،تب داش��ت و هذیان می
گفت .با دیدن خون فراوان در ادرار و مدفوعش،
دکتر درمانگاه برایش چند آزمایش نوش��ت و
معاینه های دقیق تری کرده بود.
بع��د از اینکه دکتر معالج«،یواش��کی» به پدر
مهدی هشدار داده بود که «طبق آزمایشهایی
که کردیم ،پس�رت را یک یا چند مرد ،با
زور مورد تجاوز جنسی قرار داده اند!»
پیرمرد از حال رفته بود« .پارگی شدید مقعد»
بع��د از بارها تجاوز و خونری��زی ،مقعد و روده
های او را دچار عفونت ش��دید ک��رده بود و بر
اساس این ظواهر مشکوک ،دکتر درمانگاه می
خواس��ت «مقامات قانونی» و کالنت��ری را در
جریان «احتمال ی��ک جرم» مثل زورگیری و
تج��اوز به عنف قرار بدهد که پیرمرد ،ماجرای
«زندانی بودن پس��رش» را گفت��ه بود و کاغذ
آزادی پسرش را نشان دکتر داده بود.
دکتر شوکه شده بود و پیرمرد گفته بود دیگر
از مقامات قانونی و پلیس و مأمور می ترسد و
پسرش بدتر از او شده:
«وقتیداشتیمازدرمانگاهمیرفتیم،هنوز
رنگ صورت آقای دکتر ،مثل گچ س�فید
ش�ده بود! فهمی�ده بود همی�ن مأمورای
قانون(!) ،این بالها رو سر مهدی آوردن!»
مهدی از اتفاقات روزهای زندانش ،خیلی کم
حرف زده بود .چندباری هم که می خواس��ت
برای پدرش شرح روزهای زندانش را بگوید ،از
ش��دت هق هق از حال رفته بود و حرفهایش
ناتمام مانده بود .ظاهرا" بعد از پایان راهپیمایی،
در درگیری های خیابان آزادی ،مهدی در میان
جمعی از معترضان و بسیجیان قرار می گیرد
و هول می کند.
چندی��ن باتوم می خورد و ت��ا به خودش می
آید ،بدس��ت چند بسیجی می افتد و حسابی
کتک��ش می زنند .بعد او و عده ای جوان دیگر
را سوار ماش��ینی کرده و به جایی برده اند که
بر اساس مشخصاتی که گفته بود باید «کمپ
کهریزک» بوده باش��د .چیزهایی که از سوله
ها و قفسه های فلزی و ...گفته بود ،کسانی به
پدرش گفته بودند «:کمپ کهریزک» بوده.
آنجا تعداد بس��یاری از دستگیرش��دگان را در
قفسه های فلزی زندانی کرده بودند و خوراک
روزانه زندانیان ،کتک و کابل و آویزان کردن از
پاها و شکنجه های دیگر بود .فردای دستگیری،
یک مأمور می آید و مهدی و یک پس��ر دیگر
را با کتک بیرون می برد .جلوی بقیه زندانیان
فریاد می زده:
همتونو مثل اینا می بریم و می ..نیم!»
مه��دی صدای یک مرد دیگر را ش��نیده که
گفته:
« ببرید حامله ش�ون کنید این بچه قرتیا
رو!»
مهدی را به اتاقکی بردند که در فقره اول ،مورد
تج��اوز یک مأمور قوی هیکل قرار گرفته و در
حین تجاوز ،از هوش رفته.
بعد دوباره و دوباره.
در همان روز ،بیش��تر از چهار مرتبه او را مورد
تجاوز ق��رار داده بودند و خونری��زی او ،چنان
شدید بوده که به سلول فلزی و داغی منتقلش
می کنند که کوچکتر بوده و به غیر از «مهدی»،
سه چهار پسر جوان دیگر با جراحتهای شبیه به
او در آن زندانی بوده اند.
مهدی گفته« :کف س��لول پ��ر از خون و پر از
مگس و بوی تعفن بوده! و یکی از بچه ها انگاری
از دیشب مرده بود و مأمورها نفهمیده بودند!»
مهدی و چندین ج��وان دیگر ،در طول حدود
دو هفته در کمپ کهریزک ،برای «آدم شدن!»
و «ادب شدن!» بارها مورد تجاوز مأموران قرار
گرفته بودند و در نهایت او را به بیمارستانی که
نامش را نمی داند ،منتقل کردند.
بعد از شتسشو و بخیه پارگی مقعد ،او را بدون
بس��تری در بخش ،به زندان ناشناخته دیگری
در داخل ش��هر تهران ب��رده اند و بعد از حدود
هفت روز گرس��نگی و باتوم روزانه(!) ،باالخره
او را ب��ه قید ضمانت کتب��ی مبنی بر «اقرار به
خوش رفتاری مأموران زندان!» و تعهد به «عدم

«
شوببریدحامله
بچهن کنید این
قرتیا رو!»

