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موسسه
مالی

_______

918
_____

l'IRAN

شــریف

گـروه پاسیفیـک

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

___________
_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس Sharif Exchange

Solidar

ité avec

■ 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،

259B Cote-Vertu

 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

عضورمسیاجنمنکاناداییمشاورینمهاجرت
RFID
های
پروژه
کلیه
مهندسی
■ مشاوره و مهندسی :مشاوره و اجرای فنی و
____________________________________________

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

ارز

I.C.P. Inc.

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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گردهماییبزرگدربرابرسازمانملل
Mahmoud Ahmadinejad in New York
اطالعی��ه :در تظاه��رات روز چهار
شنبه  23س��پتامبر ،روز اعتراض
به جنایات حکومت وپشتیبانی از
جنبش دمکراسی در ایران شرکت
نمائید!
>> از شما دعوت می کنیم:
برای دفاع از حقوق و حرمت مردم
ایران؛
ب��رای رس��اندن
فر ی��ا د

کانادا:
چهار بار
انتخابات
در عرض
پنج سال

کشتارو ش��کنجه آزادیخواهان در
زندانها نگذاریم مسؤالن این جنایت
بجای اینکه در دادگاه بین المللی
رسیدگی به جنایت علیه بشریت
محاکم��ه ش��وند در کریدره��ای
سازمان ملل رفت و آمد نمایند.

دادخواهی مردم ایران به جهانیان؛
برای آزادی زندانیان سیاسی؛
در تظاه��رات اعتراض��ی ب��زرگ
ایرانیان مقیم امریکا وسایرکشورها
در برابر س��اختمان س��ازمان ملل
متحد شرکت نمائید!
>> بیائی�د به جهانیان بگوئیم
رئی�س جمه�ور انتصابی ولی
فقیه از هیچگونه مشروعیتی
برخ�وردار نب�وده و
نیست.
>> بیائی��د ب��ا
اعت��راض ب��ه
س��ر کو ب
گسترده
و

بیائید برای پ��س راندن حکومت
زور و س��رکوب و ب��رای پیش��برد
پیکار آزادیخواهی مردم و بس��وی
جمهوری متکی باراده مردم و برهم
چیدن والیت فقیه که هیچگاه پایه
مردمی نداشته است ،همراه مبارزان
درون کش��ور فعالیتهای اعتراضی
خود را ادامه دهیم.

 ص8 :

کمیتههمبستگیبرای
پیشبرد دمکراسی در ایران
>> اطالعات سفر اعتراضی به
نیویورک:
>> ص4 :
-----------

 ص31 :

مونتریال :به روایت تصویر...

یادمانکشتارزندانیان
سیاسی دهه  60درایران

کــانادا در افغانستان:
بیهوده و شکست خورده؟! >>ص4 :

 کـروبی :این فجایع مایه ننگ
جمهوری اسالمی و ایران است!ص3 :
امیرسام:
خانه شما>> 30

کبک/کانادا9:>> :

ع.ا .شادپور

عطاهودشتیان

ایران درراه دموکراسی
>> 11

اوباما

مدیریتمالی

دکترانصاری
---پزشکی24: >> ...

حسین انصاری

صرافی  5ستاره

شهبازخنعی

>> 5:

Agent Immobilier Affilie

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
مهندسیننفت

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

Office:
Res.

Cell. (514) 816-4080

گروه مستان

درمونتریال

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مشاور امالک و مستغالت

نینوسگیورگیزنیا

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

ninousgivargiznia@hotmail.com

فیروز همتیان

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

ص18 :

2178 Ste-Catherine W.

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

GESTION FINANCIERE EXACTE
همایون خامتی

در مونتریال و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

شنبه  3اکتبر

>> 2

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Ninous Givargiznia, BSc.
RE/MAX

بنیاد سخن آزاد:

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

کنسرت بزرگ گروه
دف نوازان مشتاق

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 :درتداوم سرکوب ...
کروبی :این
فجایع مایه ننگ
جمهوری اسالمی
است

مهدی کروبی در نامه ای خطاب
به ملت ایران گفته اس�ت که از
"فجایعی که جمعی مسبب آن
بوده اند" ب�ه خدا پناه می برد و
ای�ن کار آنها "نه تنها مایه ننگ
جمهوری اسالمی شده بلکه مایه
ننگ ایران شده است".
آقای کروبی در نامه خود می نویسد
که هیچگاه برایش قابل پیش بینی
نب��وده ک��ه ی��ک روز در جمهوری
اس�لامی پاس��خ مردمی را به دلیل
ابه��ام در رای خود در تظاهرات آرام
و مسالمت آمیز شرکت کرده بودند
ب��ا "گلوله و باتوم و چماق و ضرب و

شتم" بدهند.
این نامزد معترض به نتایج انتخابات
ریاس��ت جمهوری می گوید که به
مرور خبرهایی شنیده و گزارشهای
دی��ده ک��ه "کاش زن�ده نب�ود و
نمی دی�د که روزی در جمهوری
اسالمی شهروندی نزد او بیاید و
شکوه کند که در ساختمانی بی
نام و نشان ،توسط افرادی بی نام
و نش�انتر ،هر عمل قبیح و غیر
معمولی بر او صورت گرفته است:
از لخ�ت و عریان ک�ردن افراد و
نش�اندن آنها در مقابل یکدیگر
تا فحاش�ی های وقیحانه و ادرار
کردن در صورت آنها و رها کردن
چشم و دس�ت بسته دختران و
پسران در بیابان".
آقای کروبی می نویسد که بعد از این
نیز خبر "تجاوز به دختران و پسران
در بازداش��تگاهها" رس��یده و برای
همین تصمیم گرفته با نوشتن نامه
ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس

مجمع تشخیص مصلحت نظام این
ماجرا را پیگیری کند.
بعد از آن توضیح می دهد که چگونه
تهدید و دشنام علیه وی زیاد شده و
همین مسئله وی را بر آن داشته تا از
میدان خارج نشود.
آقای کروبی در این نامه شرح مفصلی
از داستان پیگیری ماجرای تجاوز را
مطرح می کند و می گوید":می گویم
تا در تاریخ بماند که چگونه عده ای
در این مملکت چادر حیا را دریدند
و غیرت دین و کش��ور را جریحه دار
کردند".
داس��تانی که آق��ای کروبی تعریف
می کند با گزارش��ی که هیات ویژه
قوه قضائیه ارائه کرده کامال متفاوت
است .بعد از انتشار نامه آقای کروبی
در ب��اره تجاوز ب��ه برخی معترضان
به برخی بازداش��ت شدگان ،هیات
ویژه قوه قضائیه مسئول بررسی این
پرونده شد.
این هیات دو بار با آقای کروبی دیدار

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

Agent immobilier affilié
97 St-Charles Ouest
Longueuil, QCJ4H 1C7
Tel.: 450-674-6090

مسکونی و جتاری

½ ½ ارزیابی رایگان
½ ½تهیه وام های مسکن و جتاری

اعضای هی��أت ویژه
بررس��ی این موضوع
بوده اند.
محس��نی اژه ای در
گفتگ��وی مفصل با
تلویزی��ون دولتی نیز
ب��ر س��اختگی بودن
مستندات تاکید می
کند و ب��ا تهدید می
گوید":من اجازه نمی
ده��م آقای��ون حاال
کروب��ی ی��ا هرکس
دیگ��ری بیای��د یک
ادعایی بکند و انسان
یک ماه پیگیری کند
و ببیند هیچ واقعیت
خارجی ندارد".

کرد و سر انجام با انتشار گزارشی
اعالم ک��رد که م��دارک آقای
کروبی در باره تجاوز س��اختگی
اس��ت و اکنون آقای کروبی این
نام��ه را در واکنش به گزارش هیات
ویژه قوه قضائیه منتشر کرده است.
اعضای هیأت سه نفره قوه قضائیه روز
شنبه  ۲۱شهریور ( ۱۲سپتامبر) در
گزارشی به صادق الریجانی ،رئیس
قوه قضائیه نوشته بود" :هیأت به این
جمع بندی رس��ید که نه تنها هیچ
گونه مدرکی دال بر تجاوز جنس��ی
به اف��راد مورد ادع��ای آقای کروبی
وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده
بدون مس��تند (بدون سند) و عاری
از حقیقت می باش��د ،بلکه ادعاها و
مدارک ارائه ش��ده کامال ساختگی
اس��ت و برای انحراف افکار عمومی
تنظیم شده است".
ابراهیم رئیسی (معاون اول رئیس قوه
قضائیه) ،غالمحسین محسنی اژه ای
(دادستان کل کشور) و علی خلفی
(رئیس حوزه ریاس��ت قوه قضائیه)

اطالعیه

Ahmadinejad
in New York

 23سپتامبر
>> جهت شرکت در تظاهرات بزرگ
نیویورک در مقابل سازمان ملل
برای اعتراض به حضور غیرقانونی
احمدینژاد ،لطفا با شماره های

514-772-7424
514-258-8186
متاس بگیرید.

سرنوشتمستندات

آق��ای کروبی در این نامه به ش��رح
ماجراها تجاوز می پردازد و می گوید
که آنها را برای تحقیق در اختیار هیات
ِوی��ژه قوه قضائیه قرار داده اما هیات

حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

مینو
اسالمی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
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ویژه "مدعی ش��ده اند که اینجانب
(کروبی) هیچ مدرک و سندی مبنی
بر تجاوز و انجام اعمال خالف عرف
در بازداش��تگاهها تا پیش از نوشتن
{>> ادامه در صفحه}29 :

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

h.ghassemnejad@gmail.com

Fax: 450-646-1627

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

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری

Price: $1,650/month
Butifull large 6 1/2
in a lower duplex in N.D.G
For a big family or rental
!!!!share with friends or students

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

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

*** *** FABREVILLE
2 bed.+1 ,2 wash,
renovated
finished basement
central air
>> 234 000$
--------------------------*** *** DOWNTOWN

2750 sq.ft. of land
Parc ave. & Sherbrooke
Asking
>> 500 000$

 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

3

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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خبر:کاناداوجهان...

وکیلمهاجرت

مشار کشته های
کانادا در
افغانستان به
 ۱۳۰نفر رسید

Immigration Services

دیویدبرگر

David Berger, B.A., B.C.L.
Immigration lawyer
Former Member of Parliament and
ambassador
Member of Quebec Bar

با کش��ته شدن یک نظامی دیگر در
 ۱۳کیلومتری جنوب غربی قندهار،
ش��مار قربانی��ان کانادای��ی جنگ
افغانستان ،از سال  ۲۰۰۲تاکنون ،به
 ۱۳۰نفر رسید.
پاتریک لورمند ۲۱ ،س��اله اعزامی از

½ ½وکیل مجرب کارآزموده کانادایی
½ ½مناینده پیشین مجلس کانادا
½ ½سفیر پیشین کانادا
½ ½عضو رمسی «بار» کبک
________________
 نیروی متخصص
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 خویشاوندی
 استانی و...
________________

www.montrealeventsforiranians.ca

در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

ی در مونترال
که از طرف گروها و انجمنهای ایران 

ی و حمایت از مبارزات هموطنان درون مرز تدارک دیده می شود ،میباشد.
که برای پشتیبان 
>> این سایت به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد.

Fax: 514-935-2663
E-mail:
bergerdav@gmail.com

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب
•
•
•
•
•

کیـ
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انوا
نو ع سوسی
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ه های
ی منقل
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کلی وغ

چای
قهوه

یرالکلی

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
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
قیمت ها
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی رقابتی موجود ما
بص
ور
ت
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
دالری برای پرواز
بع
د
ی
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
شما به ایران
داده خواهد شد.

نسرین پارسا

e:

r a limited tim
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پیوند :دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی،
درشرقکانادایکموپانزدهمماهمنتشرمیشود
>> نشر :پیوند
ویراستار :م .رحیمیان
آگهی :پیوند514-996-9692 :

اطالع رسانی و بازتابی بهتر از برنامه ها و گرد همایی ها

Tel: 514-961-8746

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
________________

ی این وب سایت
هدف اصل 

_____________________
1635 Sherbrooke Street West,
Suite 400
Montreal H3H 1E2

غذا آماده
برا
ی take
out

کانادا در افغانستان:

توصیف ک��رد و
کبک ،
ر و ز بیهوده و شکست خورده؟! خواس��تار خروج
آنان از بق��ول او
یکشنبه
 ۱۳سپتامبر ،بر اثر انفجار بمب کنار "ویتنام کانادا" شد.
جاده ای جان خود را از دست داده و گفته می شود  ۷۱نفر از  ۱۳۰نظامی
کانادایی  ،همگی به یک شکل و بر
چهار نفر دیگر نیز مجروح شدند.
این اتفاق تنها به فاصله کمتر از یک اثر انفجار بم��ب های کنار جاده ای
هفته از انفج��ار مهیب دیگری روی کشته ش��ده اند که روشی آسان از
داد که طی آن  ،دو نظامی کانادایی سوی نیروهای طالبان بحساب می
در همان مکان جان خود را از دست آید.
کان��ادا ه��م اکن��ون  ۲۵۰۰نیرو در
دادند.
روز یکشنبه " ،کالین کنی" رییس افغانستان و در ایالت قندهار مستقر
کمیسیون دفاعی وامنیت ملی سنای کرده که مأموریت آنان تا سال ۲۰۱۱
کانادا ،مأموریت نیروهای کانادایی در ادامه خواهد یافت
افغانستان را بیهوده و شکست خورده

تقویمفعالیتهایکامیونیتیایرانیانمونتریال

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

5

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  918شهریور 1388

PAYVAND: Vol. 16  No.918  Sept. 15, 2009

ایرانوآمریکا...

اوباما چه می کند؟!
شهباز خنعی
(مونتریال)

snak1@live.ca

نوی��ل چمبرل��ن (Neville
،1869-1940 )Chamberlain
بی��ن س��ال ه��ای  1937و 1940
نخست وزیر بریتانیا بود .او که جنگ
پر تلفات جهانی اول را به چشم دیده
بود ،بر این باور بود که با س��ازش با
آدولف هیتلر می ت��وان از بروز یک
جنگ دیگر جلوگیری کرد.
برمبنای همین باور در  29سپتامبر
 1938توافقنام��ه مونیخ را با هیتلر
امضاء کرد که به موجب آن بریتانیا و
فرانسه،درغیابنمایندگانجمهوری
چک اسلوواکی ،پذیرفتند که منطقه
سودتنلند ( )Sudetenlandچک به
آلمان هیتلری واگذار ش��ود و با این
کار می پنداشت که به «صلح» دست
یافته است.
ش��ش ماه بعد ،در ماه مارچ ،1939
هیتلر مناطق بوهمیا و موراویای چک
را تص��رف کرد و در اس��لوواکی نیز
دولتی دست نشانده مستقر کرد.
کمتر از یک سال پس از توافق نامه
مونیخ ،در سپتامبر  1939نیروهای
هیتلر لهس��تان را اش��غال کردند و
چمبرلن ناگزیر ش��د به آلمان نازی
اع�لان جنگ دهد و پر تلفات ترین
جنگ تاریخ بدین گونه آغاز شد.
چمبرلن سیاستمداری بی تجربه و
تازه کار نبود .در خانواده ای سیاست
پیشه به دنیا آمده بود ،پدرش عهده
دار س��مت های مهم��ی در دولت
بریتانی��ا ب��ود و برادرش ،آس��تین
چمبرلن ،که در س��ال  1925جایزه
صل��ح نوبل گرفته بود ،س��الها وزیر
امور خارجه بریتانیا بود و خودش نیز
پیش از نخست وزیری سالها نماینده
پارلمان و وزیر بود.
سازش و تسلیمی که او در برابر هیتلر
پیشه کرد ،نیز به خاطر این نبود که
کس��ی عواقب کارش را به او گوشزد
نکرده بود.
در سال های پیش از توافقنامه مونیخ،
بسیاریازجملهدوتنازسیاستمداران
با نفوذ انگلستان :وینستون چرچیل
و آنتون��ی ایدن -که پس از چمبرلن

نخس��ت وزی��ر و
وزیر ام��ور خارجه
شدند -صدها مقاله
در مخالف��ت ب��ا
روش سازش��کارانه
چمبرلن نوشتند،
اما نتوانس��تند او را
از راه و روش��ی ک��ه در پیش گرفته
ب��ود منصرف س��ازند و جلوی وقوع
بزرگترین تراژدی تاریخ را بگیرند!
اینک ،هفتاد س��ال پ��س از آغاز آن
فاجعه ،همه ش��واهد حاک��ی از آن
هس��تند که تاری��خ دارد -این بار به
گفت��ه کارل مارک��س ،ب��ه صورت
کمدی -تکرار می شود!
اوباما و مذاکره بدون پیش
شرط با آخوندهای جنایتکار
درس��ت یک س��ال پیش در همین
روزه��ا ،ایاالت متح��ده آمریکا و به
تبع آن بس��یاری از نقاط دیگر دنیا،
مجذوب جوان بلند باالی سخنوری
شده بودند که با شعارهای «تغییر» و
«آری ،ما می توانیم!» اش همگان را
مسحور خود کرده بود.
افس��ون باراک حسین اوباما -که در
آن روزها «حس��ین»اش را با نهایت
دقت و مهارت پنهان می کرد -چنان
فراگیر بود که تب آن به جان بسیاری
از هم میهنان ما -که بطور سنتی به
خاطر عملکرد جیمی کارتر نسبت به
دموکرات ها نظر خوشی ندارند -نیز
افتاد و این شیفتگی همگانی سرانجام
راه او را ب��رای رفتن به کاخ س��فید
هموار کرد.
ب��اراک اوبام��ا در جریان مب��ارزات

انتخاباتی خوی��ش و در چهارچوب
ش��عار «تغییر» خود وعده کرد که
به خالف سیاست جرج دبلیو بوش،
بدون پیش شرط با حکومت آخوندی
حاکم بر ایران به گفتگو بر سر مسئله
اتمی خواهد پرداخت.
در اج��رای این وع��ده ،اوباما پس از
استقرار در کاخ سفید در  20ژانویه
سال جاری ،دست دوستی به سوی
آخوندهای حاکم دراز کرد.
در پیام نوروزی خود شعر «بنی آدم
اعض��اء یک پیکرن��د» خواند و برای
سید علی خامنه ای نامه فدایت شوم
محرمانه -که کس��ی از محتوای آن
آگاهی ندارد -نوشت.
تا اینج��ای قضیه قاب��ل پذیرش یا
دس��تکم توجیه بود زی��را در ایران
حکومت��ی حاکم ب��ود ک��ه ادعای
دموکراسی اش گوش فلک را کر می
کرد و برای بازتاب خبرهای انتخابات
ریاست جمهوری اش  600خبرنگار
را از چهار گوشه عالم به تهران دعوت
کرده بود.
رویدادهای پس از  22خرداد ،تشت
رسوایی «مردم ساالری دینی» را از
بام دنیا ،یا به قول عبدالکریم سروش
«بام تاری��خ» ،به زمی��ن انداخت و
س��رکوب وحش��یانه و جنایتکارانه
حکومت امواج بزرگ��ی از بیزاری و
انزجار در سراسر دنیا پدید آورد!
خیزش و رس��تاخیز مردم ایران که
همدلی و پش��تیبانی بخش بزرگی
از اف��کار عمومی سراس��ر دنیا را به
خود جلب ک��رد ،فرصتی طالیی و
گرانبها فرا روی آق��ای اوباما نهاد تا
به یک کدورت تاریخی مزمن نقطه

پایان نهد ،به پشتیبانی از مردم ایران
برخیزد و فکر مذاک��ره بدون پیش
شرط با حاکمان جنایتکاری که مردم
پایه های قدرتشان را به لرزه انداخته
اند و به فردای خود اطمینان ندارند
را از سر بیرون کند.

لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

	•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

)Tel.: 514 692 TAXE (8293

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

{>> ادامه در صفحه}26 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

س��پتامبر از سراسر کش��ور در برابر
ساختمان کنگره ایاالت متحده گرد
آمده بودند ،با دادن شعار و برافراشتن
پرچم آمریکا از باراک اوباما و کنگره
خواس��تند تا هزینه ه��ای دولت را
کاهش دهند...
بسیاری از تظاهرکنندگان نسبت به
صرف میلیاردها دالر برای پیشگیری
از ورشکستگی بانک ها و میلیاردها
دالر دیگ��ر ب��رای اص�لاح خدمات
درمانی ابراز خشم کردند».
بنابر ی��ک نظرخواهی انجام ش��ده
توسط آسوش��یتدپرس و  GFKکه
روز چهارشنبه  10سپتامبر منتشر
شد 52 ،درصد از آمریکاییان از شیوه
عملکرد باراک اوباما در پرونده اصالح
خدمات درمانی آمریکا ابراز نارضایتی
کرده اند.
این تعداد در نظرخواهی پیشین در
ژوئیه گذشته  43درصد بوده اند.
نتیج��ه یک نظرخواه��ی دیگر ،که
توسطموسسهنظرسنجیراسموسن
ریپورتز در تاریخ  14سپتامبر منتشر
شده ،نشان می دهد که  34درصد از

اما ،سخنور خوش قد و باالی جذاب،
الزاما به معنای سیاس��تمدار مجرب
و با درایت نیس��ت و باراک اوباما نه
تنها از این فرصت طالیی و گرانبها
بهره نگرفت ،بلکه بی اعتنا به مردم
ای��ران ،نامه فدایت ش��وم دوم را نیز
به سیدعلی خامنه ای نوشت بدون
آن که با خود بیاندیشد که به فرض
که نتیجه این مذاکرات بطور دلخواه
پی��ش رود و ب��ه انجام برس��د ،چه
تضمینی برای آن که یک حکومت
لرزان و مورد نفرت مردم به آن وفادار
بماند وجود دارد؟!
در جریان مبارزات طوالنی انتخاباتی
ریاست جمهوری آمریکا ،بسیاری از
رقبای باراک اوباما بر بی تجربگی او،
به ویژه در زمینه سیاس��ت خارجی،
انگشت می نهادند و تاکید می کردند.
ق��درت س��خنوری و جذابیت های
ش��خصی آقای اوباما براین تاکیدها
فائق آمد ،اما اکنون که تنها  8ماه از
زمامداری او گذشته ،بسیاری به این
فکر افتاده اند که آن رقبا پر بی ربط
نمی گفته اند!
به گزارش صدای آمریکا از واشنگتن:
«تظاهر کنندگانی که روز شنبه 12

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

>>

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

5

Montreal, QC H3W 3H8
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فراخوان

از عزیزان��ی که برای پش��تیبانی از زندانیان
سیاسی در ایران عالقمند به همکاری با این
انجمن میباشند ،درخواست مینماییم به ما
ملحق شوند.
دفاع از حقوق زندانیان سیاس��ی با توجه به
شرایط حاکم بر ایران نیاز به حمایت وسیع
دارد .
Association for Defence for
Human Rights in Iran)Montreal (ADHRI
E-mail:addhi2005@gmail.com
Tel:514-2991787

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکز اسالمی ایرانیان

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

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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)

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!

ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز 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
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کانــــادا....