ش��رکت در
هر گو ن��ه
تجم��ع و
راهپیمایی
ضد نظام!»،
ب��ه پ��درش
تحویل دادند.
پ��در بیچاره
جر ا حته��ا ی
ب��ی آنک��ه از واقعیت
مهدی خبردار باش��د ،پیکر نیمه جان پسرش
را با اتوبوس به شهرس��تان محل زندگیش��ان
منتقل می کند و بعد از یک روز ،با معاینه دکتر
درمانگاه ،متوجه اصل جنایتها می شود.
حاال مهدی افسرده و با نگاهی بی روح و خیره
به نقش و نگارهای قالی ،در بسترش خوابیده
بود.
آن عکس کجا و این چهره زرد و تکیده کجا!
خواهرش گوشه اتاق نشسته بود و زیر چادرش
ضجه می��زد و نفرین می کرد .آقای خامنه ای
و احمدی نژاد را نفرین می کرد .چنان پرسوز
نفرین می کرد که من از نفرین هایش ترسیدم
و بر خود لرزیدم و مو بر بدنم راست شد.
آن روز گمانم اول ماه ش��عبان بود .پدر مهدی
زیر لب ذکر «یامه��دی» می خواند و دعا می
کرد تا نیمه شعبان ،روز والدت حضرت مهدی،
مس��ئوالن نظام تقاص این ظلم و این جنایت
کثیف را پس بدهند.
نمی دان��م آن عدالت گس��تر جهان«،مهدی
موعود عج» چه نگاهی به ستمکاری و جنایات
نایب خودخوانده اش دارد؟
آیا آن «مهدی» به چشمان بیروح و بدن مجروح
این «مهدی» نگاهی کرده؟ و اگر نگاهش کرده،
چه حالی پیدا کرده است آن امام غایب؟
وقت��ی از خانه پدر «مه��دی» بیرون آمدم،
ساعت حدود چهار صبح بود.
با پیرمرد کلی رفیق شده بودم .اما هرچه اصرار
کرد نماندم .دلم گرفته بود و باید می زدم بیرون.
نفس��م در نمی آمد .گمانم یک جای مسیر را
اشتباهی رفتم و رسیدم به یک گندمزار .نمی
دان��م برق رفته بود یا آنجا آنقدر تاریک بود که
هیچ نشانی برای یافتن مسیر به چشمم نمی
خورد« .شبی تاریک و »...جاده را برگشتم.
باز تاریکی بود.
ایس��تادم .به آس��مان نگاه کردم .بدنبال یک
«کوکب هدایت» در آس��مان شب چشم می
دواندم.
چرا این سرزمین ،از سیاهی ستم و ظلم ،چنین
تاریک شده؟
چرا ن��وری از هدایت نمی آی��د؟ ما به جبران
کدامین اشتباه ،اس��یر این سیاهی شده ایم؟
کجای مس��یرمان را اش��تباه رفته ایم؟ سرم را
گذاشتم روی فرمان و گریستم.
قبل از رفتن ،با تلفن همراهم ،از «مهدی» چند
عکس گرفتم .از پرونده پزش��کی اش ،از برگه
آزادیش .به این بهانه که یک آش��نا دارم برای
رسیدگی!
و قول شرف دادم برای حفظ جان مهدی
و خان�واده اش ،عکس�ها را ب�ه «مقامات
مسئول!» نشان ندهم.
ببینید ظلم تا کجاس��ت که م��ردم از همین
«مقامات مسئول» می ترس��ند و این خانواده
زخم خورده ،مثل عزرائیل از مأموران نایب امام
زمان وحشت دارند!
«مه��دی» هنوز جلوی نظرم اس��ت؛ با همان
چش��مان بیروحش و زندگی اش که «نابود»
شده و صدها تن مانند او که شاید داستانشان،
در دلهایش��ان مدفون و مکتوم است و راز خود
را با هیچکس نخواهن��د گفت ،از ترس آبرو یا
تهدید مقامات مسئول!
این عکس�ها را ب�رای ارائه ب�ه دادگاهی
نگه می دارم که مطمئن هس�تم به زودی
برای محاکمه س�ران نظام ضداسلامی و
جنایتکاران ضدبشری تشکیل می شود.
می گویم مطمئنم!
اگر می پرسید چرا چنین مطمئن هستم؟
خودم هم نمی دانم چرا؟
فقط می دان��م ارکان بارگاه الهی ،بیش از این
نمی تواند در مقابل نفرین جانگداز پدر و خواهر
رنجدیده «مهدی» و آه خود او تاب بیاورند.
آن ضجه هایی را که من شنیدم و هنوز مرا هم
می لرزاند ،خیلی زودتر از اینها صبر خدا را لبریز
می کنند و با «همت مردم» ،بس��اط ظلم این
نظام فاسد در هم خواهد پیچید .اطمینان من،
از تاثیر سوز آن ضجه هاست!
_________________
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استخدام
آشپــز

به یک نفر آشپز برای
کار در رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
>> تمام وقت <<
لطفا بین ساعات  6تا
 8شب تماس بگیرید:

پروژه
پژوهشی
دعوت به همکاری در
پروژه پژوهشی پس از
جلس ه آخر $100به مشا
پرداختخواهدشد
حنوه همکاری:

آرزو حتویلداری
یکتا

(514) 340-3540
EX.: 4047
@infoL2acq
yahoo.ca

aug15sep1

MOVING
کلیهامور
حملونقل

 در مونرتیال
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

مترجم رمسی
عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی
دادگستری
>> ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
>> تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی
امضا،تکمیل
فرم های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

با ما به
اوتاوا بیایید!

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه
به اوتاوا
>> رفت:
از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
>> برگشت:
از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -دو طرفه 35 :دالر@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

توس�طمهندس TORONTO
الکترونی�ک

کلیهمقاطع:
College
University, HighShool
با سابقه  tutoringدر
مدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم رضایت
جلسه اول رایگان
میباشد.
باظرفیتمحدودثبتنام
میشود
514-827-6329
514-488-3653

House keeping
company F.H
متیـزکردن
محل کار،خانه
با مدیریت جدید

پرستارساملندان
خانم مجرب
از سالمندان و
کودکان شما
در تمام مدت
شبانه روز
(حتی ویکندها)
نگهداری میکند:
514-768-9485

آموزش
انگلیسی

مدرس کیش
توسط ّ
تهران
>> با بیش از
10سال سابقه
>> خصوصی
و گروههای
6-4نفره
(450) 671-9400
@infoL2acq
yahoo.ca

تـورونتو کیمیـا

 سرویس نگهداری
از کودکان و
سالمندان عزیز در
خانه شما
تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاتر
تجاری،پنجره
 فرستادن
کودکیار 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) 677-4726
(514) 696-2619

رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای
باورنکردنی

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های
پستی
>>دلیــــوری
روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:
Montreal:

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

استخدام

HairDresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای
آرایشگر

با جتـــربه
برای کار در ناحیه
وست مونت
فورا نیازمندمی.
(آقای ِادی)

(514) 933-5501
حسین فکور20:

استخـدام

farkhondeh>>120todec'09UP

استخدام

SANGAK
PAZ

بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:
(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

>> رستوران
عموجمال<<
----------------

به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرند:
(514) 369-8618

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
-------------------------

بالیسانس
RBQ CCQ

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

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

تدریس فیـزیک
و شیمی

تدریس دروس
فیزیک و شیمی
- 4010,4011,4012
 5041,5042,5043به
همراه جزوه و نمونه
سواالتامتحاتی
توسط سید مهدی
شهرستانی
smm_sh@yahoo.
com

(514) 690-6343
UPdjuly-sep08

استخدام

سوپر اخوان

>> جهت شعبات
 1و  2در  NDGو
وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر
ساده نیازمند است.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

شهریاربخشی

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

متـرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

514-575-7080

ترجمه رمسی

کالس های

رایگان فرانسوی
ویژه مهاجرین

Free French
Courses
برای آگاهی بیشتر
و نامنویسی با
خامن کریاکی
متاس بگیرید:

The Shield of Athena

514-768-3609

 یادگریی لغاتفرانسه به کمک برنامه
کامپیوتری ساده روزی
 15دقیقه:
به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز
حتقیقاتی دانشگاه
مونرتآل (شامل  2جلسه
)MRI
>> شرایط 30 :سال
به باال
سطح فرانسه:
حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع
خالکوبی

تدریس ریاضیات
و فیزیک کشوری

س�فر روزانه به

شرکتساختمانی
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(514) 274 8117

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک
514-889-8765
Pd:jun08

مجری
مراسم
عقد ایرانی

Apr15may01

ARIANA

Free to Air

MOVING

From Iran,
Afghanistan.
Tel.514-2235589
)(Sergei

آریانا مووینگ

TV channels

خدماتکامپیوتر
 آموزش از مبتـدی
تاپیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی
و نصب بهترین آنتی
ویروس ها
 طراحی صفحات وب
 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما
 فروش سیستمهای
ارتباطی ( تلفن تصویری/
معمولی ،اینترنت پر
سرعت،موبایل)

www.expertsystem.
blogfa.com
514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

اسباب کشی
و هرگونه محل
ونقل بار
با نازلرتین قیمت
درخدمت مشا
(رضا)

514-825-3170

Auto
Glass
نصب و
فروش

انواع شیشه ها و

آینه های همه نوع
اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل

(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

(514) 449-6930
mai-??09

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعــه
مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق
امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و
مدارک با تضمین تائید
ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

آموزش
انگلیسی

توسط مدرس
کیش تهران
>> با بیش از ده
سال سابقه
>>> خصوصی
و گـــروه های
 6-4نفره
(450) 671-9400
@infoL2acq
yahoo.ca

استخدام

به یک قصاب حرفه ای
نیازمندیم
آشنایی کامل به بریدن،
قطعه کردن گوشت،
و مارینه کردن آن به
روش ایرانی ضروری
است
Looking for professional butcher
Able in cutting
and marinating
meat Iranian
style
March de poissons et viandes
St Laurent
(514) 369-3474

استخـدام
به یك پیتزا میكر در
منطقه
West Island
نیازمندیم.
لطفا به نشانی زیر
مراجعهکنید:

4315 boul.St Jeans
)(DDO

سالن آرایش

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار
ایرانی در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec

خدمات ما شامل:
وصیتنامه،وکالتنامه،
گواهی امضاء ،امور
مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال
@mona.golabi
gmail.com
www.MonaGolabi.
com

514-318-6373

شریف
ارز

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

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

a
c
.
d
n
a
v
i
a
p
www.
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.