حبراناقتصادی
تا سال  ۲۰۱۵ادامه
خواهد داشت

جیم فالهرتی ،وزی��ر اقتصاد اعالم کرد،
دول��ت فدرال تا س��ال  ، ۲۰۱۵یعنی دو
سال بیشتر از مدتی که قبال پیش بینی
ش��ده بود ،با بحران اقتصادی ،دس��ت و
پنجه نرم خواهد کرد.
وی در عی��ن ح��ال تأکید ک��رد دولت
محافظه کار در نظر ندارد برای کم کردن
فشارهای موجود ،دست به افزایش مالیات
و یا کم کردن بودجه های استانی بزند.
فالهرتی همچنین اضافه کرد ،کس��ری
بودجه برای سال  ،۲۰۰۹حدود  ۵میلیارد
دالر بیش��تر از رقم قبلی اعالم شده یعنی
 ۵۵.۹میلیارد دالر می شود.
او گف��ت ":در حالی که کانادا هم اکنون دوران بازتوانی اقتصادی را
سپری می کند ،بازگشت به یک بودجه متعادل به این آسانی نیست.
این امر تصمیم های خاصی را از سوی دولت می طلبد که قطعا مورد
عالقه مردم نبوده و عواقب ناخوشایندی خواهد داشت .در واقع این
به معنی "نه" گفتن به بسیاری از پروژه ها و برنامه ها است".
محافظه کاران حاکم تا ماه ژانویه فرصت دارند تا آخرین تالش های
خ��ود را برای ارائه یک بودجه متعادل به منظور مهار بحران طی ۵
سال آینده ،بکار گیرند.
فالهرتی در سخنان خود با انتقاد از لیبرال ها و سایر احزاب نسبت
به اصرار بر برگزاری انتخابات زودرس ،این کار را در شرایط فعلی به
صالح کشور ندانست و بازیهای سیاسی را موجب بی ثباتی بیشتر
اقتصادی خواند.
از سوی دیگر" ،مایکل ایگناتی یف" رهبر حزب مخالف لیبرال ،عدم
تحقق پیش بینی های اولیه محافظه کاران نسبت به رقم کسری
بودجه  ،و ارتقای آن از  ۳۲به  ۵۰میلیارد دالر را یکی از نشانه های
اصلی ناتوانی اقتصادی محافظه کاران ارزیابی کرده و افزود ،معتقد
است آقای فالهرتی باز هم در مبلغ یادشده تجدیدنظر خواهد کرد.
وی به کنایه ،در مورد دیدگاه وزیر اقتصاد مبنی بر بازتوانی اقتصادی
تا سال  ۲۰۱۵گفت:
"مگر اینکه باور کنیم خوک ها هم پرواز کنند!"
اضافه می ش��ود ،برغم مخالفت حزب محافظ��ه کار حاکم ،احزاب
مخالف ،تالش های وسیعی را برای برگزاری انتخابات زودرس در ماه
اکتبر آینده بعمل می آورند .در این خصوص به مقاله آقای شادپور
در صفحه  9مراجعه کنید.
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ایران...
یخزدگی
تاریخ،
داغ کردن
خمالفان و
در آوردن
چشم فتنه
مجید محمدی
(جامعهشناس :رادیو فردا)

بهترین مت��ون ب��رای درک مبانی
و بنیاده��ای فکری نظام اس��تبداد
دینی و دیکتاتوری نظامی مبتنی بر
موعودگرایی ،س��خنان خامنهای در
خطبههای نماز جمعه و دیدارهای
عمومی وی اس��ت .با تحلیل محتوا
و لحن و گفتمان خامنهای میتوان
نوع بومیشده دیکتاتوری نظامی با
ایدئولوژی اقتدارگرایی موعودگرایان ه
دینی را که به تاس��یس نوعی نظام
ش��بهتوتالیتر در ایران منجر ش��ده
بهعیان مشاهده کرد.
آیتالله خامنهای به همراه نیروهای
نظامی -امنیتی وف��ادارش با توهم
رهب��ری یک انق�لاب ،والی��ت امر
مس��لمین جهان و اداره یک کشور
باتم��دن و فرهنگ��ی که��ن در دو
ده ه گذش��ته یک��ی از مخوفترین
نظامه��ای اس��تبدادی را در جهان
امروز بنیاد گذاش��ته است که حتی
فروپاش��ی آن هزینههای بسیاری را
بر مردم ای��ران تحمیل خواهد کرد.
پنج بنیاد فکری این گفتمان یعنی
تفکیک افراد به خودی و غیرخودی،
تفکیک خودیها به خواص و عوام،
اینهمانی دین و اخالق و سیاست،
تس��اوی حفظ حق��وق و حرمت و
آزادی افراد با الابالیگری ،و محوریت
دش��من و شیطان در عالم امکان در
هم ه گفتارهای خامنهای به چش��م
میخورن��د .این بنیاده��ا در قرائت
خامن��های و همراهان��ش از مذهب
و مت��ون دینی بهوضوح به چش��م
میآیند.
نظام و انقالب ،درون و برون آن

اقتدارگرایان درس��ت
در کن��ار اخ�لال به
امنی��ت کش��ور و
معارض��ه گذاش��ته
میش��ود و درمان آن
نیز داغ کردن اس��ت.
این داغ ک��ردن با هر
روش تحقیرکنندهای
قاب��ل انج��ام اس��ت.
دس��توری ک��ه ب��ه
لب��اس ش��خصیها و
زندانبانان برای برخورد
ب��ا بازداش��تیهای
اعتراضات داده ش��ده
بود «حامل��ه» کردن
آنه��ا ب��ود و با همین
دس��تور به دختران و
پس��ران تجاوز شد و
ب��دن دخت��ران مورد
تجاوز سوزانده شد .به
همین ترتیب است که چشم فتنه در
آورده خواهد شد.
ب�ا جراحیهای اس�تالینی و
روبس�پیری میتوان هر کس را
در هر لحظه از صفح ه تاریخ برای

دین��ی اینهمان��ی دی��ن و مذهب
و سیاس��ت اس��ت .رفتار سیاسی و
موعظههای اخالق��ی رهبران دینی
معموال به عنوان برهان برای این مدعا
عرضه میشود( .خطب ه اول خامنهای
در نماز جمع ه  ۲۰شهریور
)۱۳۸۸اقتدارگرایاندینی
جهان از منظر خامنهای! اخالق و سیاس��ت عرفی
و دارای اص��ول و مبان��ی
حفظ نظام حذف کرد.
عقالنی و مس��تقل را انکار میکنند
ن��گاه داش��تن مخالف��ان در زندان تا نه تنها قوای قهریه ،بلکه مرجعیت
انفرادی ب��رای ماهها و بیخبری تام دینی و اخالقی را از مردم بس��تانند
و تم��ام خانوادهها از زندانیان حذف و راه را ب��ر داوری اعمال خود با اتکا
کوتاهم��دت ،اعترافگیریها ،حذف به اص��ول مذهبی و اخالقی ببندند.
گفتمانه��ا و دیدگاهه��ای رقیب ،ظاه��ر این ادعا سیاس��ت اخالقی و
تجاوزهای جنس��ی و ش��کنجهها ،سیاست مذهبی است ،اما در کنه آن
حذف استقامت و کرامت مخالفان ،نفی اخالق و مذهب و ادغام آنها در
و کش��تار مخالفان در خیابان حذف قدرت نهفته است .نتیج ه اینهمانی
ابدی است.
دین و سیاست و اخالق تبدیل شدن
بن��ا به نظر اقتدارگرایان مذهبی ،قدرت به حق مطلق است.
هیچ چیز حتی تقلب در انتخابات و احنراف و فسادپذیری
کش��تار مردم در روز روشن در برابر شخصی
دوربینها و تجاوز جنسی به زندانیان
آس��یبی به نظام نمیزند و مردم در از منظر اقتدارگرایان دینی هر آن که
انتخابات بعدی نیز با مشارکتی مشابه درجمعخودیهانباشددارایانحراف
اعتماد خود را به نظام ابراز خواهند و فساد شخصی است ،چون همین
کرد.
امر موجب شده است که آنها در برابر
(خطب ه دوم خامنهای در نماز جمع ه  ۲۰حق (قدرت مستقر) سر تعظیم فرود
شهریور  )۱۳۸۸نیاورند .خامنهای بهصراحت این باور
از منظر خامنهای علیرغم تفکیک را عرضه میکند که فساد و انحراف
مردم به خودی و غیرخودی ،دشمنان شخصی به انحراف در عمل و انحراف
نظام تنها استعمارگران و زورگویان و در عقیده منجر میشود( .خطب ه اول
مفسدان استکباری هستند .موافقان نماز جمع ه  ۲۰ش��هریور  )۱۳۸۸با
همین دیدگاه است که هیئت حاکمه
نیز مظلومان عالم هستند.
این چنین تصوری ناشی از یخزدگی مخالفانش را به الابالیگری و فحشا و
فساد شخصی متهم میکند .همین
تاریخ در ذهنیت است.
او همچنان در شرایط  ۲۱بهمنماه دیدگاه موجب القای این باور یا صدور
 ۱۳۵۷و ب��ه نمایندگ��ی از هم�� ه این دس��تورالعمل به بازجویان رژیم
انقالبیون ایرانی س��خن میگوید و شده است که در بازجوییها به دنبال
گویی نظام جمهوری اسالمی نظامی نکاتی در زندگی ش��خصی زندانیان
باکره و آرمانی اس��ت ک��ه وعده آن سیاس��ی مثل نوش��یدن مشروبات
به مستضعفان داده میشود و هیچ الکلی و استفاده از مواد مخدر و روابط
ظلم و جنایتی در سی سال گذشته نامشروع جنسی باشند.
رخ نداده اس��ت .خامنهای از موضع محوریت دشمن
اپوزیسیونی سخن میگوید که یک
لحظه در قدرت نبوده و هیچ اتفاقی بیتالغزل خامن��های و وفاداران وی
نیفتاده است.
بحث دشمنشناس��ی و ف��دا کردن
همه چیز در برابر تهدیدات دشمن
خواص و عوام
است .به خاطر تهدیدات دشمن باید
توصی�� ه دائم��ی هیئ��ت حاکمه به مردم از حقوق خود بگذرند ،نخبگان
خواص (نیروهای سیاسی خودی یا سیاس��ی مثل رمه به دنبال رهبری
قبال خودی) آن اس��ت که چشم بر حرکت کنند ،و هیئت حاکمه خط
جنایات رژی��م ببندند و برای حفظ قرم��زی را در مقابله با کس��انی که
نظام در برابر دشمن لب نگشایند تا آنها را عوامل دش��من میپندارد در
برابر خود نبیند .هر گونه مخالفت با
وحدت خدشهدار نشود.
این وحدت نه اتحاد ملی برای وحدت رهبری و تحلیلهایی که وی عرضه
در میان اعضای هیئت حاکمه است می کند تفرقهافکنانه است و باید با
که نظ��ام س��رکوب را ب��ا تردید و عرضهکنندگان این مخالفتها مثل
مش��کل مواجه خواهد ساخت .هم ه ناکثین و مارقین و قاسطین برخورد
جراحیهای سیاسی انجام شده در کرد .خامنهای با پنداش��تن خود به
سی سال اخیر در جمهوری اسالمی عنوان امیرالمومنین هم ه خوبان عالم
برای حفظ انسجام نظام سرکوب در را در س��مت خود و هم ه بدی و شر
را در مقابل خ��ود میگذارد .چنین
برابر مخالفان انجام شده است.
اندیش ه توهمآمیزی ظرفیت تخریب
اینهمانی دین و اخالق و
هم ه عالم را داراست.
سیاست
________________

از بنیادهای خدشهناپذیر اقتدارگرایی

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

دفتر امور مشاورتی زند
داریوش هژبر زندی

 تنظیم فرمهای مالیات(Personal Income
 )Taxبرای ایرانیان تازه
مهاجرت نموده به کانادا
برای سال اول رایگان
می باشد.
 هزینه حسابداریماهیانه()Bookkeeping
شرکت ها از  50دالر

Darius Hozhabr Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
Accounting - Management - Legal
Zand Consulting Services Inc.
Tel : 514-652-4887
Fax : 450-937-3654

www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری ،حقوقی

آغاز بکار جشنواره فیلم تورنتو
سی و چهارمین ،جشنواره بین
المللی فیلم تورنت�و در حالی با
حض�ور  ۳۰۰فیلم از  ۵۰کش�ور
جهان آغاز بکار کرد.
گردانندگانجشنواره،درحالیکه
تنها چند ماه از جنگ اسرائیل در
غزه می گذرد ،اقدام به اختصاص
"هفته فیلم اسرائیل" در داخل
برنامه ه�ای جاری آن کردند که
به بهانه یکصدمین سال تأسیس
ش�هر تل آویو اعالم شده است.
در آستانه برگزاری این جشنواره

تعدادی از فیلمس�ازان مستقل
کانادای�ی در اعت�راض ب�ه این
تصمیم ،تهدید ب�ه کنارهگیری
کردند.
گفتنی است در این جشنواره ۵
فیلم از کارگردانان ایرانی مقیم
داخل و خارج از کشور به نمایش
در می آیند.
>>> این فیلم ها عبارتند از:
 «حیران» به کارگردانی شالیزهعارف پور ،با بازی باران کوثری و
خسروشکیبایی

دسعید فطر

عی
ن مبارک باد
بر همگا

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

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

 «روزه�ای س�بز» اث�ر حن�امخملب�اف ،درب�اره انتخاب�ات
ریاست جمهوری ایران
 «ته�ران م�ن ب�رای ح�راج»ب�ه کارگردانی گراناز موس�وی
فیلمسازاسترالیایی-ایرانی
 «بسیج» ساخته مهران تمدنو
 «زنان بدون مردان» اثر شیریننشاط.

شیراز

514

نظ��ام و داعی�� ه انق�لاب دائمی که
این نظام بر آن س��وار شده است در
گفتمان اقتدارگرایی قهری مذهبی
به ش��خص حاکم و عمل�� ه نظامی-
امنیتی استبداد تقلیل مییابد .در این
گفتمان ،هر کس که مطیع رهبری
باشد خودی و هر کس که با عقاید،
روشها و حتی سالیق وی مخالفت
کند غیرخودی است .رهبری در این
نظام که وفاداران به وی برای منافع
و قدرت و منزلت با یکدیگر به رقابت
میپردازند مجبور به مدیریت خرد
امور اس��ت تا شاکل ه نظام مبتنی بر
فرد از هم نپاشد .مخالفت و معارضه
با رهب��ری که ب��ه جزئیترین امور
هم ممکن اس��ت بس��ط پیدا کند
عین قیام به شمش��یر است .سوابق
انقالب��ی و اداری و اجرای��ی و حتی
سوابق خانوادگی و اجتماعی افراد نیز
اهمیتی ندارد( .خطب ه دوم خامنهای
در نماز جمعه  ۲۰ش��هریور )۱۳۸۸
حتی کسانی که رهبری به آنها دین
اخالق��ی دارد نیز از این نظام پویای
غیرخودیس��ازی مصون نیس��تند.
(نگاه کنید به مصاحب ه همسر مرتضی
الوی��ری در مورد س��وابق خانوادگی
وی ب��ا خامنهای پس از بازداش��ت
وی ،س��ایت رادیوزمانه ۱۹ ،شهریور
)۱۳۸۸
تعبی��ر مخالفت با نظ��ام در ادبیات

 :برخورد با
خامنه ایب تند دارد!
نظام جوا
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کانادا:انتخابات ،آری یا نه؟!....

چهار بار
انتخابات
در عرض
پنج سال
>>>> ب��ه نظر می رس��د وقتی
حزب حاکم در کانادا یک دولت اقلیت
را رهبری می کند ،احزاب دیگر ،که
اپوزیسیون نامیده می شوند ،وظیفه
ای برای خود نمی شناسند بجز آنکه
حزب حاکم را سرنگون کنند ،بدون
آنکه مطمئن باشند که خود خواهند
توانست یک دولت اکثریت تشکیل
دهند.
آقای میکائیل ایگناتی��ف ،از همان
روزی که به رهب��ری حزب لیبرال
کانادا برگزیده شده ،با گفتن عباراتی
مانند« :نخست وزیر باید بفهمد،
نخس�ت وزیر باید چنین کند و
یا چنان نکند ».بطور مداوم دولت
اقلی��ت هارپر را تهدید به س��قوط
می کند .این سقوط به معنای یک
انتخاب زودرس است که چهارمین
انتخابات در عرض پنج سال خواهد
بود.
اگر وضع چنان بود که لیبرالها می
توانس��تند با یک اکثریت دست کم
 51درصدی پارلم��ان را در اختیار
بگیرند ،باز رفتار آنان نه قابل قبول
بلکه قابل توجیه و فهمیدنی بود .اما
همه نظرسنجی ها نشان می دهند
که ،در صورت انجام انتخابات در پائیز
آین��ده ،هر یک از دو حزب لیبرال و
کنسرواتور  30تا  33درصد کرسی
های پارلمان را بدست خواهند آورد.
بنابر این باز هم با یک دولت اقلیت
دیگری روبرو خواهیم شد و احتماال
جای دو حزب عوض خواهد ش��د،
بدون آنکه شرایط تغییر کند.
ب��ا این ح��ال آقای ایگناتی��ف ادعا
می کند «ما بهت��ر می توانیم عمل
کنیم و خواهیم کرد» .ولی وی هیچ
راه عم��ل ملموس��ی ارائه نمی کند
و فقط به کارنامه چهار س��اله هارپر
سرتاسر نمره منفی می دهد.
مثال در «کاکوس» حزب لیبرال ،که
در  Sudburyتشکیل شده بود ،وی
با لحن خصمانه ای می گوید:
«آقای هارپر ،شما در همه زمینه ها
ناکام مانده اید .شما نتوانسته اید از
مردمان آسیب پذیر حمایت کنید.
شغل هم ایجاد نکرده اید .از سیستم
بهداشت درمان هم دفاع نکرده اید.
کس��ر بودجه را نتوانسته اید از بین
ببرید و طرحی برای سیستم مالی
هم ندارید ».بعد اضافه می کند که
اس��تفن هارپر دولتی را رهبری می
کند که نگران هیچ چیز نیست.
حزب نیو دموکرات ( )NDPهم که
تاکنون با دولت هارپر س��ر سازش
نداشته و به اکثر یا تمام برنامه های
آن رای مخالف داده اس��ت ،یکی از
نمایندگانش می گوید:
«باید به پارلمان فرصت داده شود تا
بتواند به کار خود ادامه دهد:
فعال نیازی به انتخابات جدید نیست،
مگر آنک��ه هارپر خ��ودش ،با عدم
س��ازش با اپوزیس��یون ،مسبب آن
شود!».
مالحظه میشود که اینها هم چیزی
م��ی گوین��د ولی احتم��اال به چیز
دیگری می اندیشند.
همین نماینده  NDPحزب لیبرال
را م��ورد انتقاد قرار داده و می گوید
آن حزب که تاکنون به بیش از یک
دوجی��ن از برنامه ه��ای هارپر رای
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مثبت داده است،
اکنون باید مواظب
باش��د که تنها با
یک دلیل کافی و
بخاطر یک موضوع
اساس��ی بخواهد
دول��ت را س��اقط
کند.
البته همه لیبرالها
هم موافق س��اقط
کردن دولت نیستند و بعضی از
آنان نارضایتی خود را در پشت
صحنه ابراز داش��ته و گفته اند
که ایگناتیف به درخواست آنان
نظر میرس��د که
توجه نکرده است.
پی��ام ایگناتی��ف
در روز  28س��پتامبر هارپ��ر
رونوش��ت بیانات
سومین گزارش اقتصادی خود
باراک اوباما درباره
را به پارلمان ارائه خواهد کرد و
کاناداست که گفت
لیبرالها سه روز فرصت خواهند
«کانادا می تواند
داش��ت که تصمیم بگیرند که
بهتر از این باشد.
ب��ه آن رای مثبت بدهند یا نه.
بای�د در زمین�ه
گفتنی اس��ت که حزب لیبرال
برای ساقط کردن دولت به پشتیبانی های بهداشت ،ایجاد شغل ،وضع
نیودموکراتیک و بلوک کبکوا هم نیاز مالی و روابط خارجی بهتر از این
عمل کند .فقط کافی است امید
دارد.
اگر هر سه حزب رای مخالف بدهند ،را به جامعه تزریق کرد».
در آن صورت در نیمه اول ماه نوامبر به نوشته ونسان ماریسال ،با اتکاء به
به پای صن��دوق رای خواهیم رفت ،این سخنان ،ایگناتیف به کانادائی ها
ول��ی نه در بین م��ردم و نه در بین می گوی��د دولت من از دولت هارپر
بهترخواهدتوانست
مطبوعات
ا ش��تیا ق نه دولت و نه مردم
عمل کند.
این در حالی است
چندانی به
ا نتخا با ت طالب انتخابات نیستند .ک��ه ن��ه دول��ت و
ن��ه م��ردم طالب
و ج��و د
انتخاباتنیستند.
ندارد.
آقای ونس��ال ماریسال در دو شماره
دوم و چه��ارم س��پتامبر روزنام��ه >>سیرک
الپ��رس درباره ای��ن موضوع بحث عن��وان مقال��ه دوم «»Le Cirque
مفصلی د ارد که قسمت هائی از آن است.
را می آوریم.
در این مقاله هم نویس��نده احزاب
عنوان مقاله اول چنین است:
فدرال کان��ادا دوباره زی��ر ذره بین
«ایگناتیفجنگجو!»
گذاشته است.
مقاله نویس بعد از اشاره به صحبت
های ایگناتیف در کاکوس NDP Sudbury
می نویسد:
اول از  NDPآغ��از م��ی کن��د و
فحوای کالم لیبرالها نشان می دهد می گوید در دوران یک دولت اقلیت،
که ادامه حیات آنان به سقوط دولت سنجیدن میزان اعتماد به نفس یک
گره خورده باشد .بعد اضافه می کند حزب سیاسی چندان مشکل نیست؛
لیبرالها می خواهند به نقاط ضعف کافی است توجه شود که آن حزب
دول��ت هارپر (به زع��م آنان) حمله پشتیبانی خود را از یک دولت اقلیتی
کنند .از جمله به تولید نکردن شغل ،که تهدید به س��رنگونی می شود به
وضع مالی و آهنگ سرمایه گذاری چه بهائی می فروشد.
در بخش تاسیس��ات و ساختمان و نویس��نده می گوید آشکار است که
بهداشت و همچنین به عدم توانائی  NDPاطمینان ب��ه نفس چندانی
کنسرواتورها در رهائی کانادائی هایی ب��رای رفتن به مب��ارزات انتخاباتی
که در خارج گیر افتاده اند.
ندارد.
سپس نویسنده به پیچیدگی های به نوشته الپرس ،جک لیتون گفته
شرایط فعلی اشاره کرده و با مقایسه اس��ت که کافی اس��ت هارپر برای
روشهای پل مارتین ،استفان دیون و قبول یکی از خواس��ته های سنتی
ایگناتیف و همچنین کنسرواتورها ( NDPهزینه کارت اعتباری و بیمه
در مقابل��ه با وض��ع موجود ،نتیجه بی��کاری) چراغ س��بز بدهد ،یعنی
می گیرد که اتخاذ هر تصمیم درباره فروش  36رای ب��ه قیمت نازل .اما
انتخابات خالی از ریسک نیست.
این در حالی است که چندی پیش
ونسان ماریسال معتقد است لیبرالها جک لیتون و هارپر ،در مالقاتی که با
انتخ��اب زیادی ندارند ،اما به عقیده هم داشته اند ،در هیچ زمینه ای به
او ،کنسرواتورها دارای دست کم یک توافقنرسیدند.
برتری هس��تند .آنان بر سر قدرتند نویس��نده الپ��رس این رفت��ار را با
و می توانند از حاال تا زمان س��قوط بیان��ات مکرر  ،NDPمبنی بر اینکه
باران پول را برای تاسیسات و ساخت کنسرواتورها دیگر شایسته حمایت
و س��از س��رازیر کنند و محبوبیت آنان نیس��تند ،متض��اد ارزیابی می
بدست آورند.
کند.
سپس نویسنده این سوال را مطرح بعد اش��اره طنز آمیزی به اظهارات
می کند که:
یکی از نمایندگان  NDPمی کند که
میکائیل ایگناتیف ،این روش��نفکر انتخابات زودرس را غیرالزم و هزینه
صاح��ب ن��ام در اولی��ن مب��ارزات دار خوان��ده اس��ت ( 350میلی��ون
انتخاباتی خود چگونه خواهد توانست دالر).
ق��درت را از چنگ هارپر در بیاورد؟ مقاله نویس رفتار ایگناتیف را هم در
نویسنده می پرسد:
محکوم کردن  NDPغیر مسئوالنه
آی�ا ایگناتی�ف در ح�ال جنگ می داند و بعد می نویسد:
است؟
ای��ن همان  NDPاس��ت که هرگاه
بعد جواب می دهد:
لیبرالها به یکی از برنامه های دولت
«البته»!
هارپر رای مثبت دادند ،ایگناتیف را
س��پس می گوید در حال حاضر به فاقد پرنسیب نامیده است.

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
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

نویسنده معتقد است هارپر قصد
کن��ار آمدن ب��ا  NDPرا ندارد تا
جائی که چندی پی��ش یکی از
وزرای وی حت��ی ایدئولوژی این
حزب را مورد اس��تهزا ق��رار داده
است.
به عقیده ونسان ماریسال ،به هر
حال مبارزات انتخاباتی از همین
اکنون هم شروع شده است .وی
وضع فعلی را سیرک سیاسی می
نامد و با کلمات نیشداری آن را به
نقد می کشد.

محافظهکاران:

کنسرواتورها و در راس آنان هارپر
هم از نیش قلم نویسنده در امان
نیستن .د
کنس��رواتورها را ب��ه ای��ن دلیل
مالمت می کند که ،رقیبان خود
را متهم می کنند که با دست آویز
قراردادن بح��ران اقتصادی ،می
خواهند دولت را ساقط و انتخابات
دیگری تحمیل کنن��د .هارپر را
ه��م متهم می کن��د که با پیش
کشیدن نابهنگام برنامه ای که می
داند رای نخواهد آورد ،می خواهد
گناه انتخابات را به گردن مخالفان
خود بیندازد.

BQ

حزب بلوک کبکوا  BQهم از نیش
قلم نویسنده به نصیب نیست.
رهبر این حزب ژیل دوس��پ ،با
کن��اره گیری از ای��ن بگومگوها،

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

مرتبا تکرار می کند که ما به آن
حزبی رای خواهیم داد که منافع
عالیه کبک را بهتر تامین کند.
ونس��ال ماریس��ال می نویس��د
درخواس��تهای  BQتمام شدنی
نیست.
وی به شوخی می گوید درخواست
های این حزب مانند دم مارمولک
است ،شب می بری ،فردا صبح باز
هم روئیده است!
او می پرس��د این چگونه حزبی
است که هرگز به قدرت نخواهد
رسید و اصول و برنامه مشخصی
هم ندارد.
>>> بع��د از اولتیمات��وم
ایگناتی��ف دایر بر س��اقط کردن
دولت ،نتیجه نظرسنجی ها تغییر
یاف��ت و آخرین آنها در الپرس 9
سپتامبر درج شده است که چنین
است:
 کنسرواتورها 38 :درصد، لیبرال ها 33 :درصد، نیودموکرات ها 15 :درصد، بلوک 10 :درصد و حزب سبز 5 :درصد.حال باید دی��د آیا با این ارقام باز
هم آقای ایگناتیف می خواهد به
استقبال انتخابات برود؟


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

کتابخانهنیما
برگزار می کند
>> سخنرانی

نعمت میرزازاده
(م .آزرم)
از انقالب بهمن 1357
تا رستاخیز خرداد 1388

>> زمان  18سپتامبر 2009

ساعت  7:30شب
مکــــان

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

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

آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789
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مدارس باید خود
را با نیازهای
مهاجرینتطبیق
دهند
به موجب آمارهائی که اخیرا منتشر
ش��ده اند و برخالف انتظ��ار ،دانش
آموزان فرانس��وی زب��ان در مدارس
مونت��رال ،حتی در م��دارس دولتی
فرانسوی زبان ،در اکثریت نیستند.
ظاهرا این وضع باعث تعجب مونترالی
ها ش��ده است .ولی تحقیقات نشان
می دهد که این تغییر وضع مربوط
به دیروز و امروز نیس��ت و از مدتها
پیش س��مت و س��وی این جریان
چنین بوده است.
کانادا  20درصد از مهاجرین دنیا را
ب��ه خود جذب می کن��د که بعد از
استرالیا در مقام دوم قرار دارد.
ش��هرهای مونترال ،تورنتو و ونکوور
سه مرکز پر جاذبه برای تازه واردین
از سراسر دنیا هستند.
با توجه به تعداد کثیر خانواده های
ساکن مونترال که در خارج از کانادا به
دنیا آمده اند ،و هجوم فرانسوی زبانان
مونترالی به نواحی اطراف ش��هر ،و
همچنین نرخ پائین زاد و ولد در همه
استان های کانادا ،می توان دریافت
که اکثریت یافتن غیرفرانسوی زبانان
در م��دارس جزیره مونترال یک امر
آنی نیست و تعجبی هم ندارد.
اما اگر م��دارس خصوصی را هم در
نظر بگیریم ،با توجه به اینکه کبکی

اکو گروه

کبک را به استفاده
ازانرژی سبز تشویق
می کند
>> اقتصاد فردا
در سالهای اخیر ،گروههای گوناگونی
تش��کیل شده اند که در زمینه های
مختلف حفظ محیط زیست تالش
می کنند.
یکی از همین گروهه��ا (اکو گروه)
می گوی��د ،برای تهی��ه برق ،کبک
باید توجه خ��ود را از نیروی هیدرو
الکتریک بسوی نیروهائی برگرداند
که دوست طبیعت هستند.
کریستین سیمارد از گروه طبیعت
کبک می گوید در حالی که کشورها
و استانهای دیگر در زمینه گسترش
استفاده از منابع س��بز انرژی مانند
باد ،آفتاب و گرمای زمین س��رمایه
گذاری می کنند ،کبک توجه خود
را به هیدرو الکتریک معطوف داشته
اس��ت که تنوع حیات را در رودخانه
های ش��مالی در معرض خطر قرار
می دهد.
ه��م او اضافه می کند ،ما تمام تخم
مرغ های خود را در یک س��بد تنها

ساده و
کارآ،
ارزان...

ه��ای بومی به ای��ن گونه مدارس
گرایش بیش��تری دارن��د ،در آن
صورت غی��ر فرانس��وی زبانان از
اکثریت می افتند.
اما از آنجائی که سیس��تم مدارس
دولتی بسیار بزرگتر است ،بنابر این
باید برای ادغام ت��ازه واردین یک
فکر اساسی کرد.
______________

 کانادا  %20از مهاجرین
دنیا را به خود جذب
میکند.
 آیا کبــک توانسته
دانشآموزانغیرفرانسوی
زبان را در موفقیت های
آکادمیک یاری کند؟
>> قرائن یاس آورند!
______________

ه��دف قانون  ،101که  30س��ال از
عم��ر آن می گذرد ،این بود که زبان
فرانس��وی زبان عمومی نس��ل تازه
باشد.
منظور از نس��ل تازه عب��ارت بود از
متولدی��ن در کب��ک ،اع��م از اینکه
والدین آنان متولد کبک باش��ند یا
جای دیگ��ر .برای رس��یدن به این
هدف ،می بایس��تی فرانسوی زبانان
بومی در کالسها اکثریت می داشتند
که چنین نش��ده است .مثال دست
کم در ده مدرسه دولتی ،نسبت غیر
فرانسوی زبانان  90درصد است.
حال سئوال اینست که آیا این مسئله
مهمی است؟
به عن��وان یک موضوع سیاس��ی و
در مش��اجرات در زمینه زبان شاید
مهم باش��د .اما مهم اینس��ت که آیا
مدارس و معلمان کبک توانائی های
الزم را دارند ک��ه این دانش آموزان
غیر فرانس��وی زب��ان را برای نیل به
می گذاریم که به قیمت قربانی کردن
رودخانه ها تمام می شود.
گروههایطرفدارحفظمحیطزیست
می گویند اطالعات الزم درباره پروژه
های انرژی ماندگار در اختیار کبکی
ها قرار نمی گیرد .این گروهها همراه
با هنرمندان و خوانندگان عالقمند
ب��ه موض��وع
محیط زیست
سخنرانی ها و
تبلیغات زیادی
برای پیش��برد
منظ��ور خ��ود
انجام می دهند
و م��ی گویند
ما می کوشیم
روی دیگر سکه را هم به شهروندان
کبک نشان دهیم.
سن سری ،یکی از اعضای گروه بنیاد
رودخانه ها ،از پروژه ای صحبت می
کند که با نیروی باد کار می کند و می
تواند جایگزین پروژه هیدورالکتریک
 Romaine Rivierش��ود ک��ه قرار
اس��ت با صرف  6/5بیلی��ون دالر و
اح��داث چهار س��د 1550 ،مگاوات
برق تولید کند.
وی معتقد است با احداث یک مزرعه
باد در همان منطقه ،که در ش��مال
کبک واقع است ،همان مقدار برق را
می توان با هزینه کمتری تولید کرد
که دوام بیشتری هم داشته باشد.

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

&

موفقیت های آکادمیک و اجتماعی
یاری کنند؟
قرائن چندی وجود دارد که یاس
آورند.
دبیرس��تان های مونترال ،مخصوصا
آن هائ��ی که در درون ش��هر محل
تحصیلدانشآموزان مهاجرهستند،
در مورد فارغ التحصیل شدن دانش
آموزان ،پرونده خوبی ندارند.
در مونترال 32 ،درصد دانش آموزان،
پی��ش از پای��ان دبیرس��تان ،ترک
تحصیل م��ی کنن��د .همانند همه
والدین مهاج��ر در همه جا ،آنان در
مونت��رال نیز درباره آین��ده فرزندان
خود بلندپرواز هستند .آنان به امید
فراهم کردن زندگی بهتر برای خود
و فرزندانش��ان تن به مهاجرت می
دهند.
طبق تحقیقاتی که در س��ال 2006
بعمل آمد ،ت��ازه واردین به مونترال
احساس می کنند که از شرکت در
فعالیت های مدرس��ه کنار گذاشته
می ش��وند .آمارهای جدی��د درباره
تازه واردین غیر فرانس��وی زبان باید
هشداری باشد ،نه تنها به متعصبین
زب��ان ،بلکه ب��ه مدارس ،ش��وراها و
بوروکراسی آموزش و پرورش.
برگرفته از گازت  4سپتامبر
-------------------------

سن سری از یک گزینه یاد می کند،
ب��ه این معنا که ی��ا رودخانه را مهار
کنیم و یا صنایع را برای تولید انرژی
سبز هدایت کنیم ،که دومی مبنای
اقتصاد آینده است.
اما ژان شاره ،نخست وزیر کبک برای
تامین تقاضاهای ایاالت متحده جهت
برق ،روی برنامه های هیدرو
الکتریک تاکید می کند .او از
هیدرو کبک خواسته است که
برای تامی��ن  1200مگاوات
برق در  300کیلومتری همان
 Romaine Riviereی��ک
مطالعه یکساله انجام دهد.
ش��اره معتقد است انرژی آب
جایگزین س��ایر منابع انرژی
ش��ود .اما او می گوید برای استفاده
از سایر انرژی ها از قبیل باد ،آفتاب
و بیوفی��ل هم س��رمایه گذاری می
کنیم.
یک س��خنگوی هیدرو کبک از یک
برنامه تولی��د  4000مگاوات برق از
نی��روی باد برای س��ال  2015خبر
می دهد .ب��ا اجرای این پروژه کبک
بیشترین درصد بکارگیری انرژی باد
در جهان را خواهد داشت.
در س��ال گذشته ،در مقابل 34000
مگاوات برق هیدرو الکتریکی532 ،
مگاوات برق از نیروی باد تولید شده
است .

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

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
برای اولین بار،
تعداد شاغلین زن
در کانادا ،بیشتر از
مردان شد

ایرانتو :اداره آمار در آخرین بررسی
خود اع�لام کرد ،در ش��ش ماهه
نخس��ت س��ال  ،2009تعداد 7.1
میلیون زن در کانادا مشغول بکار
هستند ،در حالیکه این رقم برای
مردان 6.9 ،میلیون نفر است.
این برتری هم در رده سنی زیر 25
سال و هم باالتر از آن است.
رهبران اتحادی��ه کارگری زنان در
بخش خ��ودرو س��ازی ،دلیل این
اتف��اق را از دس��ت رفتن موقعیت
های ش��غلی بیش��تر برای مردان
نس��بت به زنان دانسته و گفتند،
در سال گذشته ،نرخ بیکاری برای
مردان  1.7درصد افزایش داشته،

اسکناس های
کانادایی آلوده
به کوکائین!

تقریبا از هر  10اسکناس کانادایی،
که توس��ط یک تیم کارشناس��ی
آمریکای��ی م��ورد آزمای��ش قرار
گرفتن��د 9 ،ب��رگ آنها ،آل��وده به
مقداری کوکائین بوده است.
این تحقیق توسط انجمن شیمی
آمری��کا صورت گرفت��ه و طی آن،
اس��کناس های  30ش��هر کانادا،
برزیل ،آمریکا ،چین و ژاپن  ،مورد
بررسی قرار گرفت.
می��زان کوکائی��ن یافت ش��ده در

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

اما برای زنان تنها  0.6درصد بوده
است.
"الرل ریچ��ی" ،از س��خنگویان
اتحادیه اظهار داشت ":مردان شغل
های خود را از دس��ت می دهند،
بیکار هستند ،بازنشستگی زودرس
م��ی گیرن��د و به دنبال مش��اغل
«خوی��ش فرما» می روند و همین
امر باعث ایجاد فرصت های جدید
برای زنان می ش��ود ،بخصوص در
حوزه های بهداست و خدمات".
وی افزود" :این در حالی است
که ح�ق الزحم�ه پرداختی به
زنان ،بمراتب کمت�ر از مردان
است.
چرا که زنان مجبور هس��تند برای
تأمین غذای خانواده به هر شغلی،
چه تمام وقت و چه پاره وقت با هر
حقوقی تن بدهند.
ام��ا جالب اینکه زن��ان هیچگاه از
س��وی کارفرمایان ب��ه عنوان یک
کارگر واقعی شناخته نمی شوند".
اسکناس های نمونه در حدود 2.4
تا  2،530میکروگرم برآورد ش��ده
است.
نتیجه در امریکا نیز تقریبا مش��ابه
ب��وده و  90درصد اس��کناس های
مورد پژوهش آلوده گزارش ش��ده
اند.
دانش��مندان معتقدند اسکناس ها
در جریان اس��تفاده توس��ط گروه
های قاچاقچی آلوده شده یا توسط
معتادان به عنوان لوله کاغذی مورد
مصرف قرار می گیرند.
اس��کناس های تمیز نیز در بانک
ه��ا در اثر تماس با بقیه آلوده می
شوند.
اینگونه تحقیقات م��ی تواند برای
پلیس مفید باشد ،چرا که آنان می

از س��وی دیگ��ر ،افزایش س��طح
تحصی�لات زنان باعث ش��ده آنها
امکان اشتغال به کارهای تخصصی
را پیدا کنند.
در ح��ال حاضر زنان با تحصیالت
دانش��گاهی در کان��ادا به س��مت
حرفههای��ی نظیر عل��وم ،تجارت
و امور مال��ی ،مش��اوره مدیریت،
حسابداری و تبلیغات گرایش پیدا
کردهاند.
طی یک دهه گذش��ته ش��رایط
اقتص��ادی کانادا تغیی��رات زیادی
داشته است.
زن��ان کانادایی ب��ا اعتماد به نفس
خاصی که پیدا کردهاند اکنون 35
درصد شرکتها و کسبوکارهای
کوچک و متوسط این کشور را در
تملک یا مدیری��ت خود دارند.این
میزان حضور در اقتصاد و کارآفرینی
در هیچیک از کشورهای پیشرفته
جهان مشاهده نمیشود.

توانند حجم رد و بدل ش��دن مواد
را در یک منطقه خاص تحت نظر
بگیرند.
البته با توجه به تعداد نسبتا اندک
اسکناس های نمونه مورد تحقیق،
نمی توان با قاطعیت درباره میزان
مصرف کوکائین در کش��ور اظهار
نظر کرد.
اما به هر حال کانادا مدتهاست که
به عنوان یکی از مناطق پر مصرف و
پر تردد مواد ،بویژه کوکائین و ماری
جوانا مطرح بوده است.
اینگزارشحاکیستدرصدآلودگی
اسکناس های چینی و ژاپنی چه از
نظ��ر تعداد و چه از نظر میزان  ،در
مقایسه با آمریکای شمالی  ،بسیار
کمتر بوده است( .ایرانتو)

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید!

10

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  918شهریور 1388

10 PAYVAND: Vol. 16  No.918  Sept. 15, 2009

اجنمن ادبی

مونتریال :جامعه ایرانیان...
حسینصمیمی:
وزیر مهاجرت کانادا
در نشستی با ایرانیان
مونتریال:
وضعیت در سفارت کانادا
در تهران بهتر شده،
تعداد ویزاهای صادره
برای ایرانیان افزایش
می یابد!
چندی قبل به ابتکار و درخواس��ت
مسئولین دفتر وزیر مهاجرت و امور
شهروندان دولت فدرال کانادا ،آقای
جیس��ون کنی که مایل به آشنائی
بیش��تر و نزدیکی با جامعه ایرانیان
کبک بودند ،مالق��ات اولیه ای بین
این مس��ئوالن و چند تن از فعالین
کامیونیتی در دفتر وزیر در مونترال با
رئیس دفتر ایشان بعمل آمد.
ای��ن مالق��ات دس��تمایه
آن گردی��د تا به کوش��ش
دکتر رض��وی و دکتر عطا
هودشتیان که در این جلسه
حض��ور داش��تند ،از جمع
بزرگت��ری از ایرانیان فعال
در امور اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی کامیونیتی دعوت
بعمل آید تا با جمع ش��دن
ب��ه دور یکدیگر گروه مش��ورتی را
بوجود آورند ،که معرف گسترده تر
و کاملتری از سازمانها ،گروهها ،عقاید
و تفکرات کامیونیتی ب��وده و مایل
باشند تا بطور موثر در انعکاس نیازها
و خواس��تهای کامیونیتی بخصوص
مسایل پراهمیتی که نتایج آنها بطور
کلی ب��ر روی تمام جامعه تاثیرگذار
است فعالیت نمایند.
در نتیج��ه این گروه ب��ا حضور ده-
دوازده نف��ری از فعالی��ن اجتماعی
تشکیل ش��د و در جلساتی در زمان
باقیمان��ده و قبل از مالق��ات با وزیر
دول��ت فدرال مس��ایل و مطالبی را
که بطور خاص در چنبره مسئولیت
ه��ای وزیر یاد ش��ده و بط��ور عام
بازتاب خواسته های کامیونیتی بود
مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و
نظرات نهائی در مالقات گروه با آقای
جیسون کنی در عصر شنبه  28ماه
اوت با وی در میان گذارده شد.
گروه مشورتی در نشست های خود
ب��ه این نتیجه گیری کلی رس��یده
بود که اق��دام دفتر وزیر مهاجرت و
حزب محافظ��ه کار برای نزدیکی با

کامیونیتی ایرانیان قدمی
مثبت بوده و جامعه ایرانی-
کانادائ��ی کب��ک نیز می
بایست از اینگونه موقعیت
ها حداکثر استفاده را برای
ایجاد ارتباط مستقیم و ارائه
و انعکاس خواستها و نیازهای بکار برد
و با پیگیری مستمر در دستیابی آنها
بکوشد.

مالقات با جیسون کنی
دیدار گروه با وزیر مهاجرت در عصر
روز شنبه  28اوت در مجموعه زیبای
مک کیک انجام ش��د و جا دارد در
اینجا از زحمات سرپرس��ت محترم
مک کیک سپاسگزاری گردد.
پ��س از خ��وش آمد گوئی توس��ط
دکتر رضوی و انجام معارفه ،نگارنده
(حسین صمیمی) گزارش جامعی از
وضعیت کامیونیتی ایرانیان مونترال و
تمامی سازمانها ،گروهها و نهادهای
فرهنگ��ی ،اجتماع��ی ،سیاس��ی و
خبررس��انی آن همراه ب��ا تاریخچه
فعالیت ها هر کدام درسه دهه گذشته
ارائه و نیازها و کمبودهای
موج��ود کامیونیتی را به
حاضران ارائه نمود.
آن��گاه دکتر هودش��تیان
ب��ه ط��رح گزارش��ی از
رویداده��ا و رخداده��ای
سیاس��ی اخیر ایران پس
از انتخاب��ات خ��رداد ماه
گذشته پرداخت و برپایه
گزارشات دریافتی از داخل کشور در
زمینه های بدرفتاریها ،شکنجه ها،
تجاوزاتجنسی،محاکماتفرمایشی
 ...با دستگیر شدگان و آمارهای کشته
شدگانچهدرطولاعتراضاتخیابانی
و چه در زندانها و پس از دس��تگیری
اشاره نمود .وی در این گزارش با توجه
به تغییرات بنیادی��ن اتفاق افتاده در
وضعیت سیاس��ی در داخل کشور و
تاثیرات عمیق این وقایع دردناک در
ذهنیت،تفکرورفتارایرانیان-کانادائی
مقیم کبک ،مسئولیت های انسانی،
مدنی و سیاسی دولت کانادا را گوشزد
ک��رده ،از وزیر مهاجرت خواس��ت تا
مراتب دلواپسی و نگرانی و نارضایتی
عمومی ایرانی��ان مونترال را در رابطه
با این وقایع به شخص نخست وزیر و
کابینه دولت کانادا منتقل و از سوی
کامیونیتی خواس��تار گردد تا دولت
کانادا در بازتاب خواس��ته شهروندان
ایرانی االصل خود و با استفاده از تمامی
امکانات موجود در قوانین بین المللی
اعتراضات را به اطالع دولت ایران و به
آگاهیمجامعبینالمللیبرساند.

ایرانیان مونرتیال 136

با مشارکت

«دوستداران فرهنگ و ادب ایران»
تقدمی می کند:

مالقات گروه مشورتی ایرانیان کبک با
جیسون کنی ،وزیر مهاجرت کانادا
حقوق بشر

آنگاه مهندس مهدی غفوری ،عضو
هیات اجرایی انجمن دفاع از حقوق
بشر ایران در مونترال گزارش جامعی
از فعالی��ت ه��ای پانزده س��اله این
سازمان در مسیر آگاه سازی عمومی
از نقض مکرر اصول و مفاد منش��ور
حقوق بشر در ایران ،دستگیری های
دسته جمعی دگراندیشان ،شکنجه
و آزار زندانیان سیاس��ی و تعطیلی
روزنامه ها و مجالت مخالف و منتقد
دولت و رژی��م را ارائه نمود و از وزیر
مهاجرت خواس��ت تا دولت کانادا از
تمامی توان سیاسی خود در تصویب
و انج��ام قطعنامه مجم��ع عمومی
س��ازمان ملل در رابطه به احترام به
حقوق بشر در ایران بهره گیرد.
ای��ن انجمن درخواس��تهای خود را
بش��رح زیر از وزیر مهاجرت و دولت
کانادا درخواست نمود که:
 س��ازمان مل��ل متح��د بدون
درنگ به بررس��ی و بازرس��ی
نق��ض سیس��تماتیک و
وخیم حق��وق بش��ر در ایران
(وضعی��ت زندانی��ان ،ناپدید
ش��دگان ،کشتارها ،شکنجه و
بدرفتاری ها)بپردازد.
  آزادی بالفاصل��ه و بدون قید
و ش��رط تمام��ی زندانی��ان
اع��م از سیاس��ی ،عقیدت��ی،
روزنامه نگاران و نویسندگان،
دانش��جویان ،دگراندیش��ان و
فعاالن جامعه مدنی.
  توق��ف و خاتمه تع��دی ها و
تجاوزات به مردم؛ پاس��خگو و
مس��ئول قراردادن جمهوری
اس�لامی در مقابل تمامی این
جنایات و توقف مجازات اعدام.
  آزادی اجتماع��ات و بی��ان و
تش��کیل گروه ه��ا و احزاب،
آزادی مطبوع��ات ...ب��ر پای��ه
منش��ور جهانی حقوق بشر و
سایر کنوانس��یون ها که ایران
امضاء کننده بوده و موظف به
رعایت مفاد آنها میباشد.

مدرسه دهخدا
>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر
یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

نامنویسی:

در محل مدرسه
------------------

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

www.dehkhodaschool.com

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

سفارت کانادا در تهران

س��پس خان�م الهه ش�کرائی در
زمینه مسایل و مشکالت متقاضیان
پناهندگ��ی بطورع��ام و چند مورد
خ��اص مطالب��ی ارائه نم��ود که در
رابطه با موارد یادشده وزیر مهاجرت
بالفاصله دستوراتی صادر کرد.
آن��گاه ایش��ان گزارش��ی در زمینه
مشکالت بی شمار در سفارت کانادا
در ته��ران در زمین��ه اخ��ذ ویزای
توریس��تی و تحصیلی و برخورد بد
مسئولین سفارت با متقاضیان ایرانی
را مطرح و از وزیر خواس��ت تا توجه
مخصوصی به این مس��ایل مبذول
نماید.

دکتر پیام اخوان
آخرین س��خنران آق��ای دکتر پیام
اخوان حقوقدان و چهره ش��ناخته
شده جهانی در زمینه حقوق بشر و
اس��تاد دانشگاه مک گیل بود که به
شرح موارد متعدد نقض حقوق بشر و
تجاوز به حریم فردی مردم بخصوص
پس از انتخابات اخیر و پیگیریهای
قانون��ی بین المللی دفتر و گروهش
در ای��ن زمینه پرداخت و گزارش��ی
ارائه نمود و قرار شد تا تبادل نظرات
بیش��تر و نزدیکتر برای دستیابی به
نتایج محسوس تر در سطوح مختلف
بعمل آید.

حدیثکرامت
سخنران:

و پیگیری مس��ایل
مرب��وط ب��ه وی��زا،
مهاجرت،پناهندگی
و سایر مسایلی که
زمینه بروز مشکالت
برای ایرانیان چه در
کانادا و ی��ا در ایران
که خواس��تار اقامت
یکشنبه  20ماه سپتامرب
در کانادا میباش��ند
را میگردد ،تشکیل
ساعت 4تا  6/ 30بعدازظهر
شده است با برنامه
نشانی :دانشگاه کنکوردیا
قبلی ب��ه مالقات با
رئی��س دفت��ر وزیر
1455 Maisonneuve W.
مهاج��رت دول��ت
فدرال رفتند.
Room: 620 >> Metro: Guy
در این مالقات که دو
Info: 514-651-7955
نف��ر از اعضای گروه
مشورتی نیز وکالی
با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت
ایران��ی را همراهی
میکردن��د رئی��س
کانون وکال گزارش
مش��روحی در رابطه با چهار موردی به گس��ترش اقتصادی کانادا در این
که پیگیر آنها میباشند مطرح و ارائه زمینه های حساس میباشند گردد و
نمود.
مصران��ه از دولت میخواهد تا در این
زمینه تجدید نظر نمایند.

دکتر محمد استعالمی

 -1وضعیت سفارت کانادا در
-3مسالهبانکهایکانادائی
تهران
کانون وکالی ایرانی از سال گذشته و حساب های ارزی به دالر
که مش��کالت در س��فارت کانادا در آمریکا

تهران رو بر فزونی نه��اد از راه های
مختلف مسایل را مطرح و پیگیری
دائم بعمل آورده است .این گروه بطور
رسمی خواس��تار انجام یک بازرسی
و بررس��ی در نحوه انج��ام وظیفه و
کارآئی س��فارت در تهران ،که روش
جاری در سیستم وزارت خانه های
کانادا است ،گردیده که تاکنون پاسخ
کاملی دریافت نداشته و مجددا این
خواسته را عنوان مینماید.
ه��م چنین ب��ا توجه به مش��کالت
متعدد ایجاد شده در مسیر متقاضیان
ویزاهای توریس��تی بخصوص برای
والدین ،و ویزاه��ای تحصیلی برای
دانش پژوهان خواستار رفع مشکالت
و ایجاد تس��هیالت بیش��تر گردید.
کانون همچنین مراتب نگرانی خود را
در زمینه قوانین و دستورات جدید در
رابطه با پناهندگی که دولت محافظه
کار قرار است به پارلمان تقدیم نماید
مطرح و اعالم نمود.
کان��ون وکالی ایرانی ب��ا نگرش به
حجم باالی متقاضیان خواستار آن
گردیده تا در صورت لزوم س��فارت
کانادا از سطح ارائه ویزا به سطح ارائه
تمامی خدم��ات از جمله مهاجرت
ارتقاء یابد.

کان��ون با توجه به مش��کالت ایجاد
شده در سال گذشته در زمینه ایجاد
محدودی��ت ها از س��وی بانک های
کانادائ��ی در رابطه با آن دس��ته از
ایرانیان -کانادائی که صاحب حساب
های ارزی به دالر آمریکا می باشند
و به دلیل قوانین محدودسازی این
حساب ها در آمریکا شامل تبعیض
گردیده اند ،معترض است و به دلیل
ع��دم وجود زمینه های قانونی برای
اعمال قوانین ایاالت متحده در داخل
کانادا و در مورد شهروندان کانادائی
(ایران��ی االصل) خواس��تار توقف و
دریافت آخرین نتایج اقدامات دولت
با طرف آمریکائی خود در این زمینه
برای آگاه سازی ایرانیان گردید.

آقای کنی چه گفت
پس از طرح این گزارشات جیسون
کن��ی ضم��ن اظهار خوش��وقتی از
موقعیت مالقات بدست آمده و تاسف
از وجود ارتباط بسیار کم و محدود بین
فعاالن اجتماعی جامعه و کامیونیتی
با سطوح مختلف حزب محافظه کار
و دولت کانادا ،از وجود تعداد گسترده
س��ازمانهای فرهنگی اجتماعی که
فقط با پش��توانه مردمی کامیونیتی
به حیات خ��ود ادامه میدهد ،اظهار
شگفتی و خوشنودی نمود و قول داد
در کوتاه ترین مدت تمام مواردی را
که مستقیما به وزارتخانه وی مربوط
 -4مس�ایل و مشکالت در
میگردد ،پیگیری نموده ونتیجه را به
مرزهای ورودی و خروجی با
آگاهی گروه مشورتی برساند.
ایاالت متحده
وضعیت
وی در عی��ن حال از بهبود
کانون وکال همچنین مش��کالت و
در سفارت کانادا در تهران و افزایش
تاخیرهای ایجادش��ده برای ایرانیان
تعداد ویزاهای صادره و رفع پاره ای
کانادائی در مرزهای بین دو کشور به
نابس��امانی ها سخن به میان آورد و
صرف ایرانی بودن را محکوم کرده و
اظهار امی��دواری نمود که باقیمانده
از دولت میخواهد تا با توجه به اینکه
مشکالت نیز در مدت کوتاهی رفع و
تمام شهروندان دارای حقوق مساوی
رجوع گردد .در رابطه با مواردی که
و یکسان میباشد ،هرگونه اقدام الزم
به سایر وزارتخانه ها و یا مستقیما به
را ک��ه باعث رفع ای��ن تبعیض ها و
ایجاد تسهیالت در جابجائی ایرانیان
دفتر نخست وزیری مربوط میگردد  -2مساله ITAR
نی��ز ق��ول داد تا راب��ط کامیونیتی (قوانین بین المللی در زمینه مقررات کانادائ��ی گردد ،با ط��رف آمریکائی
بعمل آورند.
ایرانیان با آنها باش��د و این خواسته جابجائی و انتقال سالح)
ها را عینا منعکس نم��وده و بتواند کان��ون وکالی ایرانی ب��ا نگرش به در پایان این جلسه رئیس دفتر وزیر
در فاصل��ه کوتاهی دیدار مجددی با قوانین یاد ش��ده که باعث میگردد مهاجرت کانادا ضمن تشکر از فعالیت
گروه مشورتی ایرانیان مونترال داشته آن دسته از ایرانیان -کانادائی که در های کان��ون و آگاه نم��ودن وی در
باشد.
صنایع مختلف بخصوص در زمینه موارد یادشده متعهد گردید پیگیری
هوانوردی و مصارف نظامی مشغول ه��ای الزم را معم��ول و نتایج را به
جلسه مالقات کانون وکالی به فعالیت و کار هس��تند ،به دلیل آگاهی کانون وکالی ایرانی کبک و
ایران�ی کبک با دفت�ر وزیر ایرانی بودن از انجام کار در این زمینه گروه مشورتی برساند .
ها معذور و یا نتوانند اشتغال یابند این __________
مهاجرت
هفته بعد از ای��ن دیدار ،نمایندگان قوانین را تبعیض آمیز ،نژادپرستانه و  عک�س :از راس��ت ب��ه چپ،
کان�ون وکالی ایران�ی کب�ک غیراصولی دانسته و شدیدا اعتراض خان��م ها و آقایان :غف��وری ،اخوان،
هودش��تیان ،ش��ریف ،حج��ازی،
( ،)AJPQکه چند س��الی اس��ت با مینماید.
حض��ور تع��دادی از وکالی ج��وان کانون وکال براین اعتقاد اس��ت که شکرائی ،جیسون کنی ،رئیس دفتر
ایران��ی ایالت کبک که با هدف دفاع قوانی��ن موضوع��ه در کش��ور ثالث وزیر ،رضوی ،صدر ،بخشی ،صمیمی،
از مناف��ع حرفه ای گروه و هم زمان نبایستی به هیچ دلیلی شامل حال جوادی و پاکنژاد
با آرزوی پیروزی
آم��وزش اعضاء کامیونیتی با حقوق ایرانیان -کانادائی گردد که با شفافی
پیش بینی شده ایش��ان در قوانین کامل مایل به کار و فعالیت و کمک
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ایران :در راه دراز دموکراسی....
ضرورت
احتاد
بزرگ بر گرد
شعارهای
خواسته های حداکثر و حداقل -
حداقل مکانیسم سیاست مرحله ای

انتخابات عادالنه و دمکراتیک و باالخره برپایی
یک دولت قانونی ،پلورالیست ،با حق حیات
آزاد برای همه نیروهای سیاسی است .برای
آنها که ب��ه "رفرم" در نظام حاکم معتقدند،
این ش��عار پاسخ گوست( .با اینحال میدانیم
که امروز حتی یک رفرم اندک و حاشیه ای
کلیت نظام را به تالشی کامل می کشاند!) .و
برای آنها که از هم اکنون سرنگونی کل نظام
را هدف قرار داده اند ،این ش��عار سنگ بنا و
گام نخست کار است.