29

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

پرستاررمسی

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

اگربه ایران
می رویـد:
 قابل توجه
مسافرین عازم
ایران
در بــرابر حمل
چمـدان،
پول دریافت کنید!
برایجزئیاتبیشتربا
ماتماسبگیرید.
Tel.: 514-807-8658
@maripironet
yahoo.com
azmay01

استخــدام
به یک
کمک آشپز

برای کار در
رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
(514) 891-6367
siamak/mahincartierperse

7
سالن آرایش روز
هفته

سیروس

شانـــس اول را
به آنها بدهید!

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

Guy
1625 Maisonneuve W.
Suite: 308

X :(514) 937-2888
صرافی 5
ستاره

2178 SteCatherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

Mailing Address:

جای شما در این



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

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!
----------------

X

Offre d'emploi
Patisserie Iranien est
à la recherche d'un
patissier ayant un
minimum de 2 années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

>> Exigences:

Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur au

(514)484-1657

سردرگمی و آشفتگی
{>> ادامه از صفحه}5 :

انتظار داشت که توضیح دهد منظورش از "نسبت به
عدم درج اسامی و ...خودداری کنند" چیست؟! آیا
باید این "اسامی و "...را درج کنند یا نکنند؟!

{>> ادامه از صفحه}25 :

خانم ایرانی،
لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان انگلیسی
آماده نگهداری از
سالمندان و کودکان
514-996-7255

az aug15

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی
و نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است

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

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

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

تورونتو:

کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر
ایرانی

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)

سیاسی بی سابقه در وزارت اطالعات است"!
گمان مبرید که این س��ردرگمی و آش��فتگی
منحصر به وزارت اطالعات اس��ت ،به هر کجای
دیگر از بیت رهبری گرفته تا مجلس ،ق ّوه قضاییه،
سپاه پاسداران ،بسیج ،نیروی انتظامی و نهادهای
متولّی اقتصاد ،صنعت و ...که نگاه کنید ،خواهید دید
که به همین گونه سردرگم و آشفته است!
---------------------------------------

شیراز

رستوران

485-2929

514

تارنمای "تابناک" ،متعلق به س��ردار دکتر پاسدار
محسن رضایی ،درباره وزارت اطالعات می نویسد:
"وزارت اطالع��ات ،هیچگاه از زمان تأس��یس اش
این گونه در معرض تس��ویه حساب قرار نگرفته و
به نظر می رسد ،این تسویه به این خاطر انجام شده
تا مدیران طرفدار دول��ت و احمدی نژاد جایگزین
شوند".
و به نقل از نامه ای که حس��ن یونس��ی ،پسر علی
محمد خاتمی ،در وبالگ
سید ّ
یونسی وزیر اطالعات ّ
خود منتشر نموده می افزاید:
"این برنامه ها در واقع یک پروژه تس��ویه حس��اب

نامه :هما علیزاده...

514-996-9692

•
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692
مراکز پخش پیوند

514-333-7309

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

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

>> اگر جویای کمک ،کارگر،
کارمند و ...هستید ،آگهی
استخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
>> جویای دوست ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
>> آیا فنی و حرفه ای
می شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
>> آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
>> چیزی برای فروش ،جایی
برای اجاره ،حرفه و هنری برای
عرضه دارید؟...
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استخـدام
رستوران ایرانی به چند
کمک آشپز و ویترس فورا
نیازمنداست:
__________________________________

RESTO YAS:

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

افزایش چشمگری
دانشجویان
ایرانی در کانادا

>>> امسال وقتی دانشگاه آلبرتا
در ادمونتون ،آمار متقاضیان تحصیل
در مقاط��ع باالی کارشناس��ی مورد
بررسی قرار داد ،به نکته جالبی برخورد
که تاکنون سابقه نداشته است.
معموالبزرگترینگروههایدانشجویی
دانشگاه آلبرتا از کشورهایی نظیر چین
و پ��س از آن آمریکا و فرانس��ه بوده
است.
اما امسال ایران با  618متقاضی
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
 ،با  60درصد افزایش تقاضا روبرو
بوده است.
"بریتا بارون" ،معاون امور دانشجویان
خارجی دانش��گاه آلبرتا ،این پدیده را
ناشیازتغییرناگهانیوضعیتسیاسی
داخلی ایران ارزیابی می کند که باعث
تمایل ش��دید جوانان برای خروج از
کشور گردیده است.
وی می افزاید ،دانشجویان ایرانی بسیار
مس��تعد و دارای سطح علمی باالیی
هستند و مشکل زبان آنها نیز چندان
مسئله تعیین کننده ای نیست.
بنا برآمار دولت کانادا در سال 2006
ایران��ی ه��ای مش��غول تحصیل در
دانش��گاه های کانادا رتبه ششم را از
نظر تعداد دانشجو داشته اند و انتظار
این اس��ت که با باال رفتن این آمار در
س��ال های  2008و  2009این آمار
باالتر هم برود.