دکتر عطا هودشتیان

شهریور 1388

در تاریخ سیاس��ی ایران،
ق��درت های سیاس��ی
یکتاگ��را به همان میزان
به م��ا ضربه زدن��د ،که
پراکندگی و چند دستگی
خودمان .با این تفاوت که
قدرت سیاسی سرکوبگر با ما نیست ،که بر
ماست ؛ حال آنکه پراکندگی بیماری دردآور
درونی خود ماست .ضعف ملی ما پراکندگی
است .غرورهای سیاسی پر زور ولی بی فایده،
نیت های پاک و معصوم ،لیکن دانش سیاسی
رو به قهقرا ،تأکیدهای ایدئولوژیک و افراطی
بر سر خواسته های حداکثر و عدم درک روان
شناسی نسل ها ،مشکوک بودن مداوم و پی
در پ��ی به همه کس ،به هرکس که از آن ما
نیس��ت ،به هرکس که عین شعارهای ما را
تکرار نمی کند.
حال آنکه درست برعکس باید عمل کرد:
عصر ما عصر گام های آرام به س��وی هدف
های بزرگ اس��ت ،نه گام های تند با هدف
های پ��ر توهم؛ نه گام های ناس��نجیده در
مسیر خیاالت و اوهام غیرعملی .عصر ما عصر
گشاده رویی و اتحادهای گسترده برای تحقق
عملی ترین اهداف است ،نه پا فشاری کوته
نظرانه و سمج وار برسر آخرین ذخیره های
ایدئولوژیک مان.

اتح�اد آینده جنب�ش مردمی -
اتحادی فرا ایدئولوژیک

جنب��ش حال حاضر در ای��ران نیازمند یک
س��ازمان فراگیر ،آزادمنش و مردمی است،
پس بهتر آنکه در ماهیت خود فرا ایدئولوژیک
عمل کند .بهتر آنکه در عمل فرا سنتی ،و با
عنایت به اتحاد برای تحقق حاکمیت انسانی
عمل کنیم .باید جدا سازی کنیم .باید تمایز
الزومات نظام قدرت ،همچون بنیاد سیاست
را ،از نظام اعتقاد همچون بنیاد دینی درک
کنیم .پس اگر از سیاس��ت امری غیر دینی
و نی��ز غیر ایدئولوژیک س��اختم ،راه را برای
اتحادمان س��هل تر میکنیم .ما برای تحقق
وسیع ترین بس��یج توده ای راهی جز اتحاد
همه نیرو های آزادی خواه نداریم .و باید این
تدبیر ،توانمندی و شهامت سیاسی و خصوصا
دیپلماتیک را داشته باشیم که نیرو های دیگر
را قانع کنیم تا بر سر شعارهای حداقل شان،
به ما با نیرویی تمام بپیوندد.
ش��عارهای حداقل ما در این مرحله حساس
عدم مشروعیت دولت کودتایی و سرکوبگر
احمدی نژاد ،لغو انتخابات تقلبی ،برپایی یک

ازدواج دهها
هزار چینی در
روز09/0٩/0٩

رسانههای دولتی چین خبر دادند:
دهها هزار زوج چینی مراسم ازدواج
خ��ود را در روز نهم ماه نهم س��ال
 ٢٠٠٩میالدی برگزار کردند ،چراکه
بر این باورن��د ٢٠٠٩/٩/٩،تاریخی
مقدس است و به زندگی آنان را رونق
بخشیده و باعث طوالنی شدن عمر و
پایداری زندگی آنها میشود.
نهمین روز از نهمین ماه که در زبان
چینی «جیو،جیو» گفته میشود ،به
معنای «زندگی طوالنی مدت» است

اگر در امر سیاس��ت ،ضرورت تعیین درست
ش��عارها و حرکت های مر`حله ای را درک
کردیم ،بی ش��ک در می یابی��م که در چه
مرحله روانی و آگاهی ویژه ای ،کدام تاکتیک
کارآمدی بهتر و مفیدتری خواهد داش��ت.
ک��دام تاکتیک ه��ا دش��من را ضعیف تر و
صفوف ما تقویت میکند .همین دریافت ما را
به ضرورت وحدت نسل ها و وحدت گروه
ها می کشاند.
برای نو آفرینی ،می بایس��ت استراتژی و
روشهای دسترسی به خواسته هایمان را
تغییر دهیم .باید مکانیسم سیاست مرحله
ای ،و دیالکتیک خواس��ته های حداکثر و
حداقل را به کار گیریم .اکنون مروری بر این
پیشنهادنماییم.
بهتری��ن ایدئولوگ ها ،در سیاس��ت همواره
پراگماتیس��تی عمل کرده ان��د .لنین ،مائو،
اس��تالین ،چرچیل و بس��یاری دیگران ،در
هنگامی که صحبت از عمل سیاسی باشد،
نیازه��ای ایدئولوژیک را با ض��رورت زمانه و
گردش اوضاع و میزان قوای در میدان ،یعنی
دیپلماسی سیاسی ،ادغام کرده اند .چرا که اگر
چنین نشود ،و اگر زور قوای دشمن بچربد،
و توازن قوا به نفع دش��من خود نماید ،ادامه
حیات از جنبش ما به تمامی سلب میشود.
پس برای ادامه حیات ،ب��رای ادامه مبارزه،
برای ماندگاریمان الزم است ،ضروریست که
از همه قوای مخالف نظام دعوت بشود که به
صفوف پیش از این لغزان و در هم شکس��ته
جنبش مبارزاتی امروز بپیوندند.
افول جنیش و ضرورت اتحاد بزرگ
اگ��ر به حوادث اخیر ایران نگاه کنیم ،درمی
یابیم که صفوف قوای جنبش مبارزاتی گام
به گام تضعیف میشود .این را در اقدام های
روزان��ه ،و نیز در نامه هایی ک��ه از ایران و از
صفوف مبارزین میرسد میتوان بازدید .برای ما
پژوهشگران ،که بهرحال از دور شاهد حوادث
اصلی در ایران هستیم ،از نگاه تاریخ نگری
و جامعه ش��ناختی ،برآمد این تضعیف یک
دوره باز اندیشی مثبت و پر بار خواهد بود ،و
باید بتواند ستونهای جنبش را در گام بعدی
اس��توارتر کند ،و امکانات باز اندیشی امیدها
و ط��رح ها و انتظ��ارات و خصوصا توهمات
م��ان را فراهم کند .اما برای جنبش مردمی
چنین نیست .در ایران خیابانها خالی و خالی
تر میش��ود و ترس و دودلی در میان جوانان
مان گسترده میگردد .پس پرسش آن است
در این شرایط بسیار حساس که گرده های
جنبش لرزان میگردد ،و ستونهای رزمنده آن
ضربه پذیر میشود ،وظیفه کدام است .چگونه
میتوان قوای مبارزاتی خود را در مقابل نظام
سرکوبگر حاکم استوار تر کنیم؟
به اعتقاد ما برای اس��تحکام قوای مبارزاتی،
وظیفه این جنبش اتحاد هرچه گسترده تر
وس��یع ترین نیروها از همه گرایشات است.

و هر کس که در این روز ازدواج کند،
خوشبختمیشود.
دهها هزار زوج چینی در این تالش و
تکاپو بودند تا هر چه سریعتر و پیش
از پای��ان یافتن ای��ن روز با یکدیگر
ازدواج کنند و خوشبختی و تداوم و
پایداری زندگانی خود را با ازدواج در
این روز محکم و پایدار کنند.
مردی به نام «یانگ» در مصاحبهای
با خبرگزاری شینهوا ،تصریح کرد:
من و نامزدم قصد داشتیم در مارس
ازدواج کنیم ،اما هنگامی که به تقویم
نگاه کردیم ،متوجه شدیم که نباید
این اش��تباه را مرتکب ش��ویم ،چرا
که نهم سپتامبر زمان بسیار خوب
و مبارکی بود که از دس��ت دادن آن
غیرجبران است .نهمین روز از نهمین
ماه س��ال ٢٠٠٩می�لادی بهترین
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لیک��ن چگونه میت��وان برای
مقابله با دشمنی چنین لگام
گسیختهنیروهاییازگرایشات
ایدئولوژیک بس��یار گوناگ��ون را به گرد هم
آورد؟
اگر قرار اس��ت این اتحاد برپایه همبستگی
گس��ترده ترین و وسیع ترین نیروها از همه
گرایش��ات صورت گیرد ،اگر قرار اس��ت این
اتحاد در مقابل مشترک ترین دشمن باشد،
پس باید به دنبال آن ش��عاری باش��یم که
فصل مش��ترک همه ما ،همه نیروها از همه
گرایش��ات و ایدئولوژی ها باشد ،و آن شعار
حداقل است.

"حزب" گرایشات مخالف را در دامن
خود خفه میکند.

__________________

 منی توان با خواستههای حداکثر به
میدان آمد.
 ضعف ملی ما پراکندگی است.
 راهی جز احتاد همه نیرو های آزادی
خواه نداریم.
 زمان پافشاری کوته نظرانه بر آخرین
ذخیره های ایدئولوژیک نیست.

دامنه ظلمات و ستم و سرکوب نظام
حاکم چنان است که توصیف و شرح
آن از ق��درت کلمات و تصاویر فراتر
میرود .جنبش مردمی به روی لبه
تیز تهدید آمیز مرگ گام می نهد.
خطر از همه سو بر ما هجوم آورده و
امکانات پایداری ما را محدود نموده __________________
است .آنچه اکنون برای ما باقی مانده
است ،امیدهای فرخنده و خرسند به
پیروزی اس��ت ،زیرا میدانیم که امیدهای ما تاکتیکی و مرحله ای را در مس��یر سنجیده
سراسر حقیقتی اند .میدانیم که ما ماندگاریم ای مدیری��ت کنیم ،بنابراین ایراد کار در امر
و مرگ آنها بزودی فرامی رسد .خواهیم دید وحدت نیس��ت ،بلکه در امر س��ازماندهی،
که ب��ه همان میزان که حیاتش��ان صورتی گردش و مدیریت وحدت است .باید دانست
باورنکردنی و فراواقعی داش��ت ،مرگشان نیز که هر اتحادی موقتی است.
سراسر اعجاب آور و شگفت انگیز خواهد بود .اگ��ر به درک مدیریت اتحاد های مرحله ای
با گسترش دامنه خفقان و سرکوب ،افشای رس��یدیم ،پس امر مبارزه سیاسی را مرحله
ش��کنجه ها و تجاوزات جنسی ،رژیم حاکم ای و آن را ماحصل تربیت افکار ،آماده سازی
هرچه بیشتر امکان بکارگیری راه های قانونی انسان ها و پرورش روح و روان آنها ،به جهت
و رفرم را مسدود نموده و ننگ و نکبت از خود درک بعدی و تدریجی ش��عارهای حداکثر
را سراس��ری کرده و امکانات نابودی کلیت خواهیم دانست.
پس در مقام نخس��ت ،اس��تراتری کار ساز
نظام را بیشتر فراهم نموده است.
در تنظیم استراتژی سیاسی ،تحقق وحدت میتواند این باش��د " :اتحادهای گس��ترده و
های بزرگ و تن دادن به شعارها و خواسته ش��عارهای حداقل ،و نه شعارهای حداکثر و
های مرحله ای همیشه پر خطر است .پس اتحادهای اجباری ،پس شکننده".
__________________
اتحاد مرحله ای همیشه استراتژی نخستین
www.hoodashtian.net
است ،اما مشکل ما تنها ایجاد اتحاد نیست،
www.hoodashtian.com
بلکه مس��ئله اصلی مدیریت آن اس��ت .اگر
hoodasht@yahoo.com
این درایت سیاسی را نداریم تا وحدت های

از اینرو می گوئیم:
نمی توان با خواسته های حداکثر به میدان
آمد .بلکه همیشه باید کار را با خواسته های
حداق��ل آغاز نمود تا بت��وان از آن طریق به
بزرگترین وحدت ها و وسیع ترین بسیج توده
ای دست یافت.
اما اگر از پراکندگی دس��ت بشوئیم ،و تن به
وحدت های عملی بر سر فوری ترین مواضع
بدهیم ،این اساس��ا به آن معنا نیس��ت ،که
مواضع عمیق ،ایدئولوژیک یا حتی دینی خود
را فراموش کرده ،و برای تحقق خواسته های
حداقل ،از خواسته های بزرگتر و حداکثرمان
دست بشوئیم .بلکه این به آن معناست که در
این مرحله خاص ،و با نگاهی غیرایدئولوژیک
به امر سیاست ،و با ابزاری دیپلماتیک در عمل،
به خواسته معینی ،پاسخی ویژه میدهیم.
سیاست همواره درگیر رابطه هماهنگ میان
خواسته های حداکثر
و خواسته های حداقل
انتشارات زاگرس برگزار می کند:
بوده است .نباید نگران
باش��یم که همیشه و
هم��ه جا ،ش��عارها و
خواسته های حداکثر
«انقالب خمینی و انقالب حسینی» رمان
م��ا ،ح��زب و گ��روه
م��ا عنوان ش��ود .گاه
میتوان با ش��عارها و
خواسته های حداقل
جزئیات برنامه در شماره آینده
آغاز کرد.
به
بنا
ک��ه،
میدانی��م
Tel: 514-961-7973
تعریف ،ه��ر اتحادی
موقتی است ،و هر
گام اتحاد جویانه از
آنرو که مشروط به
وضعی��ت ویژه ای
است ،پس رفتنی
س��ت ،و بهتر که
مرکز اسالمی ایرانیان
چنین باشد .امروز
دیگ��ر در یافت��ه
ماه مبارک رمضان ماه
ای��م که ش��عار "
ضیافت پروردگار بر
اتح��اد جاودانه و
همیش��گی" تنها
همگی شما مبارک باد
یک رویاست ،که
مرکز اسالمی ایرانیان همانند
همه ما با یکدیگر
متفاوت هستیم،
سالهای گذشته در این ماه
ک��ه ه��ر اتحادی
رحمت با ارائه برنامه های ویژه
به یک ض��رورت
این ماه درخدمت شما عزیزان
ویژه باید پاس��خ
دهد ،پس مشروط
خواهد بود که بدین شرح می
و مح��دود و -
باشد :نماز جماعت مغرب و
خصوصا -موقتی
عشاء  -افطار  -دعای افتتاح
است .و باز از نظر
کل��ی دیگ��ری،
سخنرانی دو هفته اول توسط حاج آقا شیخ صالح سیبویه
مبانی سیاس��ت
ودوهفتهدومتوسطدانشمندمحترمحجةاألسالموالمسلمینحاجآقامشکواة
ب��ه م��ا آموخته
برنامه های ویژه شب های قدر تا نیمه شب همراه با سحری خواهد بود.
اس��ت که بهترین
شگل سازماندهی
الزم به تذکر است که از تاریخ  2009/09/06لغایت آخر ماه مبارک رمضان
"جبه��ه" اس��ت،
هر شب برنامه ها برگذار خواهد شد.
ک��ه اقتدارگرایی

زمان برای ازدواج ما بود.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،در روز
موع��د ١٧٠هزار زوج با یکدیگر در
سراسر چین به ویژه در پکن ازدواج
کردند.
گفته میش��ود ،در هش��تمین روز
ماه هشتم س��ال ٢٠٠٨میالدی یا
عبارت��ی در ٢٠٠٨/٨/٨میالدی نیز
چنی��ن اتفاقی افتاد و در آن روز١٦
ه��زار و ٤٠٠زوج با یکدیگر ازدواج
کردند.
تالقی و همخوانی اعداد در فرهنگ
و رس��ومات مردم��ان چین یک امر
مقدس تلقی میشود و هر کس در
آن روزها ازدواج کند ،بچهدار ش��ود،
بمیرد و یا کار نیکی انجام دهد ،حتما
پ��اداش خوبی میگیرد و یا به تمام
خواستهها و آرزوهایش میرسد!

معرفی کتاب

دکترعزتمصلینژاد

همه با هم به سوی خدا رویم

امیدواریم با حضور خود این دعوت پروردگار را لبیک گفته و همگی در این ماه پرهیزکاری درون را
جال و صفا دهیم واز دریای رحمت پروردگار بهرمند شویم .
>> فطریه ماه مبارک رمضان  8دالر میباشد

نماز عید سعید فطر همراه با صبحانه ساعت  9صبح در مرکز بر گذار خواهد شد
جهت کمک به هرچه با شکوهتر بر گذار کردن این ماه
با شماره های مرکز تماس حاصل فرمایید:
 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

www.iranianislamiccenter.com
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راهی که به تمامی وعده های خداوند
ختم می ش��ود ،از تولدی تازه شروع
می شود.
یک شب یکی از روحانیون بزرگ یهود
بنام نیقودیموس برای گفت و شنود نزد عیسـی
آمد .او به عیسی گفت که او را بعنوان پیـــامبر
قبول دارد زیرا که عیس��ــی معجزات بزرگ می
کند.
عیسی به او گفت
«تا تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمی توانی ملکوت
خداوند را ببینی .این که می گویم عین حقیقت
است .نیقودیمـــوس با تعجب پرسید «منظورتان
از تولد تازه چیست ؟چگونه امکان دارد پیرمردی
مانند من ،به ش��کم مادر بازگردد و دوباره متولد
ش��ود» عیسی جواب داد « :آنچه می گویم عین
حقیقت اس��ت  ،تا کسی از آب و روح تولد نیابد،
نمی تواند وارد ملکوت خداوند گردد».
(یوحنا باب سه آیه یک الی شش)
در این آیات عیسی اش��اره به تولد تازه می کند
وتول��د تازه را ب��ه تول��د از آب و روح منوط می
کند .تولد از آب اشاره به تعمید دارد .ما معتقـد
هستیـــم ،همه برای شروع سفر خود به سوی
ملکوت خداوند ابتدا باید تعمید گیرند .تعمید در
آغوش مسیح که همان غوطه ور شــــدن کامل
بدن در آب است.

تولد
دوباره

در عبرانی��ان آیه دو باب ش��ش از تعمید
بعنوان یکی از مهمترین اصول بنیادی و
پایه ای مسیحیت صحبت شده است.
در انجیل مرقس باب شانزده آیه شـــانزده
مسیح فرموده اسـت
«کسانی که ایمـان آورند و غسل تعمید بگیرند،
نجات می یابند ،اما کس��انی ک��ه ایمان نیاورند ،
داوری خواهند شد»یکی از دالیل تعمید شباهتی
است که بین این عمل و قرار گرفتن انسان در قبر
وجود دارد.
این عمل ما را به مرگ مسیح پیوند زده و با نوعی
م��رگ مجازی به زندگی قبلی ما که سرش��ار از
گناه بود پایان مـــی دهد و خارج شــدن ما از
آب نیز سمبل رستاخیز مسیح است و به ما این
امی��د را می دهد که هنگام مراجعت مجدد او ما
نیز رستــــاخیز کرده و به زندگانی جاوید دست
خواهیم یافت.
در واقع پس از تعمید ما زندگی جدیدی را شروع
خواهیم نمود و به سبب پیروزی مسیح که توسط
مرگ و رس��تاخیزش تحقق یافت ،می توانیم بر
گناه غلبه کرده و به مرتبه معنوی واالیی دست
یابیم.
پولس رسول در این باره می گوید
«مگر نمی دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم
و غس��ل تعمید گرفتیم ،جزئی از وجود پاک او
شدیم و با مرگ او ،طبیعت گناه آلود ما نیز مرد؟
پس حال که قدرت گنـــاه در ما نابود شــــده
اس��ت ،چگونه می توانیم باز به زندگی گناه آلود
خود ادامه دهیم؟ هنگامی که مسیح مرد  ،طبیعت
کهنـــــه ما هم که گنـاه را دوست می داشت ،با
او در آب تعمید دفن شد .و زمانی که خدای پدر با
قدرت پرجالل خود ،مسیح را به زندگی بازگرداند،
ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم».
(رومیان باب شش آیات سه و چهار)
نکته قابل تامل این است که تعمید ضامن سعادت
و رستگاری نمی باشد ،چون پس از تعمید هیچ
اتفاق خاصی نمی افتد و فطرت بشری ما همچنان
ما را به گناه ترغیب می کند.
در واقع پس از تعمید روند مصـــلوب شدن جسم
ما آغاز می گردد و این روند ادامه می یابد.
عیسی گفت صلیب را هر روز بر دوش بکشیم و
او را پیروی کنیم
(لوقا باب نه آیه بیست و سه)
در واقع تولد دوباره از روح (لوقا باب سه آیه سه) به
معنای این است که روحاًبه فرد جدیدی تبدیل
ش��ویم و روش گناه آلود زندگی گذشته خود را
فراموش کنیـــم و سعی کنیم که انسانی جدید
شویم.
این که پس از تعمید گناهان ما بخشیده می شود
نباید سبب گردد که ما به روش پر از گناه زندگی
قبلی خود ادامه دهیم.
بای��د اثر روح القدوس در رفت��ار و گفتار ما دیده
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ش جالل عادل
شی

ک

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
شود.
باید نشان دهیــم که فرد جدیدی شده ایم و در
دعا هایمان از خدا بخواهیم که شخصیت ما را به
مسیح و خدای یکتایمان نزدیک گرداند.
گر چه در مسیحیت ما از شریعت آزاد شده ایم اما
این بدان معنـــــا نیست که دیگر هر کاری که
دوست داشته باشیــــم می توانیم انجام دهیم،
بلکه آزادی از شریعت بدان معنا است که ما دیگر
نیازی به انجام مراسم مذهبی مانند روزه و ختنه
و امثال آن برای نزدیکی به خداوند نداریم و اصوالً
خداوند نیاز ی به این اعمـــــال ندارد و ما فــقط
با تالش برای اینکه صفات خود را بخداوند ویگانه
فرزندش عیسی نزدیک کنیم ،به رستگاری وعده
داده شده دست خواهیم یافت.
صداق�ت ،راس�تگویی ،محب�ت ،متان�ت،
بخش�ندگی ،اعتـــدال ،هوشیاری ،قابل
اعتماد بودن ،س�خت کوش�ـی و امثال آن
صفات یک مسیحی واقعی است.
یک مسیحی باید همیشه همانند یک الگو برای
دیگران باش��د هم در رفتار و هم در گفتار .کسی
که در گفتار خود همیشه دیگران را می رنجاند،
باید تالش نماید که این صفت ناپسند را از خود
دور کند .الگوی شخصیتی او ،عیسی مسیح است،
الگویی زنده و واقعی که عصاره عش��ق و محبت
است.
مسیح س�مبل اطاعت و ایثار است و ما نیز
باید چنین باشیم.

دلیل اینکه مس��یح می گوید مانن��د کودکان
باشید
(لوقا باب هجده آیه هفده)
این است که یکی از صفات بارز کودکان تعلیــم
پذیری آنها است .کودکان دلی پاک و بی آالیش
دارن��د و کینه و دورویــــی در قلب آنها جایی
ندارد.
و بهمین دلیل است که اگر ما هم می خواهیم
وارد ملکوت خداوند ش��ویم باید مانند کودکان
باشیم.
اما اگر پ��س از تعمید بر زندگی گناه آلود خود
اصرار ورزیم نه تنها س��همی از ملکوت خداوند
نخواهی��م برد ،بلکه همانند ب��ی ایمانان هالک
خواهیم شد.
تعالی�م متعصبانه مس�یحیان به اصطالح
انجیـــــلی مبنی بر اینکه آن که نجات
را یافت برای همیشه رستگــــار است،
بط�ور واضحی با تعالیم کت�اب مقدس در
تضاد است.
ای��ن تعلیم صرفا سفس��طه ای جه��ت ارضای
خواس��ته های نفس��ــــانی و ایجاد هاله ای از
تقدس برای کس��انی است که با این دست آویز
هر چه بخواهند انجام دهند ،می باشد.
ام��ا در واقع پس از تعمید در آغوش مس��یح ،با
اعمال��ی که در آینده انجام می دهیم ،رس��تگار
خواهیــــم شد .در واقع تعمید همانند پیمانی
با خداوند است که وجدان خود را پاک و عاری از
گناه نگاه داریم.
و شروع انحراف و از دست دادن نجات زمانی آغاز
می گردد که یک مومن شروع به پذیرش عقاید
مختلف کرده و روش زندگی او تغییر یابد .در این
هنگام است که مشارکت سایر مومنین با چنین
فردی تا زمانی که بر روش غلط زندگی خود اصرار
می ورزد می بایست قطع گردد.
زیرا که خداوند فرموده است:
«از می��ان گناهکاران خارج ش��ویــد! خود را از
ایشان جدا سازید».
و نیز در آیات دوم قرنتیان باب شش آیه چهار ده
الی هجده آمده است:
«با بی ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید».
لذا منظور از تولد مجدد از آب و روح این است که
برای رس��تگاری ابتدا باید تعمید گرفته و سپس
روش زندگی خود را بر مبنای تعالیم کتاب مقدس
و صفات خود را همانند صفات خداوند و عیسی
مسیح قرار دهیم و تا زمانــــی که سعی در چنین
روشی داشته باشیم بعنوان یک مسیحی با ایمان
نزد خداوند شناخته خواهیم شد ،اما چنانچه غیر
از این عمل کنیم هر چند که تعمید داشته باشیم
از آن وعده عظیم یعنی ملکوت خداوند س��همی
نخواهیم داشت.


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

شنبهها:ساعت 1تا 5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

نامنویسی:

در محل مدرسه
------------------

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

-------------------www.dehkhodaschool.com

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

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبه ها

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

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

خانـه ایران

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

کالس های رقص

خورشید خانوم
کالس های رقص

نعمت میرزاده زاده
مهمان دوستداران
فرهنگ و ادب ایران

>>> همانگون��ه که پیش��تر
در پیون��د آمد ،نعمت میرزاده زاده،
پژوهشگر و ش��اعری که با تخلص
م .آزرم شناخته می شود ،به همت
دست اندرکاران و برگزارکنندگان
یادم��ان دو روزه کش��تار دهه ،60
چند روزی مهمان ش��هر فرهنگ
پرور مونتریال است.
ایشان در مدت اقامت خود در این
شهر ،در نشست های متعدد گروه
ه��ا و انجمن هایی ک��ه در زمینه

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
سخنرانی حسین کوشفر

گزارشی مستند از درون
زندان های جمهوری
اسالمی ایران
>> زمان جمعه  2اکتبر2009

ساعت  7:30شب

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

فراخوانبهاهدایکتاب

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

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

شروعکالسها:یکشنبهسپتامبر20

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

MEKIC

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

کافه لیت

www.cafelitt.ca

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

اوتـــاوا

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

رادیو همصدا اتاوا

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر
ایران -مونترال
(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca
--------------------

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

«مناشـــوم»

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

اجنمندوستداران
زرتشت
-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

and Conjugations

اجنمن ادبی مونترال
(514) 651-7955

جشن
مهرگان

Ottawa Persian Radio

منتشر شد:

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

پیشیاره می کند:

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

(514) 731-1443

با همیاری اجنمن ادبی مونترال

جزئیات برنامه در
شماره آینده پیوند
به آگاهی خوانندگان
گرامی خواهد رسید

Persian Verbs, Morphology
به زبان :انگلیسی نویسنده:

-------------------->> تلفن آگاهی:
)514( 325-3012
)514( 865-7146

دکترمحسنحافظیان

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

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

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

های فرهنگی فعال هستند ،شرکت
نموده و سخنرانی می کنند.
روز یکشنبه  13سپتامبر،
م.آزرم به دعوت دوستداران
فرهن��گ و ادب ایران ،در
جلسه هفتگی آنان حضور
به هم رس��انده و سخنانی
در ب��اره حاف��ظ و نقش او
به عن��وان حافظه تاریخی
ایرانیان ایراد نمود.
به عقی�ده وی ،ش�عر حافظ نه
تنها پلی است بین زمان حافظ
و گذش�ته های دور ایران ،بلکه
امروز نیز می توان مصداق های
زی�ادی ب�رای اش�عار او یافت؛

انتشاراتMultissage Inc :
کانادا ،در  262صفحه
بهای فروش 25 :دالر
حل عرضه و سفارش:

■ کسانی که مایلند فعالیتی در برگزاری این جشن داشته باشند،
با روابط همگانی انجمن پیوند بگیرند

Maison Culturelle SABA
5124-Sherbrooke west
Montreal, Quebec H4A- 1T1
Tel: 514-481-1433

اش�عاری که شش قرن پیش از
این سروده شده اند.
لحن صمیمانه و گفتار
بی تکلف ش��اعر ،که
گاه��ی هم ب��ا لهجه
ش��یرین مش��هدی
چاش��نی می خورد،
ب��رای حاضری��ن در
جلسه بسیار خوشایند
بود.
با آرزوی پیروزی برای نعمت عزیز ،و
همچنین همه دوستان ارجمندمان
در جمع دوستداران فرهنگ و ادب
ایران

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.

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

Tel.: 514-223-3336
تبدیل سیستم های ویدیوئی
دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این
مرجع بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com
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زمین :محیط زیست...

آلربتا بیش از
چندین کشور
اروپایی تولید
آلود گی می کند

ماس��ه های نفتی ایالت آلبرتا ،به
تنهایی بیش از بسیاری از کشورهای
اروپایی ،گاز گلخان��ه ای تولید می
کند و اگر توس��عه آن ادامه یابد ،در
عرض  ۱۱سال آینده ،بیش از همه
آتشفش��ان های دنیا ،تولید آلودگی
می کند.
" آن��دره نیکی فروک"  ،گزارش��گر
اقتصادی و محیط زیس��ت و برنده
جایزه ویژه کمیس��یون گاز گلخانه
ای ،که گزارش��ی را در این خصوص
تهیه کرده در گفت و گو با خبرنگاران

گفت:
"هیچ کس در کانادا حاضر نیست در
مورد اندازه وحش��تناک این آلودگی
س��خن بگوید .هم اکن��ون آلودگی
موج��ود در حد کش��ورهایی نظیر
استونی و لیتوانی است ،اما در سال
 ۲۰۲۰به اندازه ای بزرگتر از کشوری
نظیر بلژیک  ،اس��ترالیا ،دانمارک یا
ایرلند خواهد رسید".
م��ی اف��زود حت��ی هیچی��ک از
تولیدکنندگان انرژی در خاورمیانه ،به
این اندازه تولید آلودگی نمی کنند.
گزارش وی تأکید می کند ،دس��ت
کم  ۲۰۰میلی��ارد دالر تاکنون و در
آین��ده در پروژه های ش��مال آلبرتا
سرمایه گذاری شده و یا خواهد شد،
که این مبلغ نه تنها ش��امل ماس��ه
های نفتی بلکه لوله کش��ی ،توسعه
پاالیشگاه ها و دیگر ملزومات آن را
شامل می شود.

حرارت قطب
شمال 'به بیشترین
در دوهزاره اخیر
رسید'

حساسهستند.
پژوهش در  23نقطه از قطب شمال
انجام ش��د که در آن ش��واهد کافی
برای به دس��ت آم��دن تصویر الزم
برای مقایسه دهه به دهه تغییر وضع
درجه حرارت وجود داشت.
حاصل ،نموداری ش��د که بر اساس
آن یک ده��ه اخیر ()2008-1998
گ��رم ترین ده��ه در کل دوره مورد
پژوهش بوده است.
درل کافمن که هدایت این پژوهش
را به عهده داش��ت می گوید " :روند
غال��ب در نمودار تولید ش��ده ،روند
سرد شدنی است که در  1900سال
اول دیده می شود".
"اما قرن بیستم در تضاد واضحی با
روند سرد شدن قرار دارد که انتظار
می رفت ادامه پی��دا کند .نیم قرن
آخر ،گرم تری��ن در کل دوره مورد
پژوهش بوده و  10سال اخیر بدترین
شرایط را داشته است".
به طور متوس��ط تا س��ال  1900از
درجه حرارت این ناحیه حدود 0.2
در جه سانتی گراد در هر هزاره کم
شد ،اما از آن زمان حرارت  1.2درجه

سانتی گراد افزایش یافته است.
یک��ی از دالیل رون��د کند کاهش
درجه حرارت ،انحراف های تدریجی
(هر انحراف در طی هزاران س��ال) و
مقطعی زمین از مدار حرکت خود به
دور خورشید بوده است .این انحراف
ها ،ماهی از سال که در آن زمین از
همیشه به خورشید نزدیک تر است
را تغییر می دهد.
این انح��راف مقطعی ب��ه تدریج از
کل انرژی خورش��یدی جذب شده
در نواحی قطب ش��مال در تابستان
کاست ،تا اینکه گرمایش در اثر تولید
گازهای گلخانه ای شرایط را تغییر
داد.
پژوهش انجام ش��ده همچنین بروز
پدیده گرم شدن هوا در قرون وسطی
را ثاب��ت م��ی کند .برخی ش��واهد
تاریخی حاک��ی از آن بود که حدود
 1000سال قبل ،وقتی وایکینگ ها
گرینلند را به مستعمره خود تبدیل
کردند ،هوا به اندازه ای گرم شده بود
که آنها در ناحیه نیوفاندلند شروع به
پرورش انگور کردند.
پژوهش دانش��گاه آریزونای شمالی
نش��ان داد "بر خ�لاف روند کاهش
ح��رارت و به عنوان اس��تثنایی در
 19ق��رن اول" هرچند در آن زمان
حرارت به ان��دازه حال حاضر نبوده
است اما به مراتب از صد سال پیش
گرم تر بوده است.
رون��د اخیر گرمایش قطب ش��مال
ب��ه وضوح خود را ب��ا کاهش عمده
میزان س��طح یخ های روی س��طح
آب در تابس��تان نمایان کرده است،
که حداقل میزان س��طح پوشیده از
یخ در دریا ،در سال  2007به وسیله
دوربین های ماهواره ای ثبت شد.

پاتریک سوایزی هنرپیشه فیلم 'روح' درگذشت

بیماری پاتریک سوایزی اوایل 2008
تشخیص داده شد
پاتریک سوایزی هنرپیشه آمریکایی
فیلم های پرطرفداری چون "روح"
و "رقص هوس انگیز" که به سرطان
مبتال بود در س��ن  57س��الگی در
گذشت.
انت وولف نماینده آقای سوایزی گفت
او که برای تقریبا دو سال با سرطان
لوزالمعده می جنگید روز دوش��نبه
درحال��ی که خانواده اش در کنارش
بودند درگذشت.
پزشکان س��رطان او را در ماه ژانویه
سال گذشته درحالی که وارد مراحل
پیشرفته شده بود تشخیص دادند.
این هنرپیشه از زمان کشف بیماری
در س��ریان تلویزیونی "هیوال" بازی
می کرد .او همچنین قصد داش��ت
خاطراتش را بنویسد.
س��وایزی علیرغم ش��هرت فراوان از
زرق و برق هالیوود پرهیز می کرد و
مایل بود وقتش را در خلوت در کنار
لیسا ،همسرش در مزرعه خانوادگی

در کالیفرنیا بگذراند .این
دو  34سال زن و شوهر
بودند.
او در روز  18اوت 1952
در شهر هوستون تگزاس
به دنیا آمد .پدرش مربی
رق��ص ،ط��راح رقص و
مهندس بود.
پاتریک که یک ورزشکار
ب��ود ،اس��کیت روی یخ،
باله کالسیک و هنرپیشگی را دنبال
کرد.
او ابتدا در سال  1979زمانی که 27
سال داشت نخستین نقش سینمایی
را با بازی در "شهر اسکیت آمریکا"
گرفت.
اما در  31سالگی در نخستین فیلم
پر سر و صدا به نام "بیگانه ها" ظاهر
شد .او در آن فیلم ساخته  1983در
کنار تام کروز و مت دیلون نقش ایفا
کرد.
او همچنی��ن با بازی در "ش��مال و
جنوب" که یک س��ریال تلویزیونی

درباره جنگ داخلی بود
به موفقی��ت تلویزیونی
رسید.
در س��ال  1987بود که
در فیلم معروف "رقص
هوش انگیز" به شهرتی
خارق العاده رس��ید .این
فیل��م ت��ا س��ال 2007
س��یصد میلی��ون دالر
فروش داشت.
او ب��ه خاطر آن فیل��م نامزد گلدن
گلوب شد.
موفقیت بزرگ دیگر او به فیلم "روح"
در سال  1990مربوط می شد که در
آن در کنار دمی مور و ووپی گلدبرگ
ظاهر شد .آن فیلم  500میلیون دالر
فروش داشت و نامزد چندین جایزه
اسکار شد و در نهایت دو اسکار برد.
هرچند او پ��س از آن در چند فیلم
و س��ریال دیگر بازی کرد اما هرگز
به چنین سطحی از موفقیت دست
نیافت.

آگهینامنویسی

_______________________
 رس�وب دریاچه ها حاوی
موادی است که می توانند تغییر
درجه حرارت را نشان دهند
 در سال  2007گستردگی
یخ ها سطح دریا در قطب شمال
به حداقل رسید
_______________________
پژوهشگران دریافته اند که حرارت
مناط��ق مختلف قطب ش��مال به
بیشترین میزان در  2000سال اخیر
رسیده است.
تغیی��ر در مدار گردش زمین به دور
خورش��ید باعث ش��د قطب شمال
چندین قرن سردتر شود اما در 100
سال گذشته با افزایش تولید گازهای
گلخانه ای از سوی منابعی که انسان
در فعالیت آن دس��ت داشته ،درجه
حرارت این ناحیه نیز زیادتر شد.
دانش��مندان یافته خود را بر اساس
شواهد به دست آمده از هسته های
یخی ،حلق��ه های مقطع درختان و
رس��وب دریاچه ها به دس��ت آورده
اند.
پژوهش��گران دانش��گاه آریزون��ای
ش��مالی ،در آمریکا در گزارشی در
نش��ریه س��اینس ( )Scienceم��ی
گویند یافته های آنها نشان می دهد
که نواحی قطبی به دو عامل حرارت
خورشیدی و افزایش حرارت ناشی
از تولید گازهای گلخانه ای بس��یار

تکنولوژی اثبات نشده

روز جمعه نخس��ت وزی��ران محلی
ایالت های بریتیش کلمبیا ،آلبرتا و
ساس��کچوان ،قرارداد مشترکی را به
امضا رس��اندند که طی آن به مقابله
مشترک با آلودگی کربنی بپردازند،
بطوریکه دولت آلبرتا اعالم کرد ،تنها
 ۲میلیارد دالر به هفت شرکت مجزا
برای سه پروژه مرتبط پرداخت کرده
است.
ام��ا نیکی فروک با رد امکان اجرایی
چنین پ��روژه هایی ،دس��تیابی به
اهداف آن را در طول هزاران س��ال
ارزیابی کرد ،در حالیکه هیچ دولتی
حاضر نمی شود حتی یک پروژه را به
مدت بیش از پنج سال مورد نظارت
قرار دهد

اجنمن فرهنگی
ایرانیان«وستآیلند»
با کادر آموزشی
مجرب
------------از تاریخ 12سپتامبر
2009
در مکان هر ساله

 12/30 تا 15/30

-----0
نشانی مدرسه:
Des Sources High School

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

Email: icsow@yahoo.com

0------
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سالگردجدیترین
بحراناقتصادی
 60سال اخیر

یک سال پس از ورشکستگی بانک
آمریکای��ی  Leman Brothersک��ه
جه��ان را در ج��دی تری��ن بحران
اقتصادی  60س��ال اخی��ر فرو برد،
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا
از تصمیم استفاده از میلیاردها دالر
برای تضمین بدهی های نظام مالی
دفاع کرد.
این بان��ک ک��ه زمان��ی چهارمین
بانک بزرگ س��رمایه گذاری آمریکا
محسوب می ش��د در ساعات اولیه
روز  15سپتامبر سال  ،2008اعالم
ورشکستگیکرد.
این موضوع وحشت و هراس زیادی
در بازارهای مالی ایجاد کرد و در تمام

نقاط دنیا مردم در صدد بیرون آوردن
پول خود از بانک ها برآمدند.
آقای براون گفت بانک لیمن ،آنچنان
در شبکه بانکی جهانی گرفتار شده
بود که ورشکستگی این بانک ،دنیا را
با خطر وخیم ترین رکود اقتصادی از
دهه  1930تا کنون ،رو برو کرد.
نخس��ت وزیر بریتانیا هشدار داد که
یک س��ال پس از این واقعه ،بهبود
وضعیت اقتصادی هن��وز متزلزل و
شکننده است.
آقای براون درخواس��ت کاهش قابل
توجه بودجه تضمین بدهی ها را رد
ک��رد و گفت در ع��وض دولت او در
صدد کاهش هزینه ها و نیز کارآیی
بیش��تر برآم��ده و در همی��ن حال
خدماتی را که مردم به آن وابسته اند
فراهم خواهد آورد.
گوردون براون گفت او مصمم است
در جری��ان اجالس آتی گ��روه 20
(شامل  20کش��ور ثروتمند جهان)

برای جلوگیری از بروز بحران مشابهی
در آینده ،بررسی عملکرد بانک ها را
تکمیل کرده و در باره مقررات دادن
پاداش به مقامات بلند پایه بانک ها،
تصمیماتیاتخاذکنند.
اجالس گ�روه  20ک�ه به منظور
بح�ث در باره وضعیت اقتصادی
جهانی اس�ت ،هفته آین�ده در
ش�هر پیتس�بورگ در آمری�کا
افتتاح خواهد شد.
آندرو واکر گزارش��گر بی بی سی در
ام��ور اقتصادی می گوی��د در حال
حاضر ش��واهد فزاینده ای در مورد
بهتر شدن وضعیت اقتصادی جهان
دیده می شود.
رشد اقتصادی فرانسه ،آلمان و ژاپن
در س��ه ماه دوم س��ال  2009از سر
گرفته ش��ده و چین که برای مدتی
آهنگ رشد اقتصادی اش کند شده
بود ،دوباره در مسیر رشد اقتصادی
سریع حرکت می کند.

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

 با سرویس دلیوری

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

Professional Grooming

15
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--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

چلوکبابی یـاس
اسپشیال
گشایش:
ناهـار

9

.99

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

انواع کباب ها و انواع
خورش های خوشمزه ایرانی

باکیفیتعالی

در قلب NDG

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

با جتربه طوالنی

با مجرب ترین آشپز ایرانی

__________________________________

RESTO YAS

;; 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

16

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  918شهریور 1388

)(514

343•0•343

16 PAYVAND: Vol. 16  No.918  Sept. 15, 2009

 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

دابلپیتزا آمادهفروشفرانچایز
اینک با  30رستوران در حال توسعه
در سراسر
مونتریال بزرگ

برنده جایزه ویژه مصرفکنندگان کبک200 :

WWW.SAMIRAINS.COM

از سال
1991

>> یک فرصت استثنائی

_______________________
عرضه فرنچایز برای اخذ
ویزای سرمایه گذاری :بین  150تا  175هزار دالر
_______________________

SINCE1991

رستوران با آمادگی کامل
 کارآموزی کامل
for more info please E-mail us @:
fanchise@doublepizza.ca
 مجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفته
or contace Mr. Abedi at
 تنها یک شماره تلفن برای متامی فروشگاه ها
514•867•6618
________________________________________

)

برای آگاهی بیشتر با آقای عابدی متاس بگیرید:

514•867•6618

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

17

________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

خنستین شرکت بیمه ایرانی

COMMERCIAL

1388  شهریور24  918  شماره 16 سال

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

BMW X3 2006
Prix : $ 23900

Kilométrage : 75000
Garantie/Financement : Disponible
Mensuel : 367.00

LOCATION LONG TERM:
DISPONIBLE

Transmission : Auto. /Cylindres : 6
Carburant : Essence Motricité : AWD
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure/ extérieure : Noir
Type : Berline

NISSAN X-TRAIL LEAUT - 4X4 - 2005

Prix : $ 13400
Kilométrage : 90000
Garantie/Financement: Disponible
Mensuel : 222.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Transmission : Auto. Cylindres : 4
Carburant : EssenceMotricité : 4x4
Couleur intérieure / extérieure:
Noir

assurance@eleganceleasing.com
:سازمان دگرباشان جنسی ایران
www.irqo.net

فروشگاهوقصابیرضا

یدفطرمبارکباد
انوا
ع
ک
ب
ا
ب
ب
ع
اذ
غ
ا
ل
الذیجعلتةوللمسلمینعیدا
چوبی
BOUCHERIE &
GRILLADES/ BBQ REZA

Viande/Meat

گوشت های تازه
با ذبح اسالمی و بانازل ترین قیمت

Halal

>> چ اسپ
ش
ی
ا
لوکبا ل عید

>
ب
:فطر7 :  کوبیده:>> جوج> کوبیده

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

سند
دپ
لبیامور انی
ه ایر
زو
ست
ق
ذائ ود ا
موج

 دالر5  سیخ10 :ه کباب
1
. سفارشاتتلفنیپذیرفتهمیشود
0
 دالر0  سیخ1 :>>چنجه
2
0
، باسفارش دو روز قبل گوشت ها
 دالر0  سیخ1
2
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
دالر
.خدمت تان ارائه شود

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

Tel.: 514-305-2130

www.paivand.ca

د
ر
خ
د
م
ت
ا
ر
ت
قا
ی
ب
ی
ز
ن
س
ش
!��ما
: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
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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

>> سلیمــان نوری

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

&

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

_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

Resto Bar Rotisserie Portugalia
ترین مر غ BBQ
خومشزه
وی زغال چوب
ر

نداغ،کبابداغ
نا
تا  4بعدازظهر:
11

7/50

دوشنبه تا شنبه

>> کوبیده:
وان  8/00دالر
ه کباب با استخ
>> جوج
وان  8/50دالر
ه کباب بی استخ
>> جوج
The best chiken BBQ >>on wood charcoal
Call 1hour before to order your chicken.

:Our menu

 Chicken
 Steak
 Filets de Porc
 Cotes levees
 Chourico
 Mixte
>> all our meals are served
with fries and salad

بخشی از
م
ن
و
ی
غ
ذ
اها:
	•مرغ

	•استیک
	•کت  ،فیله بیف
له وه
	•چوریکو
	•میکس
______
توجه ______
س :کلیه غذ
ا همراه با
یب
سا زمینی سر
خ کرده و
الد

>> در  2شعبه <<

Montreal:
34 Rachel Ouest
Tel.: (514) 282-1519

NDG:
6710 St-Jaques # 106
Tel.: (514) 484-0025
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به جالل ذوالجالل
آقا جمال جوجه شاعر

با اینکه دل از غصه خراب است هنوز
با یاد وطن دیده پُر آب است هنوز
از داغ غـم مرگ ندا و ُسـهراب
دل غرقه به خون جگر کباب است هنوز
ُکشتار صفا و شادی و آزادی
در َمسلخ عشق پُر شتاب است هنوز
افسوس شکسته تیر غم بال و پرم
بشکسته پرم در التهاب است هنوز
با آنکه ز ظلم و جور افسرده دلم
این سوخته دل درتب و تاب است هنوز
در وحشت این سکوت گورستانی
دلخوش به ترنّم رباب است هنوز
تا اهرمنی حاکم ایران من است
بوسیدنش حتّا چو سراب است هنوز
شرح غم میهنم ندارد پایان
الزم به هزارها کتاب است هنوز
هر چند نشسته برف پیری به سرم
در گوشه خلوتم شباب است هنوز
با آنکه بساط عیش را برچیدند
لَختی به ته جام ،شراب است هنوز
چون هست به پا محفل مهر« جالل»
لطف اش به مثال می ناب است هنوز
ُمحتاج محبت« جالل» است «جمال»
چون در یَد خصم در عذاب است هنوز
ای یار پسندیده مدار از کف دل

آقا
ج
م
ا
ل
جوج
ه
ش
ا
عر
مونت
ر
ی
ا
ل
ی

چون ریشه این قلم در آب است هنوز

قصاب!
قصابی ،نه ّ
ّ
محبت
دو هفته قبل با چند بیت باال مورد ّ

ُمرش��دمان «آقاجالل» ش��اعر مونتریالی
قرارگرفتیم و ای��ن ا ّولین بار نبود که این
نازنین چنین می کرد.
پس دس��ت بکار ش��دیم و با عجله ابیات
ُسس��ت زیر را ُمرتکب شدیم چون اصرار
محبت ایشان را به
داشتیم هر چه زود تر ّ
نوعی جبران نمائیم.
گرچه شخص ما با خواندن یا شنیدن هر
مطلب یا شعری از این بزرگوار غرق ّ
لذت
و شادی می ش��ویم و در دلمان تحسین
اش می کنیم ،ولی بر اس��اس یک عادت
دیرینه باستانی و تاریخی همواره به ذوق و
قریحه سرشار و تبحرش در ابداع مضامین
بکر و احاطه کامل ایشان بر ادبیات زبان
مادریم��ان و بخص��وص صنایع ش��عری
حسودیمان می شود!؟
َدمش گرم و قلمش پُر توان.

___ ___ www.paivand.ca

در شماره قبل«پیوند» و در رابطه با حذف
سعید مرتضوی از پُست دادستانی انقالب
قصاب مطبوعات رفت!؟
تهران آمده بودّ :
عرض می کنیم مبارک باشد انشاالله ولی
این کافی نیست.
قصابی تعطیل شود!
باید ّ

عشق آمسانی!؟

کس��انی که باور دارند در این دوره و زمانه
همه امور زندگی ماش��ینی شده و در نزد
کمتر کسی محبت و احساس باقی مانده
و بخصوص دیگر داس��تان عشق در یک
نگاه به افسانه ها پیوسته است اگر مراجعه
کنند به آگهی حضرت واالئی از هموطنان
عزیزمان در دو شماره اخیر نشریه پیوند،
متوجه خواهند ش��د که در اش��تباه اند و
ّ
هنوز هم می توان با یک نگاه عاش��ق شد
مخصوصاً اگر بنز مربوطه مشکی ،تر و تمیز
و مکش مرگ ما و مدلش هم باال باشد؟!

اثبات برادری

گفت :نظرت راجع به میر حسین موسوی
چیست؟
گفتیم:همه چیزش خوب است ُجز رنگی
که به عنوان َس��مبل تشکیالت خودش
انتخاب کرده یعنی رنگ سبز!
گفت:پس چه رنگ��ی را باید انتخاب می
کرد؟
گفتیم رنگ زرد! گفت چرا؟
گفتیم :چون در این صورت اثبات این م ّهم
که ایش��ان برادر «شغال» است راحت تر
بود!؟

منبع الهام

ش��اید در تمام دنیا ش��خص ما بیشتر از
مجدد حضرت
هر کس دیگ��ر از انتصاب ّ
پرزیدنت «منفور ابلهی نژاد» توسط رهبر
ّ
معظم به ریاس��ت جمهوری دولت اسالم
ناب خوش��حال ش��دیم چون در صورت
حذف ایش��ان از این منصب ما مهمترین

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.
I
G
ST- LEO
NE
NARD, Q
UEBEC
HIP 1G8
FAX: (51
4) 323-21
74
Email:
epidemio
@search
yahoo.co
m

خودم��ان برای
منب��ع اله��ام
ُمزخرفات و ُمهمالتی که به هم می بافیم
را از دست می دادیم؟!