دانشگاه "مک گیل"

در دانش��گاه "مک گی��ل" مونترآل،
دانشجویان ایرانی در رتبه  14از نظر
تع��داد بوده اند که این آمار در س��ال
 2008ب��ا  149دانش��جوی ایرانی به
هشتمین کشور ارتقا یافته است.
"لیزا ماتیاس" مدیر پذیرش مک گیل
یک��ی دیگر از علت ه��ای هجوم بی
سابقه ایرانیان به دانشگاه های کانادایی
را سختگیریهای ایاالت متحده نسبت
به صدور ویزا برای آنان دانسته است.
در بیشتر دانشگاه های کانادا ،پذیرش
دانشجویان ایرانی از فاصله سال های
 2005به بعد رشد قابل توجهی داشته
اس��ت و نشان می دهد که در  4سال
گذش��ته پدیده فرار مغزها از ایران نه
تنها کاهش نیافته بلکه به شدت هم
افزایش داشته است.

These 2 Champion Sired,
AKC Registered puppies
will be ready for a new
home as early as August for
Adoption. We have 1 males
and 1 females. My wife and
I are raising this litter of
puppies in our home so they
receive our full attention
!and the best care possible
They will arrive at their new
homes with all current vaccinations if intersted kindly
contact the Galivie family:
galiver_july@yahoo.com

دکتر علیداد امیرفضلی ،استاد ایرانی
دانشگاه آلبرتا ،این استقبال بی نظیر را
برای هر دو دانشگاه آن ایالت خوشحال
کننده خوانده که مدتهاست به دنبال
تأمین محققان بیشتر هستند.
همچنین بر اساس آمار دانشگاه های
کانادا ،بیشتر دانشجویان ایرانی جذب
ش��ده در کانادا ،فارغ التحصیالن دو
دانشگاه شریف و تهران هستند و اغلب
آنها در رشته های مهندسی پذیرفته
می شوند.
کسری نیکویش ،دانشجوی  26ساله
رشته شیمی دانشگاه آلبرتا نیز معتقد
اس��ت ،بس��یاری از تحصیلکردگان
مهندس��ی ایرانی ،به این علت آلبرتا
را انتخاب می کنند که پس از دانش
آموختگ��ی در صنایع نفتی آن ایالت
مشغول بکار شوند.
اما مهدی حاجی آقایی که دانشجوی
سال دوم دکترای دانشگاه تورنتو که
کارشناسی ارش��د خود را در دانشگاه
آلبرتا خوانده ،با دشوار دانستن یافتن
کار در کانادا ،اظه��ار امیدواری کرده
که با بهتر شدن وضعیت در ایران به
کشور خود بازگردد.
(ایرانتو)

مونتریال:هفدهم!
سه شهر کانادا در بین
 5شهر برتر دنیا برای
زندگی
شهر ونکوور کانادا عنوان بهترین شهر
جهان برای زندگی را از آن خود کرد.
مجل��ه هفتگ��ی (Economist
 )Intelligence Unit (EIUک��ه در
انگلستان منتشر می شود ،در آخرین
شماره خود ،همچنین شهرهای وین
(اتریش) ،ملبورن (استرالیا) ،تورنتو و
کلگری را در رده های بعدی قرار داد.
این شهر ها از بین  140شهر جهان و
با در نظر گرفتن پنج پارامتر کلی:
>> تع��ادل و ثب��ات  ،بهداش��ت،
فرهنگ و محیط زیس��ت ،آموزش و
امور زیربنایی انتخاب شدند.
شهر ونکوور به دلیل ساختار محکم
شهری ،توانست  98از  100امتیاز را
کسب کند.
در این میان ش��هر ح��راره ،پایتخت
زیمبابوه عنوان بدترین شهر را بخود

با چماق پلیس و بنام دمکراسی مخالفین را
سرکوب میکنند .زمانی که موسوی فرمان
اخراج "ساختار ش��کنان" را صادر میکند و
ش��ما حامیان دروغین دمکراسی آن را اجرا
میکنید ،در واقع به زندان و انفرادی فرستادن
مخالفین مهر تأیید میزنید.
اگر س��الیان دراز ما مدرکی محکمه پسند
نداشتیم که ش��ما "رژیمی" هستید ،امروز
با رفتارهای بس��یج و پاس��دارگونۀ خود در
دفاع از نظام جمهوری اس�لامی ،هیچگونه
شبه ای برای ما باقی نمانده که شما درواقع
نماین��دگان نظ��ام در خارج از کش��ورید و
هدفتان هم جلوگیری از افشای کل نظام و
نشان دادن چهرۀ واقعی این آدمکشان حرفه
ای بوده است ،که  30سال است هرگاه اهرم
قدرت بدست هر جناحش افتاده نتیجه اش
تداوم کشتارو شکنجه و چپاول ثروت ملت
ما بوده است.
اگر من شما را حزب اللهی های "سبز"
خطاب میکنم بر من خرده مگیرید چرا
ک�ه رفتارتان و پندارت�ان این را به من
ثابت کرده است .شما همه را یک صدا
میخواهید.فرهنگیکصداییفرهنگ
دیکتاتورها و سرکوبگران است.
س��رکوب برنامه ریزی ش��ده و سراس��ری
سازماندهندگان "جنبش سبز" امروز افشاگر
چهرۀ واقعی آن��ان به جامعۀ ایرانی خارج از
کشور ش��ده است .ما نه فراموش میکنیم و
نه میبخش��یم و نه خاموش می مانیم چرا
که ،چو می بینی که نابینا و چاه است  ...اگر
خاموش بنشینی گناه است.
اگ��ر امروز در اعتراض به س��رکوب صدای
مخالفین در برابر شما نایستیم و اجازه دهیم
ک��ه فرهنگ تک صدایی را تبلیغ کنید ،به
آرمان زندگی در ای��ران آزاد و همه صدایی
پشت کرده ایم.
زنده باد آزادی ،زنده باد ایران همه صدایی!
_________________


www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

اختصاص داد.
در این گزارش شهر مونترآل نیز
رتبه  17را دارا است.
ش��هرهایی که در  20رتبه اول قرار
گرفته اند ،در کشورهای توسعه یافته
ب��وده و از جمعیت کم��ی برخوردار
هستند.
باالترین جایگاه شهرهای آمریکایی
متعلق به پیتزبورگ و رتبه  29است
و در بین ش��هرهای آسیایی هم تنها
ش��هر اوزاکای ژاپن رتبه  13را حائز
گشته و حتی ش��هر هنگ کنگ به
همراه شهر مادرید اسپانیا در جایگاه
 39قرار گرفته اند .تهران در لیس��ت
مذکور جایگاه  129را دارا است.
بر مبنای این گزارش بدترین شهرهای
جهان برای زندگی در آسیای جنوبی
و یا آفریقا قرار دارند.
از بین  140شهر مورد نظر 64 ،مورد
توانس��تند امتیاز باالی 80درصد را
کسب کنند و تنها  13شهر ،کمتر از
50درصد امتیاز داشته اند.
این مطالعه شامل کشورهای جنگ
زده ،نظیر افغانس��تان و عراق  ،نبوده
است( .ایرانتو)

___ www.paivand.ca ___
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Canadian

Citizenship
>>What does it mean to be a
Canadian citizen?
Citizenship means working together with all other
Canadians to build a stronger
Canada, and making sure our
values, dreams and goals are
reflected in our institutions,
laws and relationships with
one another. Canada is a country that:
is free and democratic;
is multicultural;
has two official languages;
and extends equal treatment to
all its citizens.
Each Canadian, whether a
citizen by birth or by naturalization, enjoys certain rights
and freedoms, for example:
 the right to vote or to be
a candidate for elections in
Canada;
 the right to apply for a
Canadian passport.
Canadians also share rights
and freedoms with permanent
residents, for example:
the right to enter, remain in or
leave Canada;
the right to reside in any province or territory.

First generation

limit to citizenship
by descent

As of April 17, 2009,
citizenship by descent (that is,
citizenship through a parent)
is limited to the first generation born or adopted outside
Canada.
In general, people born
outside Canada to a Canadian
citizen on or after April 17,
2009, are Canadians at birth
only if one of their parents:
 was born in Canada, or
 became a Canadian citizen
by immigrating to Canada
(becoming a permanent
resident) and being granted
citizenship (also known as
naturalization).*
This first generation limit also
applies to children adopted
by a Canadian parent outside
Canada, if the parent was born
outside Canada to a Canadian
parent, or if the parent had
become a citizen through the
citizenship adoption process.
The first generation limit

.متفاوت بوده است
كارشناس��ان این نوع نژاد پرستی را
ناشی از عدم پذیرفتن جامعه چند
فرهنگی توسط كارفرمایان و همسو
نبودن ب��ازار كار با سیاس��ت های
.مهاجر پذیری دولت می دانند


* Some naturalized citizens became
citizens by descent by operation of
law on April 17, 2009.
---------------------------

QUEBEC IMMIGRATION NEWS ON PERMANENT WORKERS

The Ministere de
l’Immigration et des Communautes Culturelles will
give priority to the selection
of those qualified workers
who stand the best chance
to integrate professionally in
Quebec.
In order to accelerate the
selection and arrival in Quebec of workers whose professional profile corresponds to
a job that is in demand, the
Ministere de l’Immigration et
des Communautes culturelles
will give priority to certain
applications for a Selection
Certificate, as of October 14,
2009.
Applications that will be
given priority are those submitted by qualified workers
who have obtained a diploma
in one of the fields in the 2009
List of Preferred Areas of
Training during the five years
preceding their application.
This measure will apply to
all applications received and
not yet processed on October
14th, 2009 as well as those
submitted on or after this date.
Applications submitted by
candidates whose area of
training is not included in
the List will continue to be
processed according to their
order of submission.

 حدود،ب��رای تهیه گزارش مذك��ور
 ن��وع ش��غل۲۰  رزوم��ه از۶،۰۰۰
مختل��ف جم��ع آوری و طی پاییز
۲،۰۰۰  به،گذشته به صورت آنالین
كارفرما در تورنتوی بزرگ ارس��ال
.شد
در هم��ه رزومه ه��ا تحصیالت فرد
مورد نظر لیسانس با چهار تا شش
سال سابقه عنوان شده و تنها نام وی

2009 List of Preferred

Areas of Training

 F0OREIGN DEGREES
 UNIVERSITY LEVEL
- Biochemistry
- Chemistry
- Aerospace, aeronautical and
Astronautical Engineering
- Probability and Statistics
- Nursing
 COLLEGE LEVEL TECHN CAL TRAINING