سراجنام عمله جات ظلم

وقتی ما جنایت��کاران دیروز و متهمین و
محکومین امروز رادر صحن دادگاه های«
بَلخ » رژی��م دیدیم آنهم با قیافه های در
هم شکسته و رنگ پریده به یاد این شعر
معروف افتادیم.
چون تیغ به دست آری مردم نتوان ُکشت
انگور نه از بهر نبیذ است به َچ ُ
رخشت!؟

بچه حرف گوش ُکن
ّ

حضرت پرزیدنت منتصب رهبر ّ
معظم در
پاسخ اعتراض باصطالح نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی مبنی بر اینکه چرا آن
حضرت در مورد مس��ائل مملکتی با آنان
مشورت نمی کند؟
می فرمایند :همواره با اش��خاص مختلف
صحب��ت کرده و نظ��رات آنها را جویا می
ش��وم بطور مثال کودک پنج ساله ای که
پیش دبستانی است با آن دستخط برایم
نامه نوش��ته بود به او زنگ زدم و صحبت
کردم و ...ما کاری نداریم که شما هموطنان
محت��رم درب��اره اعمال و گفت��ار حضرت
پرزیدنت چه نظری دارید؟
ش��خص ما این اخالق نیکوی ایش��ان را
خیلی می پسندیم که به حرف بزرگتر از
خودش گوش می کند!؟

مقاله ملعون

ما نمی دانیم شما این روز ها چیزی درباره
مقاله اخیر عبدالکریم س��روش خطاب به
رهبر ّ
معظم ش��نیده اید یا ن��ه؟ اگر آن را
نخوانده و نشنیده اید که خوشا به حالتان
چون حتماً اهل بهشت هستید! ولی اگر آن
را خوانده یا شنیده اید به شما توصیه می
کنیم هرچه زودتر ا ّول توبه کنید و بعد هم
چشم و گوش و دست و دهانتان را هفت
مرتبه آب بکشید!
چ��ون این ملعون در ای��ن مقاله مطالبی

19 PAYVAND: Vol. 16  No.918  Sept. 15, 2009

خط��اب به رهبر ُمس��لمین و
مستضعفین جهان گفته که هر
کس آن ها را بشنود صد در صد
در جا سنگ خواهد شد!

تشخیصپزشکی

اخیراً دو س��ه تَن روان پزشک که ما صد
در صد مطمئن هستیم از عوامل استکبار
جهانی و مامور س��ازمان های جاسوسی
خارجی هس��تند اعالم نمودند که خدای
ناکرده زبانم��ان الل حض��رت پرزیدنت
«ابلهی نژاد» بیمار روانی هس��تند و نیاز
فوری به معالجه دارند!
ما از شنیدن این مطلب هم خیلی عصبانی
شدیم و هم خیلی بدمان آمد!
بعد با خودمان فکر کردیم سی سال پیش
امام حق داشت بگوید:
ما نیاز به متخصصین نداریم آن ها بروند
گورش��ان را گ��م کنند! واضح اس��ت آدم
متخص��ص چون حرفش بر اس��اس علم
است پس حقیقت را می گوید و ما مردم
از حرف راست خوشمان نمی آید!؟

من هم صدای انقالب...

بعد از آنهمه ت�لاش رژیم و اذنابش چون
تش��کیل دادگاههای آنچنانی و اعترافات
دوستان سابق که س��عی کردند جنبش
اخیر ملّت ایران را در اثر تحریکات بیگانگان
قلمداد کنند حضرت رهبر ّ
معظم در یکی
از آخرین سخنرانی هایشان ناگهان عقب
گرد فرموده و ضمن کوتاه آمدن از بعضی
از ا ّدعاهای سابق می فرمایند:
من باور ندارم که س��ران اغتشاشات اخیر
عامل بیگانگان هس��تند! چون برای این
مطلب دلیلی ندارم؟!
خدا ما را لعنت کند تقصیر خودمان نیست
شاید به دلیل فساد اخالقمان باشد که پس
از شنیدن این سخنرانی به ناگهان به یاد
آخرین سخنرانی «آن خدا بیامرز» در روز
های آخر اقتدارش افتادیم که فرمود:
من هم صدای انقالب ش��ما مردم ایران را
شنیدم!؟
آیا تاریخ دارد تکرار می شود؟


حضرت آیت الله خامنه ای با اش��اره به تحصیل
حدود دو میلیون دانش��جو از س��ه میلیون و نیم
دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی تأکید
کردند:
این مسئله نگران کننده است زیرا توانایی مراکز
علمی و دانشگاه ها در زمینه کار بومی و تحقیقات
اسالمی* در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید
مبرز و معتقد به جهان بینی اسالمی رشته های
ّ
علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.
ایشان افزودند :بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر
فلس��فه هایی است که مبانی آنها ما ّدیگری و بی
اعتقادی به تعالیم الهی و اسالمی است و آموزش
ای��ن علوم موجب بی اعتق��ادی به تعالیم الهی و
اسالمی می ش��ود و آموزش این علوم انسانی در
دانش��گاهها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در
مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

شاعرمونتریالی

"باید ا کنون ِعلم را هم
ذبح اسالمی کنیم*"
رهبری دستور فرمودند اقدامی کنیم
از شراب این والیت در صبو جامی کنیم
باچماق و شیشه و زنجیر ساطور و قمه
خلق را بیدار از این غفلت و خامی کنیم
مردمان طفل صغیر و جاهلند و عا ّمی
عالمان را سرپرست مردم عامی کنیم
گرشکنجیرفتخونیریختیاجانباختکس
چیزمان نب َود فقط ما فکر بدنامی کنیم* *
سخت در زنجیر می بندیم هر آ زاده را
صدامی کنیم
پاک چون آیینه روی بند ّ
واژه ها را مذهبی با حکم موالی فقیه
الی هر لفظی که جا می شد الف المی کنیم
هرکهگفتاللهاکبرچونمرید"اکبر"است
شوربخت و سرنگون از هر سر بامی کنیم
چون سر مردانگیمان شد فدا در راه دین
باید اکنون عِلم را هم ذبح اسالمی کنیم*
_____________________
**رهب��ری در همین زمینه افزودن��د :عده ای،
ظلم بزرگی را كه پس از انتخابات به مردم و نظام
اسالمی شد و هتك آبروی نظام در مقابل ملتها را
نادیده می گیرند و مسئله كهریزك یا كوی دانشگاه
را قضیه اصلی قلمداد می كنند اما این نگاه ،خود
یك ظلم آشكار است.
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گوناگون...

چندکاره بودن در آینده مشکالت
پیچیده تری را برای مردم ایجاد می
کند از جمله آن کاهش بازدهی مغز
است و نتیجه منطقی اش می تواند
در زمانی مثل رانندگی به شدت بروز
کند.
>> آی�ا تابحال خ�ود را در این
حالت یافته اید:
در حال چت کردن در مس��نجرید
و همزمان ایمی��ل خود را چک می
کنید و در کنار آن وبگردی نیز انجام
می دهید...
اگ��ر از اهالی همیش��گی اینترنت
باشید ،این اتفاق برایتان افتاده است،
اما بهتر است بخاطر این توانایی ها به
خود نبالید!
مطالع��ات جدید نش��ان م��ی دهد
کس��انی که چندین عملک��رد را با
ه��م انجام می دهن��د و به اصطالح
«مولتی تسک» هستند (مشغولیت
همزم��ان به انواع مولتی مدیا :پیغام
کوتاه ،چت ،ویدئ��وی آنالین ،تایپ
متون ،وبگردی و غیره) بدترین نتایج
را در تست هایی دارند که در آن باید
توجه و تمرکز خود را از یک عملکرد
به کار دیگر تغییر دهند.
یک��ی از دالی��ل ای��ن اس��ت ک��ه
مولتی تس��ک ه��ا تمای��ل دارند تا
اطالع��ات بیه��وده ای را در حافظه
کوتاه مدت خود نگهداری کنند که

'صاحبان
رانهای بزرگ
قلب ساملتری
دارند'

__________________
 ضخامت ران ها
نشان می دهد سوخت و ساز
انسولین به خاطر حجم باالی
عضالت بهتر انجام می شود
__________________
مطالعات نشان می دهد احتمال ابتال
به بیماری قلبی و مرگ در س��نین
جوانی در افرادی که ران های ضحیم
دارند کمتر از دیگران است.
محققان دانمارکی با تحقیق بر روی
س��ه هزار نفر به این نتیجه رسیدند
اف��رادی که محی��ط دور ران آنها از
شصت سانتیمتر بیشتر است ،کمتر
دچار بیماری قلبی می شوند.

تغذیهدیرهنگام
باعث چاقی
می شود

بر توانایی تمرکز آنها در مقایس��ه با
افراد دیگر که عادت به اینگونه کارها
ندارند ،تاثیر می گذارد.
چندکاره بودن در آینده مش��کالت
پیچیده ت��ری را برای م��ردم ایجاد
می کند از جمله آن کاهش بازدهی
مغز است و نتیجه منطقی اش می
تواند در زمان های مثل رانندگی به
شدت بروز کند.
در آزمایش��ی که بر  262دانش��جو
انجام ش��د از آنها خواسته شده بود
که فعالیتهای همزمانی را که با انجام
می دهند ذکر کنند و سپس از آنها
آزمایشی گرفته شد.
در ای��ن آزمای��ش آنها می بایس��ت
فعالیتهای��ی از قبی��ل طبقه بندی
لغات ،شمردن مثلث های قرمز برتر
از آبی ها ،دوباره برگشتن به لغات و
طبقه بندی حروف و اعداد و یا فشار
دادن یک کلید دیگر در حین طبقه
بن��دی دو حرف مانند ه��م را انجام
دهند.
نتیجه این ش��د که چن��دکاره های
حرفه ای تر در مقایسه با بقیه دچار
اشکال واقعی بودند.
زمان پاسخگویی ش��ان طوالنی تر
بود زیرا حواسشان به راحتی توسط
اطالعات نامربوط پرت شده و آنها را
در حافظه کوتاه مدت خود نگه می
داشتند.
به زب��ان س��اده ش��خص در میان
اطالعات بس��یاری ش��ناور است و
نمیتواند به س��رعت اطالعات مهم
و غیرمه��م را از ه��م فیلتر کند؛ به
همین شکل ،تنها کس��ری از ثانیه
الزم اس��ت تا ش��ما چش��م از جاده
بردارید و شخصی را که در جاده وارد
مسیرتان شده و دستش را باال گرفته
تشخیص دهید و اگر این اتفاق نیفتد

چه خواهد شد؟
فاجعه ای به وقوع می پیوندد.
پس ممکن است برای تبدیل شدن
به یک مولتی تسک حرفه ای هزینه
سنگینی را بپردازید.
چندکاره بودن آستانه حواس پرتی
را پایین می آورد و ش��خص ممکن
است توانایی هایش را برای امور که
به تمرکز سریع نیازمند است ،مانند
هنر ،علم و نویس��ندگی از دس��ت
بدهد.
برای رهایی از این مشکل ،به سادگی
گوش��ی همراه پیش��رفته خ��ود را
خاموش کنید ت��ا وقتی ایمیل می
خوانید یا چیزی می نویس��ید مدام
«ویبره» نداشته باشد!
برای چک کردن ایمیل برنامه داشته
باش��ید ،مثال هر دو ساعت یکبار و
عادت کنید تا ایمیل می رسد سریع
برای چک کردن آن نروید.
این نکته ش��اید به نظر ساده بیاید،
ولی مشکلی است که نصیب خیلی
از افراد نسل حاضر شده در حالیکه
به سادگی قابل حل است! 

به گفت��ه آنها افرادی ک��ه ران های
الغری دارند ،عضالتش��ان از حجم
کافی برای متعادل کردن س��وخت
و س��از انس��ولین برخوردار نیست
و احتم��ال ابتالی آنها ب��ه دیابت و
بیماری قلبی بیشتر از دیگران است.
نتیجه این تحقیق در مجله پزشکی
بریتانیا منتشر شده است.
محقق��ان افراد م��ورد آزمایش را به
م��دت ده س��ال برای بررس��ی بروز
بیماری قلبی و دوازده و نیم س��ال
برای بررسی میزان مرگ و میر دنبال
کردند.
ب��ه گفته محققان احتم��ال ابتالی
اف��رادی که محی��ط دور ران آنها از
 55سانتیمتر است ،به بیماری قلبی
و مرگ در جوانی بیش��تر اس��ت از
دیگران است.
آنها برای اندازه گیری دور ران ،محیط
ران را در زیر برجستگی باسن اندازه
گیری می کردند.
پروفس��ور بریت هیتمن ،سرپرست
محققان دانمارکی گفت نتیجه این
تحقیق ربطی به چاقی ناحیه شکم،

چاقی عمومی و سبک زندگی افراد
مورد آزمایش ندارد.
آقای هیتمن گفت" :متوجه شدیم
خط��ر (ابتال ب��ه بیم��اری قلبی) با
ضخامت ران ها ارتباط بیشتری دارد
تا دور کمر".
مطالعات قبلی نشان داده بود که دور
کمر باال (  90سانتیمتر برای زنان و
 102سانتیمتر برای مردان) به معنی
افزای��ش خطر ابتال به بیماری قلبی
است.
کارشناس��ان هشدار می دهند برای
تایید نتیجه این تحقیقات به آزمایش
های بیشتری نیاز است.
به گفته آنها هنوز برای ایجاد تغییر
در توصیه های ارائه شده درباره نحوه
تغذیه و ورزش افراد زود است.

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

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

)Tel.: (514
996-2725

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی

>> به ترتیب حروف الفبا

____________________
محققان می گویند احتمال بروز چاقی در افرادی
که دیرهنگام غذا می خورند ،بیشتر است.
گروهی از محققان دانش��گاه ایلین��وی در آمریکا
با بررس��ی موش های آزمایشگاهی به این نتیجه
رس��یده اند که عالوه بر کمی��ت و کیفیت غذای
مصرف شده ،زمان مصرف آن نیز در تعیین وزن
افراد نقش دارد.
ب�ه گفت�ه آنها ،م�وش هایی که در س�اعت
های غیرطبیعی غذا می خورند ،در ش�رایط
مساوی دو برابر بیشتر از سایر موش ها چاق
می شوند.
پیش تر نیز نتیجه مطالعات نشان داده بود ساعت
بیولوژیک انسان ها در مشخص کردن میزان انرژی
جذب شده از مصرف مواد خوراکی نقش دارد.
محققان هنوز به مکانیسم کامل افزایش اضافه وزن
در صورت تغذیه در زمان غیرمناس��ب پی نبرده
اند.
گفته می ش��ود هورمون هایی که در زمان خواب
ترشح می شوند و تغییر دمای بدن در این زمان بر
این موضوع تاثیرگذار است.
دیناآربل،سرپرستمحققاندانشگاهایلینوی
گفت" :یکی از موضوع های مورد عالقه در
این تحقیق بررسی افرادی چاقی بود که در
شیفت های دیروقت کار می کردند".
او ادامه داد" :بررسی وضع این افراد باعث شد
فکر کنیم خوردن در زمان نامناس��ب باعث
اضافه وزن می شود".
محققان دانشگاه ایلینوی در تحقیقات خود
به مدت ش��ش هفت��ه به دو گ��روه از موش های
آزمایشگاهی غذای پرچربی یکسان دادند.
زمان تغذیه این موش ها متفاوت بود.
وزن م�وش هایی یک�ی از این گ�روه ها که
دیروقت تغذیه می شدند ،دو برابر گروه دیگر
اضافه شد.
این در حالی اس��ت که هر دو گروه از موش ها به
یک اندازه خ��وراک دریافت کرده بودند و به یک
اندازه فعالیت بدنی داشتند.
ف��رد تورک یکی دیگر از محقق��ان می گوید این
تحقیق نش��ان می دهد موض��وع اضافه وزن تنها
به میزان کالری دریافتی و میزان انرژی آزاد شده
ارتباط ندارد.
به گفته او تغذیه در زمان مناس��ب به کند کردن
روند چاقی در افراد کمک می کند.

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاهرانندگی

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

_____________________

____________________
به گفته محققان تغذیه در زمان مناسب به
ُکندکردن روند چاقی در افراد کمک می
کند

برا
یای

ن که

آیا چندکاره
بودن در
دنیای امروز
مضر است؟

شب خواری!

multitasking
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

Tel.:(514) 937-2888

918
خوردن خوبی داره ،پس دادن بدی
خوشا بحال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند
خوشا چاهی که آب از خود بر آرد
خوش بود گر محک تجربه آید بمیان/
تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد
خوش زبان باش در امان باش
خولی به کفم به که کلنگی بهوا
یک ده آباد به از صد شهر خراب
خونسار است و یک خرس
خیر در خانه صاحبش را می شناسد
خیک بزرگ ،روغنش خوب نمیشه!
دادن به دیوانگی گرفتن به عاقلی
دارندگی ست و برازندگی
داری طرب کن ،نداری طلب کن
داشتم داشتم حساب نیست ،دارم دارم حسابه
دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد
دانا گوشت می خورد نادان چغندر
دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه /
هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا
دایه از مادر مهربان تر را باید پستن بُرید
دختر ،تخم تر تیزک است
دختر تنبل ،مادر کدبانو را دوست داره
دخترمیخوهی ماماش را بین /
کرباس میخواهی پهناش را ببین
دختر همسایه هر چه چل تر برای ما بهتر
دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقا دائیش خوبه
درازی شاه خانم ،به پهنای ماه خانم در
در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام
در بیابان لنگه کفش ،نعمت خداست
در پس هر گریه آخر خنده ایست
در جنگ ،حلوا تقسیم نمیکنند
در جوانی مستی ،در پیری سستی،
پس کی خدا پرستی؟!
در جهان هر کس که داره نان مفت،
می تواند حرفهای خوب گفت
در جهنم عقربی هست
که از دستش به مار غاشیه پناه می برند
در جیبش را تار عنکبوت گرفته است
در چهل سالگی طنبور میآموزد
در گور استاد خواهد شد!
در حوضی که ماهی نیست ،قورباغه سپهساالره
در خانه ات را ببند همسایه تو دزد نکن
در خانه اگر کس است یکحرف بس است
در خانه بیعاره ها نقاره می زنند
در خانه مور ،شبنمی طوفانست
در خانه هر چه ،مهمان هر که
درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای
نه جور ّاره کشیدی نه جفای تبر
درخت پر بار ،سنگ میخوره
درخت کاهلی بارش گرسنگی است
درخت کج جز بآتش راست نمیشه
درخت گردکان به این بلندی/
درخت خربزه الله اکبر!
درخت هر چه بارش بیشتر بشه ،سرش پائین تر میاد
درد دل خودم کم بود ،این هم قرقر همسایه
درد ،کوه کوه میاد ،مومو میره
در دروازه را میشه بست،
اما در دهن مردم و نمیشه بس!
در دنیا همیشه بیک پاشنه نمیچرخه
در دنیا یه خوبی می مونه یه بدی
در دیزی وازه ،حیای گربه کجا رفته
در زمستان ،الو ،به از پلوه
در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله
درزی در کوزه افتاد
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آنچه منجر
به کاهش
میلجنسی
می شود

>> اگ��ر دچارکاه��ش می��ل
جنس��ی و یا هر نوع اختالل دیگر در
این عملکرد هس��تید بهتر اس��ت به
پزشک مراجعه نمایید تا دلیل اصلی
آن مشخص شود.
در ادامه به بعضی از مهم ترین بیماری
هایی که میل جنس��ی را تحت تاثیر
قرار می دهد اشاره می کنیم.

بیماری عروقی:
چندی��ن اخت�لال عروق��ی در قالب
مشکالت جنس��ی خود را نشان می
دهد .به م��رور زمان رگ های خونی
را تح��ت تاثیر قرار داده ،ش��ریان ها
را س��خت و باریک می کند و همین
مسئله خون رسانی به دستگاه تناسلی
را کاهش می دهد.
این عارضه در م��ردان منجر به عدم
توانایی نعوظ و در زنان منجربه عدم
روانی دستگاه می شود.
گزارش ش��ده است که  50تا  % 70از
عدم توانایی نعوظ در مردان ناشی از
اختالالت عروقی است.

دیابت:
اغلب مش��کالت جنس��ی ناش��ی از
بیماری دیابت اس��ت که با مشکالت
دیگری نظیر آس��یب های عصبی و
بیماری های عروقی همگام می شود.
از جمله ع��وارض دیاب��ت در مردان
اختالل در نعوظ و انزال می باشد و در
زنان این عارضه به شکل کاهش میل
جنسی و یا عدم رسیدن به اوج لذت
جنسی بروز می کند.
البته این عوارض با کنترل قند خون،
فشار خون و س��طح کلسترول قابل
جبران می باشد.

افسردگی:
اغلب به دنبال افس��ردگی اختالالت
جنس��ی ب��روز می کن��د .زی��را مغز
بزرگترین ارگان جنس��ی نامیده می
شود که میل جنسی و تمایل به آن از
همین ارگان سرچشمه می گیرد.
اگر مواد ش��یمیایی مغز و یا هورمون
ها و ترانسفرهای عصبی در وضعیت
متعادل��ی نباش��ند ،میل جنس��ی،
انگیختگ��ی جنس��ی و اوج ل��ذت
جنسی(ارگاسم) را تحت تاثیر قرار می
دهد و داروهای ضد افسردگی باعث
کاهش میل جنسی می شود.
البته خوشبختانه داروهایی با فرمول
مشابه ویاگرا و یا خود ویاگرامی تواند
به بهب��ود این وضعیت کمک موثری
کند.

یائسگی:
میل جنسی زنان به موازات تغییر در
هورمون های خ��اص افول می کند.
افت مقدار استروژن که در انگیختگی
جنسی موثر است ،باعث خشکی واژن
و دردناکی آمیزش می شود.

تستوس��ترون ،هورمونی که در میل
جنسی هر دو جنس نقش دارد ،با افت
فعالیت تخمدان ها کاهش می یابد و
در جمع این مسئله باعث کاهش میل
جنسی می شود.

تاثیرات جانبی
داروها:

داروهای بیشماری هستند که چنین
تاثیر ناخواسته ای را به همراه خواهند
داشت.
عالوه بر داروهای ضد افس��ردگی که
روی رسپتورهای سروتونین تاثیر می
گذارد ،داروهای فش��ار خون و حتی
داروه��ای ضد بارداری می تواند میل
جنسی را تحت تاثیر قرار دهد.

ام اس:
این بیماری که باعث تخریب سیستم
عصبی مرک��زی می ش��ود ،بر روی
عملکرد امیزش تاثیر می گذارد .عدم
خش��نودی از آمی��زش و یا فقر میل
جنسی و رسیدن به اوج لذت جنسی
در زنان می تواند یکی از نش��انه های
ابتال به این بیماری باشد.
بیم��اری های عصب��ی دیگری نظیر
پارکینسون نیز چنین تاثیر مشابهی را
بهمراه دارد.

آندومتروز:
بیش از  5میلیون زن در شمال امریکا
دچار این اختالل هستند.
بیماری آندومت��روز که بافت رحمی
را تح��ت تاثیر قرار م��ی دهد ،عالوه
بر عالئم دردن��اک این بیماری نظیر
گرفتگیهایشکمیدردناک،قاعدگی
های شدید و درد مزمن لگنی امکان
آمیزش را به سختی فراهم می کند و
تجربه ای ناخوشایند خواهد بود.

کیست های ختمدانی:

آمیزش های دردناک می تواند عالمتی
از کیست های رحمی باشد.
بیماری التهاب لگن و یا سرطان لگن
نیز چنی��ن عالمتی را بهمراه دارد .به
طور کل��ی آمیزش ه��ای دردناک را
نباید نادیده گرفت.

اختالالت تیروئیدی:

تیروئید غ��ده ای پروانه ای در جلوی
گردن می باش��دکه نقش مهمی در
حیات و سالمت فرد ایفا می کند.
مدیریت فرآیند متابولیسم  ،از دما تا
وزن و همچنین س�لامت جنسی از
فعالیت های غده تیروئید می باشد.
ه��ر نوع اخت�لال در هورم��ون های
تولیدی این غده باعث بروز مشکالتی
در نعوظ ،انزال ،تغییر میل جنسی و
انگیختگی جنس��ی و رسیدن به اوج
لذت در زنان می شود.

«خفگی» درخواب:
APNEA

این اختالل که در آن تنفس به مدت
 10ثانیه متوقف می شود و این روند
مرتب در خواب تکرار می شود منجر
به بروز مشکالت جنس��ی در مردان
می شود.مشکالتی از قبیل انگیختگی
جنس��ی و یا اختالل نعوظ از عوارض
جانبی این مشکل می باشد.
_______________________
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زنان
کابینه؛

موانع تازهای
برای تغیری

آیدا قجر -بیروت

کانون زنان ایرانی:

 20شهریور 1388

معرفی کرد آنه��م در روزهایی که
اعضای این ستاد یا در زندانند و یا در
حال شناسایی و پیگرد قانونیاند.
فاطم��ه آجرل��و دیگر
نام��زد وزارت ،خ��ود
طراح گزینش جنسیتی
دانشجویان بود و عقیده
داش��ت ب��رای تحصیل
دختران در دانشگاهها و
در همهی رشتهها باید
اندازه قائل ش��د .گفته
می شود او در افشاگری
پالیزدار علیه مسئوالن
نظام ،یازده ساعت مورد
بازجویی و محاکمه قرار
گرفته بود.
مرضیهوحیددستجردینیزمخالفت
با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون
رفع تبعیض را دارد و پیشتر طرح
جداسازی جنسیتی بیمارستانها را
ارائه کرده بود.
دلی��ل احمدین��ژاد ب��رای معرفی
وی "حجب و حی��ای زنان در بیان
مشکالت زنانگی است که بهتر است
یک خانم متخصص برای این وزارت
(بهداش��ت و درمان) در نظر گرفته
شود" .گویا از نظر او مهمترین مشکل
زنان در جامعه ،ناتوانی بیان مسائل و
مشکالت زنانگیشان است.
________________

بی��ش از دو م��اه مانده ب��ه آخرین
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایران
فعاالن حقوق زنان تصمیم گرفتند
ت��ا در زیر یک پرچم مطالبات خود
را بیان کنند؛ خواستههایی که بر دو
محور اصلی بنا شده بود:
اول،پیوستنایرانبهکنوانسیون
امحای اشکال تبعیض علیه زنان
و
دوم ،بازنگری اصول�ی از قانون
اساس�ی ک�ه در آن تبعی�ض
جنسیتی وجود دارد.
ب��ا متحد ش��دن تمامی فع��االن و
تش��کیل وحدتی بن��ام "همگرایی
جنبش زن��ان" کاندیداها به صورت
جدی متوجه شدند که باید مساله
ی "احقاق حقوق زن" را در دستور
کارشان قرار دهند.
ب��ا انتخاب��ات  22خ��رداد  1388و
ح��وادث اعتراض��ی پ��س از آن و
دستگیری ش��مار زیادی از فعاالن
سیاس��ی و زنان این ه��م پیمانان
ساکت ننشس��تند و راه جدیدی را
برای مبارزه در پیش گرفتند.
با تأثیر تدریجی این جنبش بر نیمی
از جمعیت کشور ،رئیس دولت که
برخی از مردم و گروهها مشروعیتی
برای آن قائل نیس��تند و او را دولت
کودتا می خوانن��د  ،نیز برای جلب
حمایت زنان به نتیجه جالبی رسید:

این سه زن اما در دفاع از خود بدترین

ام��ا به راحت��ی میتوان ن��وع نگاه و
خواستهی احمدینژاد از جامعه زنان
را با معرفی این سه زن به کابینه (با
آگاهی کاف��ی از رد صالحیت آنها)
فهمید.
حرک��ت تبلیغاتی وی برای نش��ان
دادن ظرفیت و روش��ن بینی خود
از معرفی سوس��ن کشاورز آغاز شد
و ب��ا اینکه این ش��ایعه قوت گرفت
که کش��اورز عضو ستاد میرحسین
موس��وی بوده است او را به مجلس

از طرف نماین��دگان دیگر نیز مورد
تمسخر قرار گرفتند تا سرانجام یک
زن باقی ماند.
از گذش��تهی این سه زن به راحتی
میت��وان به نوع ن��گاه احمدینژاد و
برنامههای که برای آیندهی زنان در
نظر گرفته است پی برد.
همان طور که برای ریاس��ت مرکز
ام��ور زنان ،تهمین��ه دانیالی (مدير
كل س��ابق دفتر امور زنان روستايی
و عش��اير وزارت جهاد كشاورزی) را
معرفی کرده است؛ کسی که معتقد
اس��ت" :وظیفهی زن همس��ری و

ورود ناگهانی سه زن در
کابینه!

جنبش زنان به
ویترینهای سیاسی دل
خوش خنواهد کرد.
این بار کسانی از جنس
خودمان در برابر "تغییر"
مقاومت می کند.
________________

مادری نمونه است و برابری جنسیتی
معنایی ندارد".
>> ماجرا روشن است:

اول:

احمدینژاد در ابتدا به
عنوانیککارتبلیغاتی،
س��ه زن را ب��ه کابینه
معرفی میکند با علم به
این که بدون هماهنگی
با مراجع س��نتی قم و
رایزنی با آنها نمی تواند
رأی اعتم��اد بگی��رد و
آنها مطمئنا به مخالفت
برخواهن��د خواس��ت
چنان که در سال  1342برای وزارت
"فرخ رو پارس��ا" با دول��ت وقت به
شدت مخالفت و پس انقالب نیز وی
را به عنوان "مفسد فی االرض" اعدام
کردند.
در نتیج��ه او می دانس��ت که بافت
س��نتی باق��ی مان��ده از آن زمان با
وزارت زن مخال��ف خواه��د بود اما
این ریسک تبلیغاتی را انجام داد تا
توضیح یا توجیه جامعه این باش��د
که به نظ��ر احمدینژاد وزارت ،حق
جامعهی زنان است! این درحالیست
که جنبش زنان هم این مطلب را در
اولویت مطالبات خود قرار نداده بود
زیرا بافت س��نتی ـ مذهبی ایران را
میشناخت.

دوم:

در مرحلهی دوم به دفاع از این س��ه
زن برخاس��ت و برای ارتقای منزلت
آنان درخواس��ت کمک کرد تا ثابت
کند دولت و ش��خص او مشکلی با
ارتقای منزلت سیاس��ی و اجتماعی
زنان ندارند و هزینه این مخالفت را
بر دیگران و مشخصا مجلس شورای
اسالمی تحمیل کند.

روشها را اتخاذ کردند به طوری که سوم:

برادران!

به فتح واژن و مقعد برخاسته اند

>> شعر برای
سعیده پورآقایی و
ترانه موسوی
 12شهریور 1388

موهایی با بافت آفریقایی
و مژگانی آغشته به ریمل داشته باشی
مثل ترانه،
یا چادری گل گلی
مثل سعیده
 ُدردانه ی شهید شیمیایی جنگ هشت ساله -فرقی ندارد
در عملیات "فتح المبین"
برادران!
به فتح واژن و مقعد برخاسته اند
با رمز "یا لوط"
تو خواهرم! اما
فریادی بودی كه "الله اكبر" شدی بر بام خانه ات
و خدا را از انحصار آلوده شان درآوردی
جرمت این بود
آری
جرمت این بود!

در مرحله ی س��وم و علیرغم عدم
رأی اعتماد ب��ه دو زن نامزد وزارت،
سرانجام به خواسته ی خود رسید و
توانست اسم خود را به عنوان اولین
دولت بعد از انقالب که یک وزیر زن
را در جمع خود پذیرا شد ثبت کند
تا در آخر ای��ن بازی از پیش برنامه
ریزی شده ،برنده ماجرا باشد.
نه تنها در کارنامهی هیچیک از این
زنان فعالیتی برای احقاق حقوق زنان
وجود ندارد ،بلکه سابقه ای در ترویج
مردساالری از خود نشان دادهاند.
مردس��االری یا حمای��ت از برابری
جنسیتی به صرف مرد یا زن بودن
نیست که اثبات می شود؛ چه بسیار
مردانی که برای رس��یدن به برابری
جنس��یتی فعالیت دارن��د و حاضر
به پرداخت هر بهائی نیز هس��تند و
بالعکس چه بسیار زنانی که با نگاه
و عمل خود به بقای س��نت و تاریخ
مردساالری کمک می کنند.
ش��اید احمدینژاد و مرضیه وحید
دس��تجردی این کابینه را افتخاری
برای زن��ان ایران بدانند ،اما جنبش
زنان بی خبر از حقوق ضایع شدهی
خود نیستند و وظیفهی همسری و
مادری را به عنوان "تنها" وظیفهی
خ��ود نمیدانند و ب��ه ویترینهای
سیاسی دلخوش نخواهند کرد.
آنها راهی دش��وارتر از گذش��ته در
پیش رو دارند زیرا کس��ی از جنس
خودشان در برابرشان ایستاده و در
برابر "تغییر" مقاومت می کند.


جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه 4اکتبر

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

زن

پیشکش!

رای ما زنان
کجاست؟

فاطمهگوارایی
>> در مقطع انتخابات «همگرایی
جنبش زنان برای طرح مطالبات در
انتخابات» تالش کرد نا با احمدی نژاد
به عنوان یکی از  ۴کاندیدای ریاست
جمهوری دهم تماس حاصل نماید
تا در دی��دار رودررو با وی به گفتگو
در باره خواس��تها و مطالبات فعاالن
زن و برنامه های وی در رابطه با زنان
در صورت پیروزشدنش در دور دوم
بپردازد  .عدم پاسخ وی بر خالف سه
کاندیدای دیگر تالش��ی برای فرار از
مواجهه شدن با فعاالن زن پرسشگر
بود  .که از چش��م تیز بین آنان دور
نمان��د  .البته جامعه زنان یادش��ان
نرفته ک��ه در زمان تبلیغات نهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری وی
با طرح شعار ورود زنان به ورزشگاه ها
و نیز مسئله نبودن پایین و یا باالتر
ب��ودن حجاب زنان و دختران تالش
نمود تا چهره متفاوتی از خود برای
بخش��هایی از زنان جامعه به وجود
آورده و بر سبد آرای خود بیفزاید .
ام��ا اقدام��ات وی در ب��اره زنان که
توسط بخش های به شدت محافظه
کار اقلی��ت حاکم مورد حمایت قرار
می گرف��ت حکایت از ناس��ازگاری
های دیدگاهها و عملکرد دولت نهم
با خواسته ها و مطالبات فعاالن زن
از سویی و منافع عموم زنان از سوی
دیگر داشت .
اعمال س��همیه بندی جنسیتی در
دانش��گاهها  ،ایجاد گش��ت ارشاد و
مب��ارزه با منکرات و کش��اندن پای
هزاران ت��ن از زن��ان و دختران این
س��رزمین به بازداشتگاه ها و زندانها
 ،بازگردان��دن بس��یاری از گامهای
برداشته شده اولیه دولت اصالحات
در جهت مش��ارکت بیشتر زنان در

دوازدهمین جتمع
مادران عزادار:
همه با سکوت

 23شهریور
1388
وبالگ مادران
عزادار :ساعت
 6بعد از ظهر
اس��ت ،کنار
آب نم��ای
بزرگ پ��ارک الل��ه ،م��ادران در
میعادگاه هفتگی خود نشسته اند
تا بار دیگر خواسته های خود را با
سکوت تکرار کنند ،مجازات آمران و
عامالن کشتار فرزندان ملت نه فقط
در جنبش سبز بلکه از اول انقالب.
پ��س از  12هفته دی��دار ،مادران
یکدیگر را خوب می شناس��ند نه
به اس��م به رنجی که بر آنان رفته،
خواهری  70س��اله که برادرش در
زمان ش��اه به حب��س ابد محکوم
و با انقالب آزاد ش��ده و در س��ال
 60دستگیر و بالفاصله اعدام می
شود بدون اینکه عملی غیر قانونی
انجام داده باشد ،مادران و خواهران
داغداری که عزیزان خود را دردهه
 60بخصوص سال  67که همین
روزها بیست و یکمین سالگرد آن
بود از دست داده اند ،مادری که هم
اینک تنها فرزندش در زندان است،
مادری که هیچ عزیز خونی خود را

عرص��ه های اجتماعی  ،سیاس��ی ،
فرهنگی و اقتصادی به شرایط قبل
از اصالحات  ،اعمال تضییقات بسیار
ب��رای فع��االن زنان به ط��وری که
همواره تنی چند از آنها در زندانها و
راهروهای دادگستری بسر می بردند
 ،تالش برای بازنشس��تگی زودتر از
موعد و پاره وقت کار کردن زنان که
عمال به راندن آنان از تمامی عرصه
هایی گردیده است که با تالش سخت
خود در طی سال های بعد از انقالب
کسب کرده اند و یا محدودیت ایجاد
کردن بر س��ر راه تحصی��ل زنان در
برخی از رشته های خاص و  ، ...تنها
مواردی از دیدگاه های دولت نهم در
رابطه با زنان محسوب می شود .
با فرا رسیدن انتخابات دهمین دوره
ریاست جمهوری فعاالن زن به مانند
س��ایر اقشار جامعه امیدوار بودند در
راستای جنبش اجتماعی پدید آمده
شاهد روی آمدن دیدگاهی متفاوت
با دیدگاه حاکم باش��ند  .اما چنین
نشد !
______________
• مسئله اصلی ما فعاالن

زن همچنان عدم مشروعیت
دولت دهم با متام اجزایش
می باشد و با قراردادن
چند وزیر زن منی توان
با آگاهی و شعور عمومی
اینگونه بازی کرد...

______________
در ح��ال حاض��ر دولت ده��م فاقد
مشروعیت سیاسی است و هر بنایی
که بر روی آن شکل یابد از نظر فعاالن
زن فاقد مشروعیت می باشد .
ش��اید اگ��ر روی داد وقای��ع بعد از
انتخابات به این ش��کل صورت نمی
یافت ما روی شکس��ته شدن تابوی
ممنوعی��ت ورود زنان ب��ه فازهای
مدیریتی کالن سیاسی (تازه آن هم
اگر به سرنوشت شعار حمایت از ورود
زنان به ورزشگاه ها دچار نشود) و یا
توانائی های زنان معرفی شده برای
وزارت و یا خود پست هایی که این
زنان برای وزارت در آن معرفی شده
و  ...می پرداختیم  .ولی در ش��رایط
کنون��ی باید به این بح��ث بپردازیم
دولتی که ب��ه غیر دمکراتیک ترین
ش��یوه ها آن هم در مقابل چشمان
میلی��ون ها ناظر ایرانی و خارجی بر
روی کار آمده و خود به یکی از موانع
فرایند دمکراتیزاسیون ایران تبدیل

از دس��ت نداده ولی به واقع عزادار
است وهفته های گذشته با دیدن
مادر ندا و مادر سهراب چنان منقلب
شده بود که هفته ای بیمار بود و
به پ��ارک نیامد،
م��ادر مس��عود
هاش��م زاده و
عروس همیشه
همر ا ه��ش ،
تن��ی چن��د از
هنر من��د ا ن ،
تعدادی از فعاالن
جنبش زنان ،همه با سکوت در کنار
هم راه می روند .تصویر چهره
خندان مسعود دست به دست
می گردد چهره مادر مسعود
غرق بوسه می شود.
مادر عکس جوان اش را روی
سینه می گیرد و به راه رفتن
ادامه می دهد .
ماش��ین ون پلی��س همراه با
سه زن پلیس وارد پارک می
شود و مطابق معمول تهدید
ها نیز شروع می شود .ماموران
از چهره مادران عکس و فیلم
می گیرند .هیچکس واکنشی
نش��ان نمی دهد .پلیس های
م��رد دخالت م��ی کنند که
متفرق شوید؛ مادران با آرامش
و مهربانی توضیح می دهند.
عکس مسعود را باال می گیرند
و نشان پلیس می دهند.
پلیس م��ی گوی��د فهمیدم

چگو نه
گردیده
ب��ا زنان
در رابط��ه
تغیی��ر موضع داده و ب��ه مقول��ه
مش��ارکت زنان در حد وزارت خانه
ورود کرده است.
آیا در نگرش این مجموعه به یکباره
نس��بت به زنان ،حقوق و توانائیهای
آن��ان تغییرات��ی رخ داده و یا تالش
عوامفریبانه و انحرافی دیگری برای
دورکردن ذهن فعاالن جنبش زنان
از ماهیت آنچه که روی داده اس��ت،
می باشد.
متاسفانه اقلیت حاکم شعور جامعه ما
و نیز فعاالن زن ما را نادیده می گیرد
و اتفاقا نقطه به شدت آسیب پذیر آن
نیز همین جاست .
انتص��اب وزرای زن کابین��ه ده��م
ب��ه همان میزان انحرافی اس��ت که
انتصاب مشایی به سمت معاون اول
رئیس دولت دهم تا جامعه سرگرم
بازیهای سیاس��ی و فرعی شده و از
فاجعه اصلی رویداده غافل شود.
ما زنان یادمان نرفته که رئیس مرکز
ام��ور زنان و خان��واده دولت نهم در
همان شرایط التهابی بعد از انتخابات
و بح��ران ه��ای پدید آم��ده از غیر
ضروری بودن تش��کیل وزارت زنان
سخن به میان آوردند ( ۱٣٨٨/۵/۱٨
روزنامه اعتماد  ،ص .) ۱۰
بنابراین فعاالن زن با آگاهی نسبت
ب��ه مس��ائل روی داده فری��ب بازی
های عوامانه را نخواهند خورد  .برای
جامعه ما و زنان م��ا اولویت کنونی
سمت یابی تمام جنبش های داخلی
منجمل��ه جنبش زنان در راس��تای
جنبش دمکراس��ی خواهی با حفظ
اس��تقالل جنبش زنان در پیگیری
مطالبات خ��اص خود می باش��د .
(ارتباط در عین استقالل) و هرگونه
تالشی را در راستای همنوایی با این
جنبش ارزیابی می کند.
دولتی که در زمان تصدی اش به نام
حفظ کیان خانواده ،امنیت بنیادهای
خانواده های ما را در جامعه نش��انه
می رود ،به نام ارشاد زنان و برقراری
امنیت اجتماعی ،حیثی��ت و آبرو و
امنیت زنان و جان آنان را به مخاطره
می اندازد ،در جریان انتخابات و بعد
از آن به شکل بیرحمانه ای در کوچه
{>> ادامه در صفحه}30 :

فاتحه هم خواندم؛ ما
ش��ما را می فهمیم،
ولی متفرق شوید.
مادران با س��ماجت
یک ب��ار دیگ��ر دور
آب نمای پ��ارک راه
می روند .حدود صد
نفری هستند و وقتی پلیس دوباره
مانع می شود همه می ایستند .یک
دقیقه سکوت اعالم می کنند و با
فاتحه و صلوات و اله اکبر س��اعت
 7غروب ب��ه برنامه هفتگی خود
خاتمه می دهند.

Accounting

Tax Solutions

___________
Income Tax Service
_______________

تنظیماظهارنامهمالیاتی
در خدمت هموطنان
و دانشجویان در مرکز شهر
----------------Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379
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بازسازیمایل
حسین انصاری
مونترال – سپتامبر 2009
با یکی از دوستان صحبت می کردم
و ضمن انتقاد از مطالب ستون مالی،
ایراد می گرفت که این س��تون کم
کم از ستون مالی به ستون اخالقی
تبدیل شده است!
معموالً با دیدگاه های این دوس��ت
موافق نیس��تم اما این بار با ادعای او
صد در صد موافقم.
بزرگتری��ن بدبختی مردم ش��مال
آمریکا این است که صدها سخنگو
و نویسنده و به اصطالح مشاور را در
نزدیکی خود ،چه از طریق مطبوعات
و چه از طریق گاهنامه های شخصی
و غیره در دس��ت دارند و متاسفانه
هیچ یک از این مدعیان تخصص در
امور مالی هنوز درک نکرده اند که
برنامه ریزی مالی  80درصد رفتار
است و  20درصد ریاضیات!
همان  20درصد ریاضی هم احتیاج
به دیپلم و لیسانس و دکترا ندارد!
هر مادر بزرگی که در قرن  19بدنیا
آمده باشد ،بخش ریاضی برنامه ریزی
مالی را می داند.
مشکل همان  80درصد بقیه است!
تفاوت مشاور مطلع و مشاور مقلد ،در
درک و عمق دانش او در امور رفتاری

سقوط
ابرقدرتها
()2

حسین انصاری
مونترال ،سپتامبر 2009
در قسمت قبل توضیح دادم که به
چه علت ابرق��درت آمریکا در حال
س��قوط اس��ت و ابرقدرتهای دیگر
مانند چین و هندوس��تان در حال
شکل گیری هستند.
همچنین یادآور شدم که جابجایی
مهرههایقدرت،طوفانهایاقتصادی
و اجتماعی ایج��اد خواهد کرد که
همه ما و آینده خود و فرزندانمان را
در  10تا  15سال آینده تحت تاثیر

است.
بنابرای��ن برنامه ری��زی مالی ،ربط
زیادی به ریاضیات ندارد؛ هر چند که
اطالعات بیشتر در این زمینه کمک
زیادی می کند ،اما بیش از هر چیز
مدیون "رفتار" است.
این ستون درس اخالق نیست بلکه
راجع به رفتارهایی است که موفقیت
مالی ایجاد می کند.
رفت�ار و اخالق هر ف�رد ،میزان
ث�روت او را تعیین م�ی کند نه
مقدار درآمد سالیانه اش!
افرادی را می شناسم که تنها منبع
درآمدشان "مددکاری اجتماعی" یا
ولفر است ،اما به مراتب ثروتمندتر از
افرادی هستند سالیانه صدهزار دالر
درآمد دارند!
پ�س عنص�ر تعیین کنن�ده در
موفقیت یا شکس�ت مالی ،پول
نیست بلکه رفتار مالی و فردی
است.
هر فرد می توان��د بهترین کتابهای
جه��ان را در قفس��ه کتابخانه اش
داشته باشد ...بهترین دائرة المعارف
را در اتاق نش��یمن منزل ،به منزله

ج��دی قرار خواه��د داد .و اما ادامه
مطلب:

نش�انه ه�ای س�قوط
ابرقدرتها:

ش��واهدی در دس��ت اس��ت ک��ه
تالطم های ژئوپولیتی��ک در حال
شکل گیری است .ادوارد گیبسون
( )Edward Gibsonتاری��خ نویس
معاصر و نویس��نده کتاب پر س��ر و
ص��دای (The decline & fall of
 )Roman Empireو همچنی��ن
( )Paul Kennedyنویس��نده کتاب
()Rise & fall of great powers
متفقاً معتقد هس��تند ک��ه یکی از
دالیل اصلی سقوط ابرقدرتها ،رشد
ِ
تعریف
بی تناس��ب و بی دلیل (این
یک غده سرطانی است) می باشد.
س��قوط ابرق��درت رم و همچنین
انگلیس به همین دلیل بوده است.

س��واد فردی(!) به نمای��ش بگذارد،
ام��ا داش��تن دائرة المع��ارف به این
معنی نیست که از مطالب داخل آن
اطالع داریم یا آن را بکار می گیریم.
حتی چند سال پیش دائرة المعارف
یکی از پرطرفدارترین تزئینات اتاق
نشیمن تلقی می شد ...کمتر کسی
می توانس��ت  2000دالر برای چند
کتابی که هرگز آن را باز نخواهد کرد،
بعنوان تزئین خانه استفاده کند!

دوس�تان عزی�ز ،برنام�ه
ری�زی مالی ،برنام�ه ریزی
رفتارهاست.

رفتاره��ای سیاس��ی ،ایدئول��وژی،
اجتماع��ی و غی��ره ...هم��ه و همه
در موفقیت یا شکس��ت مالی موثر
هستند.
همهمامیدانیمکهدانشگاهکجاست،
اما لزوماً به دانشگاه نمی رویم و فارغ
التحصیل دانش��گاه نیستیم .حتی
سواد آکادمیک ،لزوماً اثبات معرفت
اجتماعینیست.
معرف��ت اجتماعی مدی��ون بعضی
رفتارهاست که البته می تواند از سواد
آکادمیک بهره مند شود .آنچه مهم
است اینکه
رفتارها تعیین کننده هستند نه
میزان اطالع!
نوع استفاده از ابزار ساختمان ،تکلیف
س��اختمان را روش��ن می کند ،نه
داشتن انباری از ابزار! همه ما ابزار را
می شناسیم اما طرز استفاده از آن را
نمی دانیم.
همه ما می دانیم که چه باید کرد
اما نم�ی دانیم ک�ه چگونه باید
کرد!
رفتارها ،همان اس��تفاده از اطالعات
(اب��زار) هس��تند و نوع رفت��ار ،نوع
سرنوشت را تعیین می کند .امیدوارم
دوست عزیزی که در سالیان گذشته
هرگ��ز خن��ده اش را ندی��ده ام (او
همیشه نیش��خند می زند) و همه
کس و همه چیز را بعنوان توطئه می
نگرد و از آن دوری می کند (فرهنگ
فقر) راضی شده باشد و قبول کند که
برنامه ریزی مالی درباره رفتارهاست
نه ضریب و تقسیم ساده و معمولی!
من نه خود را معلم اخالق تلقی می
کنم و نه ادعای فضل و دانشی فراتر
از دیگران! اما از عواقب بی برنامگی
مطلع هس��تم .آنچ��ه را در این
ستون قلم می زنم ،مجموعه ای
از تجربیات شخصی و مطالعات
و تجربیات دیگران است و همه
آن به یک نتیجه متکی می شود
و آن اینکه:
اگ�ر بخواهیم ش�رایط مالی
خود را عوض کنیم بایس�تی
خود را عوض کنیم.
ش��رایط مالی هر فرد انعکاسی
از رفتاره��ا و عقاید ش��خصی و
همچنین عقاید اجتماعی اوست.
دوباره تکرار م��ی کنم ،توضیح
اینکه چه باید کرد کافی نیست،
بلکه بایستی ،بیاموزیم که چگونه
باید کرد .این چگونگی وابسته به
آیا این ش��رایط در آمریکا نیز صدق
می کند؟
منتقدین  2دسته هستند.
آنها که موافق این تئوری نیستنند
و تعداد بیش��تری که با این فرضیه
موافق هستند برای ابرقدرت آمریکا
این مرض را تشخیص داده اند.
اول :مخ�ارج ارتش و سیس�تم
امنیتیآمریکا:
در سال  ،2008مخارج دفاع آمریکا
ح��دود  650تریلی��ون دالر بود که
حدود  5درصد ( GDPتولید ناخالص
داخلی)آمریکاست.
ت��ا اینجا زیاد بد نیس��ت زیرا نقطه
انفجار بین  8تا  10درصد است.
هنگام جنگ ویتن��ام ،مخارج دفاع
آمریکا حدود  10درصد  GDPبود.
ب��ه همین دلیل دس��ته اول موافق
نیستند که ابرقدرت آمریکا در حال
سقوط است.

رفتاری است که انسان را عوض می
کند و متقاب ً
ال شرایط خارجی را تغییر
می دهد.
تغییر ای��ن رفتارها نه تنه��ا روابط
زناشوئی ،روابط با فرزندان ،روابط با
اجتماع و رابطه با خود را عوض می
کند .حتی باعث از دست دادن وزن
می شود! واقعاً می گویم .وقتی انسان
عوض می ش��ود ...در تمام زمینه ها
عوض می شود.
پس اجازه بفرمائید که این س��تون
جدید را شروع کنم .و اگر در ستون
های دیگ��ر راجع به اینکه "چه باید
کرد" توضیح م��ی دهم ،تمرکز این
ستون جدید را به "چگونه باید کرد"
قرار خواهم داد.
این س��تون را تحت عنوان زیر ادامه
خواهم داد:

خودسازی ...
پول سازی
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یادمان بیست و یکمین سالروز
تابستان سیاه  67در مونتریال
حسین انصاری

مونترال :سپتامبر 2009

>>> ش��اید یکی از س��یاه ترین رویدادهای تاریخ ایران در سی سال
گذشته ،کشتار جمعی و تجاوز و جنایت بر علیه هزاران ایرانی بی گناه در
تابستان  67بود
هفته گذش��ته مراسمی برای یادبود ش��اخه های بر خاک افتاده مان در
مونترال برگزار ش��د .این مراسم سالیانه که هم اکنون رسمی پایدار شده
است ،یادآور بهای سنگینی است که ایران و ایرانیان برای آزادی پرداخته
اند و همچنان می پردازند.
کشتار دیگراندیشان ،کثیف ترین جنایات تاریخ بشر است و همیشه بدست
خونخوارترین حکمرانان عملی شده است.
کش��تارهای جمعی در ایران در سی سال گذشته می بایستی در ردیف
قتل عام های دیگر بین المللی به ثبت برس��د و عاملین خودفروش و بی
خویشتن آن بعنوان جنایتکاران بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرند.
این رسم پسندیده ای است که ایرانیان خارج از کشور صدای خاموش شده
ایرانیان از داخل کشور را به گوش جهانیان برسانند.
ما ایرانیان خارج از کش��ور غفلت ها و کوتاهی های زیادی در این زمینه
داشته ایم در حالیکه بهای واقعی مبارزه در راه آزادی را داخل کشوری ها
پرداخته اند و خواهند پرداخت.
هر چند صباحی وقتی جنایت اوج می گیرد ،تحت تاثیر احساسات ،فریادی
برمی آوریم و مشتی گره می کنیم و دوباره خاموشی سردی ما را فرا می
گیرد.
صحبت از فعالیت تشکیالتی نیست ...حتی دعوت به چنین فعالیتی نمی
کنم اما چرا در امنیت خارج از کشور ،از بی امنی و تجاوز و جنایت در حق
شاخه های برجا مانده مان ،به مقدار کافی مخالفت نشان نمی دهیم؟
چرا اینقدر میان قلب و دهانمان فاصله افتاده است؟
با تشویق و پشتیبانی از برگزار کنندگان مراسم یادبود هموطنان بر خاک
افتاده ،آرزومندم که یاد مبارزین راه آزادی همیشه محفوظ و محترم باقی
بماند و ایرانیان خارج از کش��ور ،هر کجای دنیا هستند ،شاخه های طرد
برجامانده مان را از یاد نبرند.