 FOREIGN
DEGREES

- avionics
- insurance and financial
services consulting
- business management
- nursing
- aircraft construction technology
- chemical engineering technology
- laboratory technology
- composite material processing technology
- plastics transformation
techniques
- pharmaceutical production
technology
- nuclear medicine technology
- diagnostic radiology technology
- radiation oncology technology

(SKILLED WORKER PROGRAM FOR THE QUEBEC
ACCORD PROGRAM)
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...بازار امالک

Immigration-CANADA
does not apply to
children adopted
by a Canadian parent who became a
citizen through the
regular grant process after immigrating to Canada.
This first generation limit does not apply to
a child born outside Canada
in the second or subsequent
generation, or adopted outside
Canada in the second or
subsequent generation if, at
the time of the child’s birth or
adoption, the Canadian parent
is working outside Canada as
an employee of the Canadian
government or a Canadian
province or territory or serving outside Canada with the
Canadian Forces.
It is important to note that the
first generation limit does not
take citizenship away from
a person who is a citizen on
April 16, 2009.
___________

1388  مرداد24  914  شماره 16 سال

- food processing and quality
technology
- civil engineering technology
- secondary level vocational
training

ژوئیه س��ال گذشته افزایش در تعداد معامالت
%20 داش��ته که در این می��ان کاندومینیوم با
بیش��ترین افزایش را از خود بر جای گذاش��ته
.است
single ( در عین حال خانه ه��ای تک واحدی
) Plex ( و خانه های چند واحدی%18 )family
. افزایش در تعداد معامالت را ثبت کردند%19
از لحاظ قیمت نیز متوسط قیمت خانه های
 در$230000 افزای��ش از%7 تک واحدی ب��ا
 در ماه ژوئیه$246000  به،ژوئیه سال گذشته
 این افزایش برای خانه های چند.امسال رسید
 گزارش ش��د اما تغییری در قیمت%3 واحدی
.کاندومینیوممشاهدهنشد
 تمام مناطق کالن ش��هر،از لحاظ جغرافیائی
مونترال در این افزایش معامالت س��هیم بوده
 بیشترین میزان% 24  در این میان الوال با.اند
.افزایش را ثبت کرده است
% 19  هر کدامNorth shore جزیره مونترال و
نی��زvaudreuil-Soulanges  وSouth shore و
. افزایش را نشان داده اند% 16
 تع��داد امالک در،2009  ژوئیه31 در تاری��خ
%1،MLS مع��رض فروش ب��ر روی سیس��تم
کاهش نسبت به همین تاریخ در سال گذشته
.نشان داد
شاخصهایی که در بهبود بازارامالک مؤثر هستند
 بهبود وضع،مانند افزایش تعداد خرید و فروش
 افزایش اشتغال، نرخ پایین بهره بانکی،اقتصادی
 همه دست،زایی و میزان اعتماد مصرف کننده
به دس��ت هم داده اند تا اس��تفاده از تعطیالت
تابس��تانی برای بازار ام�لاک مونترال ناممکن
!شود
______________________


____________________
آمار خرید و فروش امالک
*2009درماه ژوئیه
____________________

تابستان امسال

بازار امالک مونترال
!تعطیل بردار نیست

بنا به گزارش س��ازمان مش��اورین امالک
 تعداد معامالت امالک همچنان،مونترال بزرگ
 به،ب��ه روند رو به رش��د خود ادامه م��ی دهد
 افزایش% 19 طوریکه در م��اه ژوئیه امس��ال
خرید و فروش نسبت به ماه ژوئیه سال گذشته
 از لحاظ شاخص قیمت نیز.گزارش شده است
این سیر صعودی را می توان مشاهده کرد که در
این میان قیمت متوسط خانه های تک واحدی
 نس��بت% 7  ) افزایش قیمتSingle family(
به ژوئیه س��ال گذشته از خود بر جای گذاشته
.است
 رئیس هیأت،طبق نظر آقای میشل بوس��ژور
،اجرائی سازمان مشاورین امالک مونترال بزرگ
معموالً در فصل تابس��تان به دلیل مسافرتها و
 ولی، بازار ام�لاک از رونق می افتد،تعطی�لات
.امسال شاهد یک تابستان استثنائی بوده ایم
تعداد نقل و انتقاالت امالک در ماه ژوئیه امسال
 بدین معنی،توجهی باال بوده است
ّ به میزان قابل
، بر خالف کندی در اوایل امسال،که بازار امالک
با س��رغت قابل مالحظه ای در حال بهبود می
.باشد
تمام انواع امالک در ماه ژوئیه امسال نسبت به

 FOREIGN DIPLOMAS

- dental assistant
- pharmacy technical assistant
- retail butchery
- brick-laying
- metal structure and metalworking manufacturing
- use of composite materi- als
- cable and circuit assembly
- aircraft structural assembly
- aircraft mechnical assembly
- plumbing and heating
- welding and fitting
- machining techniques
- precision sheet metal work
>> If any questions concerning the new list for the
Quebec Immigration Permanent Workers Program
or questions on Citizenship
please do not hesitate to
contact my office.
In the meantime enjoy
summer, be safe, make
sure laughter is in your
everyday life.
_______________
Maria Cottone, ccic
Certified Canadian Immigration
Consultant

www.mariacottone.ca
info@mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.
com

.بیشتر شانس دارند
یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است
حتی اگر فرد مذكور در كانادا متولد
شده و یا جزو نسل های دوم و سوم
 اما صرفا به دلیل،مهاجران هم باشد
ناآشنا بودن نام و نحوه تلفظ آن برای
 عمال موفقیت كمتری برای،كارفرما
انتخاب جهت شغل مورد نظر كسب
.می كند

امیرسام

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

________________________
CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

كانادایی ه��ا و مهاجران با نام هایی
، John Martin  یاJill Wilson نظیر
 درصد موفق تر از كسانی۴۰ بیش از
هستند كه در رزومه خود با نام هایی
 شناختهLei Li  یا،مثل سلمان خان
.شده اند
حتی متقاضیان با نام های تركیبی
 بازهم،ملی خود و یك نام انگلیسی
 درصد۲۰ نسبت به هموطنان خود

شانس كمتری برای
مصاحبه دارند

، متقاضیان كار با نام انگلیسی:ایرانتو
ش��انس بیش��تری برای دعوت به
 نسبت به دیگران با نام های،مصاحبه
. هندی یا پاكستانی دارند،چینی
مطالعه ای كه در دانشگاه بریتیش
كلمبیا انجام ش��ده نشان می دهد

:کانادا

، عبداهلل،محمد
حسین
جویندگان كار با
نامهایغیركانادایی

 سال  16شماره  24  914مرداد 1388

كاروان حـج متتع
بنام خداوند بخشنده مهربان

وست آیلند

آمسانامریكایشمالی

اولین كاروان مستقل زیارت خانه خدا از كانادا و آمریكا
بدون وابستگی به هیچ ارگان  ،دولت یا گروه سیاسی
و بدون ملحق شدن به كاروان دیگر در عربستان سعودی

روز حركت جمعه /12نوامبر 2009 /و
برگشت پنجشنبه  /30نوامبر2009 /

در مدینه در هتل پنج ستاره كنار بارگاه ملكوتی پیامبر بزرگوار و
در مكه دربهترین هتل بلدینگ در منطقه عزیزیه
كه حمام و توالت در هر اتاق آن وجود دارد
غذاهای شرقی در  3وعده به صورت بوفه باز و نوشیدنی و میوه  24ساعت

هزینه سفر (  ) 6800دالر كانادا برای هر نفر

>> شامل بلیط هواپیما ،محل اسكان ،غذا ،ایاب و ذهاب در عربستان،
مخارج ویزا ،چكهای مطوف ،احرام ،سیم كارت موبایل و گوسفند قربانی

www.iranianislamiccenter.com

31

___ ___ www.paivand.ca

31 PAYVAND: Vol. 16  No.914  Août 15, 2009

پانزده مركز اسالمی عمده در كانادا و آمریكا با جمعی از روحانیون این كاروان را همراهی میكنند
* مهلت ثبت نام تا اول اكتبر میباشد
>> بعد از آن در صورت وجود داشتن مكان
همه روزه از ساعت  1بعد الظهر لغایت  8در مركز اسالمی ایرانیان از متقاضیان
ثبت نام به عمل خواهد آمد

مركز اسالمی ایرانیان

>> تلفن های تماس )514( 2471732 – )514( 6061383 – )514( 3661509
 – )450( 6387078 – )514( 3645075فكس )450( 6384507

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

منتشر شد:
جـلدهای
1و2

از  7جلد

روش معتبر
زف
در مراک ا و آمریکای
سراسر کاناد
شمالی
ی زیر متاس
و یا با نشان
بگیرید:
1-888-6
55-7282

EPIDEM
IO SEAR
C
5850 RU
E DE SE H INC.
IGNE
ST- LEO
NARD, Q
UEBEC
HIP 1G8
FAX: (51
4) 323-21
74
Email:
epidemio
@search
yahoo.co
m

210 St-Jacques
)(Lachine

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

عینک فرهت
جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

دکتر ریموند رضایی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

ارزیابی رایگان

>>

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

تهیه وام مسکن

___________________

Parvaneh ZANDI

www.circumcisionmontreal.com

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

Tel.: (450) 676-9550
مدرسهدهخدا:یکشنبه30آگوست،پارکآنگرینیون

 ص18 :

NDG,

3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

پروانه زندی

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

4689 Papineau
Tel.: (514) 521-5555

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

12,774 Boul Gouin,
Tel.: 514-684-8460

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:

Tel.: 514-683-8686

Cell.: (514) 909-4765

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

حراج بزرگ آدیوویدئوکبک (به تعداد حمدود) while quantities last

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

>> $699

زماسیب
آیلند
وست

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

بامشاورفارسیزبان

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

>> $1,699

>> $999

NDG

رمضان
مبارک
ول ماه
داوند،
حل
فت خ
اه ضیا
رک باد
م
گان مبا
بر هم
.99
9
.9
برجن مرغوب

>>شریی
ن
ی
ه
ا
ی
و
ازهما یژهماهمبار
ک
ر
م
ض
ا
ن
کنون
دراخوان
پلوپزامرپیال:خمصوصتهدیگایرانی
 متام اتوماتیک رسید
(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

خربزهمشهدیرسید

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

www.akhavanfood.com

 چلوکباب
کوبیده عالی

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

(4کیلویی)

8

take out only

.99

11

Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

10

.99

11