>>> فرهاد وارد دفتر ش��د و روی
صندلی مقابل من نشست .گردنش
در کت اتو نشده اش فرو رفته بود و
چند روزی بود که ریشش را اصالح
نکرده بود و موهایش را نشسته بود.
چش��مانش به من می نگریست اما
به چی��ز دیگ��ری در اعماق فکرش
خیره ش��ده بود .ظاه��راً آرام بود اما
آرامشی نبود که به انتخاب خودش
ایجاد ش��ده باشد ...بیشتر به تسلیم
و شکست شبیه بود ...جای خودش
را در صندل��ی پیدا نمی کرد و دائماً
وول می خورد ...احس��اس کردم که
ی��ک کامیون ح��رف دارد ولی نمی
دانست از کجا شروع کند .خواستم
س��رنخی به او داده باشم و پرسیدم
حال خانواده چطور است؟
و  ...بینگ��و! غده اش س��ر ب��از کرد:
احس��اس می کنم ک��ه مانند توپ
تنیسی هس��تم که در علفزاری گم
شده باشد.
گمش��ده ،بی ارزش ،فراموش شده،
باران خ��ورده ،گل آلود ،بی قدرت...
دوباره سکوت کرد ...سکوتی که مانند
سایه سرد زمستانهای مونترال قبل از
غروب آفتاب بود...
دوباره ادامه داد ...احس��اس می کنم
که به آخر خط اتوبوس رسیده ام و
هنوز تا منزل راه زیادی اس��ت و نه
توان پیاده روی دارم و نه راه منزل را
م��ی دانم و نه پول کافی برای خرید
بلیط اتوبوس بعدی را دارم...
ای��ن بلوغ را آنچن��ان که من تجربه
کرده ام چه دردناک است!
همان بلوغی که پشت میز آشپزخانه
نشسته ای و یخچال آشپزخانه خالی
اس��ت و اجاق خالی تر و س��ردتر...
وچشمان همس��رت که با زبان بی
زبان��ی توقع دارد که نان آور باش��ی
و ش��ام او و فرزن��دان را تهیه کنی و
سقفی بر سر خانواده و تامین مخارج

تحصیل و تفریح فرزندان و...
من احس��اس بلوغ نمی کنم! هنوز
همان پس��ر نوجوانی هس��تم که از
صورتحسابهای ماه وحشت دارم ...آب
و ب��رق و تلفن و از همه بدتر اجاره و
صورتحساب کارتهای لعنتی اعتباری
و قس��ط اتومبیل و قس��ط اثاثیه و
صورتحساب مدرسه و...

خ�دای م�ن ...آین�ده چق�در
وحشتناکاست!
چگون��ه می توان��م فرزندان��م را به
دانشگاه برسانم ...و برای بازنشستگی
آماده باشم ...و از زندگی فعلی لذت
ببرم ...بدون آنکه حتی یک لحظه از
نگرانی پولی غافل باشم؟

اما دسته دوم معتقدند که رقم 650
تریلیون ،تنها مخارج دفاعی آمریکا
نیست .اگر مخارج زخمی شدگان و
مواظبت از خانواده کشته شدگان ،و
مخارج جنگ با تروریست جهانی ،و
بودجه کمک به کشورهای دیگر در
صورت تلفات جنگی در مسیر منافع
آمریکا را به آن اضافه کنیم( ،کتاب
The last days of American
 Republicنوش��ته Chalmers
 ))Johnsonرقم��ی مع��ادل 1/4
تریلیون دیگ��ر که حتی اگر جنگ
و تهدی��د تروریس��تی از بین برود،
همچنان ادامه خواهد یافت ...مخارج
کل دفاع��ی آمریکا را به  8/5درصد
 GDPمی رساند.
اگر قض��اوت تاریخ صحیح باش��د،
آمریکا به نقطه انفجار رسیده و هر
چند که مخارج دفاعی آمریکا ،تنها
ولخرجی آمریکا نیست اما خودبخود
آن را به زانو خواهد آورد.

Stockholm
(International
 )Peace Researchگ��زارش م��ی
دهد ک��ه فق��ط در س��ال ،2006
مخارج ارتش آمریکا معادل با مخارج
ارتشهای تمام کشورهای دیگر دنیا
بوده است.
وزارت دفاع آمریکا گزارش می دهد
که آمری��کا در ح��ال حاضر حدود
 800پ��ادگان در  130کش��ور دنیا
دارد .آمریکا در حال حاضر صاحب و
یا مستاجر  45میلیون هکتار زمین
به ارزش  600میلی��ارد دالر ،برای
گسترش پایگاه های دفاعی خود می
باشد (.)Brown University
اگر  6000پ��ادگان دیگر در داخل
آمریکا را نیز ب��ه آن بیفزائیم (آمار
دقیقی از مقدار و ارزش امالک این
پادگان ها پیدا نکردم) ،حجم مخارج
دفاع آمریکا سر به آسمان می زند.
به گزارش  BBCدر س��ال ،2006
با استناد به تحقیق سفارشی آقای

کلینت��ون ،فق��ط و فق��ط مخارج
دفاعی آمریکا در عراق و افغانستان
کافی بود که کمر اقتصادی آمریکا
را بش��کند( .رقم دقیق این مخارج
در دست نیس��ت) .از سال ،2001
مخارج امنیتی آمریکا بنابر گزارش
 3 ،U.S Military Indexبرابر شده
است.
ارتش امروز آمریکا به مراتب ضعیف
تر از  5سال پیش است.
امروزه  90درصد متخصصین اخطار
می کنند که مخارج جنگ عراق و
افغانس��تان ،مدتهاس��ت که از خط
قرمز گذشته است.
عامل دیگ��ری که گویای ولخرجی
و غیرمس��ئول ب��ودن ابرق��درت
آمریکاس��ت ،اوضاع اقتص��اد بازار و
مسکن و دیگر عناصر اقتصادی است
که در شماره آینده توضیح خواهم
داد.

شــادباش

کوشش آن حق گذاران یاد باد

جناب آقای محمد فاضل

ی در غربت ،که مدیون پی
بیس��ت چهارمین سالگرد تاسیس انجمن ادب 
ی نا پذیر شماست را تبریک میگویم.
گیری و فعالیت خستگ 
هم چنین تبریکات صمیمانهام را به "دوس��تداران فرهنگ و ادب ایران"
برای تدارک و همکاری در این امر مهم تقدیم می دارم.
حضور گرانمایه دکتر محمد استعالمی که باعث افتخار ما میباشند  ،شاهد
ی ماست .
دیگری برای موفقیت در فعالیتهای دسته جمع 
برای تمام دوستداران و فعاالن فرهنگ و ادب ایران آرزوی موفقیت دارم.
همیاری و فعالیت مشترک "انجمن ادبی" و "دوستداران فرهنگ و ادب
ایران" ،برگ دیگری از کارنامه درخش��ان همگامی و همدلی در راستای
ی از پایداری فرهنگی دیرپا و
ارتقاء میراث فرهنگی ایران در غربت و نشان 
درخشان ایران ،و الگویی برای نسل آینده مهاجرین ایرانی است.
بر قرار باشید.
حسینانصاری
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ازخودمان:شوخچشمیهایدوست...
پیر گدای خراسانی

...آب صاف
و خوشگالن
سن لوران

در ش��انزدهمین سالگرد انتش��ار نشریه
«پیوند» جناب س��ردبیر خ��وش تیپ و
خوش پوش و خوش قیافه و خوش َمشرب
و خوش َدست و خوش اخالق!؟ ما به اتّفاق
اهل بیت سفری به صفحات غرب کشور
نموده است.
بعضی از رفقا معتقدند که علّت سفر ایشان
فراموش کردن غم دوری یکی دو ساله از
«ابوتراب» شارالتان معروف مونتریالی ،که
عده ای هموطن ساده دل
هست و نیست ّ
ما را به سرقت برد و گریخت ،بوده است!؟
بچه
ولی ما با اِش��رافی که ب��ه اخالق این ّ
مشهدی ِکنِس داریم(!) مطمئن هستیم
که علّت اصلی این مس��افرت ،فرار او از بر
گزاری ضیافتی ه��ر چند کوچک به این
مناسبت و اِطعام مساکین کسانی (از قبیل
این حقیر) با یک پُرس چلوکباب سلطانی
ناب با گوجه و کوبیده اضافه بوده است!
>>> ش�رح ای�ن س�فر را مو ّرخ
ش�هیر«خاورانی» در اثر مش�هورش
«تذکرة الحمار» به شکل حکایت زیر
ثبت و ضبط فرموده است:

حکایت

پیر گدای خراسانی

محمد ابو پیوند
 ....آورده اند که سردبیر ّ
با حال ُدروالی رضی الله عنه را شوق سفر

فرهاد ادامه داد:
هر م��اه ،نزدی��ک آخر
م��اه ،روی همین میز
آشپزخانه می نشینم و
این نگرانی ها و فشارها
تکرار می ش��ود و با این تفاوت
که مش��کل از ماه پیش بزرگتر
شده است.
نگرانی ،ترس ،مشکالت جدید...
من بیش از اندازه مقروضم ...به
اندازه کافی ذخیره ن��دارم ...راه
زندگ��ی را گم ک��رده ام ...مهم
نیست که چه مقدار کار کنم و
چند ساعت در روز این تاکسی
لعنتی را بران��م ...هنوز آخر روز
کم می آورم ...برده بانک گردن
کلفت ش��ده ام ...دولت بیرحم
دستش را تا دسته در جیبم فرو
کرده ...و بنده بی چون و چرای
نیازهای پایان ناپذیر خانواده ام
شده ام ...هر بار با همسرم راجع
به پول صحبت می کنم دعوای
شدیدی سر می گیرد و نتیجه
اش اینکه همسرم وحشت زده
و ناامید ،و از من دلزده و متنفر
اس��ت ...س��ال تحصیلی شروع
شده و از هر چه درس و تحصیل
است متنفرم.
من که آدم تنبلی نیستم! حتی
افکار منفی ندارم ...چه می گویم
حتی قدرت فکر کردن ندارم چه
رسد به مثبت یا منفی!
اما یک چیز را می دانم:

از خسته بودن ،خسته
شده ام!

الس��تیک زندگی من در برف
گیر کرده و هر چه گاز می دهم،
بیرون نمی آید ...دیری نخواهد
پائید که بنزین تمام کنم ...یاس
و ناامی��دی وج��ودم را گرفته...
حتی صورتحس��ابهایم را ماه به
ماه باز نمی کنم ...فرقی ندارد چه

همچو گنجی شایگان آید همی
«مونتراال» سبز باش و گــرم زی
سردبیرت میهمان آید همـــی
از غر و لند و شکایت هـــــای او
جان ما هم بر لبان آید همــی
یار ما شیر است و اینجا بوستــان
شیر سوی بوستان آِید همـــی
یار ما باشد بالئی سهمگـین
این بال از آسمـــان آید همـی!
محمد رض��ی الله عنه را با
گوین��د که ّ
شنیدن این اصوات چنان وحشتی در دل
پدید آمد که فی الف��ور به پایگاه خویش
محمد
بازگشت و خلق شادمان گشتند .و ّ
را چنان تعجیلی در کار بود که کاپش��ن
نازنین خویش را در آن محل به جا نهاد و
اغیار چاره در آن دیدند که آن را به اولّین
کبوتر آتشین سپرده و بدو عودت دهند!؟
_____________________
به نقل از کتاب ُمستطاب «تذکرةالحمار»
تالیف ابوجهل گوس بن ط ّماع خاورانی با
تصرف و تلخیص!
اندکی ّ

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

این نسل د ّومی ها

پس از چاپ ش��عری به قل��م ندیم جان
رحیمیان دختر نوجوان جناب س��ردبیر
در نش��ریه پیوند خیل��ی خالصه برایش
نوشتیم.
ندیم جان شعر زیبا ،دلنشین ،و پُر احساس
شما را در شماره قبل پیوند «البتّه به زبان
فارسی» خواندیم و بسیار ّ
لذت بردیم.
امیدواریم روزی در نشریات بین المللی قلم
بزنی .با  90درصد افکارت موافقیم!؟ بدون
اینکه به موارد موافقت یا مخالفت خودمان
با افکار او سخنی به زبان بیاوریم.
روز بعد برایمان نوشت:
>> س�لام ،متش��کرم برا ی قدر دانی

سیس�تم

کم چه زیاد ،قادر به پرداختش
نیستم! هر چقدر بیشتر پول می
سازم ،مشکل بزرگتر می شود.
البته گاهی اوقات که روز خوبی
دارم و پول بیشتری می سازم،
به نظر می رس��د ک��ه نوری در
تاریکی می بینم:
"ما نیز خدایی داریم و همه چیز
درست خواهد شد"...
و دوباره آنقدر نیرو می گیرم که
ب��ه دروغ به خ��ود ادامه دهم و
نیروی ادامه کار را برای یک روز
دیگر پیدا کنم اما دیری نمی پاید
که دوباره همان احساس تاریک
ناامیدی و یاس و خس��تگی ...و
اتمام بنزین زندگی به من غالب
می شود.
می گویند ناامیدی و یاس واگیر
دارد.
قب��ل از آنکه من نیز اش��کم از
دود زندگ��ی فرهاد بیرون بیاید
او را متوق��ف کردم .برایش یک
اس��تکان چای تازه دم ریختم و
گفتم:
من می دانم که چگونه می توانی
نجات پیدا کنی! صورتش باز شد
و انتظار داش��ت که نس��خه ای
بپیچم و ...روزی س��ه بار قبل از
غذا ...و تا یک هفته دیگر بهبود
پیدا خواهی کرد!
گفتم اینطور نیست.
معالجه طوالنی اس��ت و مدت
معالجه به دس��ت خود توست.
مه��م این اس��ت که م��رض را
تش��خیص داده ایم .فرهاد تنها
نیس��ت .ای��ن س��ناریوی درام
مهاجرت است.
بس��یاری از ما بدون آنکه اقرار
کنی��م ب��ه این وی��روس مبتال
هستیم.

  نداش�تن
ارزشی...
  رقابته�ا ب�ا خ�ود و
دیگران...
  استانداردهاینامناسب
با اوضاع شخصی...
  ضعفدرتعویقلذتهای
فوری...
  عدم ذخیره دائم...
 بکارگیریفرهنگمالی
واردات�ی در محیط�ی
کام ً
البیگانه...
  ع�دم اه�داف طوالنی
مدت و دنب�ال نکردن
مس�یر رس�یدن ب�ه
هدف...
و غیره ،از جمله اهداف طوالنی
م��دت و دنبال نکردن مس��یر
رس��یدن به ه��دف ...و غیره ،از
جمل��ه ع��وارض ناش��ی از این
ویروس هستند.
همه این اصول ضعف رفتاری
هستند نه ضعف ریاضیات!
اگر ش��ما هم یکی یا بعضی از
احساس��ات باال را تجربه کرده
اید ،عاش��ق این س��تون جدید
خواهی��د ش��د .با ه��م و برای
هم ،قدم به ق��دم از این علفزار
بی پای��ان خارج خواهیم ش��د
و توپ تنیس فراموش ش��ده را
دوباره به استادیوم زندگی وارد
خواهی��م کرد تا هر حرکت این
توپ هیجان جدیدی ایجاد کند
و همه سرها را به سوی خود از
راست به چپ و از چپ به راست
بگرداند.
تا ش��ماره آینده که قدم اول را
معرفی خواهم کرد تامل داشته
باشید و البته:

 ویروس قرض،...
  ویروس عدم کنترل،...
  هوس�های ب�ی پایان و
تحتتاثیرتبلیغات...

خ��وش قول و خوش حس��اب
باشید

شما از کاری که انجام داده ام و ا ّما درباره
آن  90درصدی که گفته بودیدشما را می
فهمم من این ش��عر را در ماه می نوشته
ام و حاال فهمی��ده ام که«اوباما» کارش را
ُدرس��ت انجام نمی دهد مخصوصاً درباره
آنچه ک��ه در ایران می گذرد که من برای
این نوع برخورد متاس��ف و عصبانیم و به
همین دلیل است که اکنون سعی می کنم
بیشتر بنویسم به ویژه درباره انتخابات در
ایران و مردمی که برای کسب آزادی می
جنگند .من سخت کار می کنم و مطمئنم
که باالخره جهان صدای ما را می ش��نود
دوباره متشکرم و امیدوارم بیشتر با من در
تماس باش��ید و مرا کمک کنید تا در این
مورد هرچه بهت��ر بتوانم کار کنم .باز هم
متشکرم.ندیم
دوباره به او جواب دادیم.
ندیم جان آفرین بر ش��ما ما هم همین را
می خواستیم به شما بگوئیم.
در آخر هم اضافه کردیم.
ُدخت��ر جان الح��ق واالنصاف ش��ما هم
حواس��ت بیشتر از بابات جمع است و هم
حرف حساب بیشتر حالیته!؟
ولی بالفاصله پشیمان شدیم و این جمله
آخر را خط زدیم و پاکش کردیم چون فکر
کردیم اگر جناب س��ردبیر آن را ببیند باز
شر به پا می کند!؟


دو هفته آخر ماه آگوست تیم کوچک پیوند ،پس
از سال ها ،توانست در قالب «وکانس» کوچکی
س��ری با عهد و عیال سری به غرب کانادا ،دفتر
پیوند ونک��وور بزند .دو دوس��ت خوش قریحه
مونتریالیغیبتپیوندیانرا«دستمسک»اندکی
شوخ چشمی قرار دارند؛ حاصل طنازی این یاران
را در قالب شعر در زیر می خوانیم.

_____________________

آق جالل (شاعر مونتریالی)

صیغه حالل است بیا

ای دوست زمان عشق و حال است بیا
بنیان ستم رو به زوال است بیا
ب��ا نی��ش قل��م نش��یمن دی��و بگ��ز
این گوی هنوز در مجال است بیا
پیوند گسسته کوچ کردی به کجا
دلتنگ توٌ ،
کل مونترآل است بیا
گویند رحیمیان شلوغست سرش
بی قیچی و کول و بی خیال است بیا
عشق است جمال خامه ی تیز تو را
دلگرمی وعشق ما "جمال" است بیا
ج��ایقلم��تته��یب��وددرپیون��د
جای قدمت چشم "جالل" است بیا
برگ��رد و بی��ا موقت��ی ی��ا دائ��م
در کشور ما صیغه حالل است بیا!
_________________________
با تشکر فراوان از پیشکسوت عزیزمون آقاجمال
گل ،که در ش�ماره قبل با اظهار لطفشون به شعر
"همچو س�یدی" ما رو چوبکاری و با پیشگویی
موزون شون دالمون رو گرم کردند.

امضا ،کوچیک همگی :آق جالل

وست آیلند

سناریوی دراماتیک
مهاجرت

در دل بود و دیدار اقالیم دوردست در سر،
معیت و
پس بار و بنه ای فراهم فرمود و در ّ
خدمت حضرت عیال علیهم السالم و صالة
و موالید مربوطه اطول الله حیاة با کاروانی
آتشین عزم ممالک غرب نمود ،در دیهی
فرود آمد که آن دیه را« وانکووار» خوانند
و در ناحیت بریتیش کلمبستان است،
مفرح بود با اش��جار و انهار
و آن جایگاهی ّ
فراوان و وحوش از همه نوع و هوائی بسیار
خوش داش��ت .پس رحل اقامت افکند و
هیچ میل به بازگشت نمی فرمود.
یاران که از غیبت او ملول گشتند بدو تلفن
ها ک��رده ،ایمیل ها فرمودند که مراجعت
فرما که شیخنا ما از غم فراق تو مغبونیم و
از عدم مزاحمت وجود نازنینت ملول!؟
و چون هیچ اثر نمی کرد دس��ت به دامان
یار غار او «قصید بن سفیه غیاثی» لعنت
الله علی��ه ملقّب به«زورکی» و مش��هور
به«خاله جان زبان فارس��ی» ش��دند که
تدبیری بیند یش و ش��یخ ما به بازگشت
ترغیب فرما ،و این قصید را صورتی کریه
بود و س��یرتی کریه تر؛ و صوتی دلخراش
داشت و ُمهمل پُر می گفت و شعر بی وزن
و قافیه می سرود و ترّقص نیکو می فرمود
به س��از هر کس و ناکسی که او را انعامی
می کرد با ُدالر ال��وان ،و قیتار بس خارج
می نواخت...
پس صبحگاهی بیکین�ی ّ
ذوتکه در
برنموده ساز در بغل گرفت و به پُشت دیوار
محمد در آن بیتوته فرموده بود
باغی که ّ
برفت و ابیات زیر را که خود سروده بود به
انکر االصوات بر او بخواند!؟
بوی پول بی زبان آید همی
یاد وامی بس کالن آید همــی
آب صاف و خوشگالن سن لوران
در نگاهم چون جنان آید همی
برف و بـــوران و زمختی های او
زیر پایم چون کتان آید همــی
ح ّقه بازی های َگنگ بوتراب

_____________________
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یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه 60درایران
 11و  12سپتامبر :مونتریال

قطعنامهپایانی

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
مونتریالکانادا

بی گم�ان در دوره ای حس�اس از
تاریخ معاصر قرار گرفته ایم.

دوره ای که پس از گذش��ت بیش ار صد سال
یعنی گذر از س��ه دوره انقالب مش��روطیت،
تالطم س��ال ه��ای  32و بهمن  57تالش ها
و مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی،
برابری و عدالت اجتماعی ،این س��ه خواست
محوری و دمکراتیک هنوز ادامه دارد.
اینک دوره ای آغاز شده است که به رغم کشتار،
جنای��ت و خفقان مردم مب��ارز ایران با درس
آموزی از تجربیات شکس��ت ،برای رسیدن به
مطالبات خود خیزش نوینی را آغازیده اند.
طی سی سالی که گذش��ت رژیم فاشیستی
– مذهبی جمهوری اسالمی دستاوردی جز
جنگ ،فقر ،جنایت ،تجاوز ،اعدام ،ش��کنجه،
از بین بردن حقوق زن��ان ،اقلیت های قومی
و مذهب��ی ،ب��ه فالکت کش��اندن کارگران و
زحمتکش��ان این بخش عظی��م جامعه و در
کل پایمال کردن ابتدایی ترین موازین حقوق
بشری نداشته است.
رژیم جمهوری اسالمی وقتی در تابستان 60
و بویژه در ش��هریور ماه  67زندانیان سیاسی
را گروه گروه به جوخه های اعدام س��پرد ،آن
هنگام که در دهه  70قتل های زنجیره ای را
به پیش برده و بخش دیگری از روشنفکران و
آزادگان آن سرزمین را کشته و سر به نیست
کرد ،آن هنگام که سیاست حمله به دانشگاه ها
و دانشجویان را که از همان فردای  22بهمن
 57به اجرا گذش��ته بود به اش��کال گوناگون
پیش برد تا که انفجار خش��م دانشجویان 18
تی��ر یعنی خیزش نوین دانش��جوی ایرانی را
رقم زد ،سردمداران رژیم تصور نمی کردند که

اوباما چه می کند...
{>> ادامه از صفحه}5 :
رای دهندگان روش مدیریت باراک
اوباما را تایید و  37درصد از آن ابراز
نارضایتی می کنند.
در عرص��ه سیاس��ت خارج��ی نیز
نارضایتی ها رو به افزایش اند .روزنامه
گاردین انگلس��تان در شماره اخیر
خود در مقاله ای با عنوان:
«انقالب ایران؟ تندروها بُردند»،
می نویسد:
«اگر این سیاست ها را کنار بگذاریم،
دو گزینه باقی می ماند:
یکی این که اذعان کنیم ممکن است
حق با اسراییل باشد که می گوید تنها
راه مطمئن برای به تاخیر انداختن یا
متوقف کردن برنامه هسته ای ایران،
اقدام نظامی است.
راه دیگ��ر ای��ن ک��ه کاری نکنیم و
امیدوار باش��یم تاکید مکرر ایران بر
این که به دنبال بمب اتمی نیست،
واقعیت دارد .مشکل این جاست که
خطر هر دو گزینه فاجعه است»!
خبرگزاری فرانسه نیز روز چهارشنبه
 9سپتامبر در گزارشی از واشنگتن
اعالم کرد:
«به نظر می رس��د سیاست خارجی
اوباما در آس��تانه شکست قرار دارد...
در واش��نگتن برخ��ی معتقدند که
سیاس��ت اوباما در زمین��ه تعامل با
دشمنان ،سیاسی ساده لوحانه است
و گروه دیگری نیز از عدم قاطعیت او
به شدت انتقاد می کنند.
اوباما اعالم کرده بود که اهل گفتگو
و تعامل با دشمنان است .اما اکنون با
توجه به مسایلی که اتفاق افتاده ،به
نظر می رسد قصد دارد از این رویکرد
خود دست بردارد .شکست در متقاعد
کردن رژیم های تهران و کره شمالی
برای آمدن به پای میز مذاکره و توقف
برنامه هسته ای آنها این گونه ارزیابی

روزی شاهد جنبش شکوهمند اعتراضی مردم
باشند.
جنبش اعتراضی اخیر که در آن حضور زنان
و جوانان ویژگی خاصی دارد .جنبشی که می
رود تا که پایه های ستم را برچیند .همزمانی
ف��وران خش��م ت��وده ای با ش��کاف در درون
حاکمیت برای آن��ان هنوز در پی حفظ نظام
هستند اما پیام روشنی دارد .در خیزش اخیر
تدقیق لحظه به لحظه شعارهای مردم به ستوه
آمده ،از رنج سالیان و رادیکالیزه شدن مبارزه،
تمامی جناح های خودساخته رژیم را هراسان
ساخته است .مردم ایران نشان دادند که برای
رس��یدن به یک جامعه دموکراتیک ،تنها راه
نفی کلیت رژیم جمهوری اسالمی است.
توده اعماق ،هیچ بوده گان آن س��رزمین که
می خواهند همه چیز گردند ،آگاهند و اجازه
نخواهند داد تا در ای��ن دوره امید به آزادی و
رهایی ،امیدها و آرزوهایشان مورد استفاده موج
سواران قدرت قرار گیرد.
چنینمباد!
منی بخشیم و فراموش منی کنیم
ه��دف از برگ��زاری یادمان کش��تار زندانیان
سیاسی دهه  60در ایران ادای احترام ماست
به تمامی ستایشگران زندگی که از برای آن
به خون تپیدند.
ام��ا ویژگی مهم و برجس��ته برگزاری چنین
مراسمی پویش در برشی از تاریخ ایران و تالش
برای نشان دادن این واقعیت است که جامعه ما
دیگر بار نباید شاهد چنین نسل کشی هایی
باش��د .تکرار وحتی تکرار هزارباره نسل کشی
دهه  60نه یک نگاه مذهبی اس��ت و نه بازی
با تاریخ ،بلکه تلنگری است بر حافظه جمعی
و تاکید دیگرباره ای است بر شفاف سازی یک
واقعه تاریخی.
پرونده گشوده کشتار دهه  60هنگامی بسته
خواهد شد که تمامی زوایای آن جنابت روشن
و مسوولیت تمامی افراد در قبال آن مشخص
گردد.
اما تا رس��یدن بدان روز تالش های افشاگرانه

می شود که
تعامل با این
حکومت ها،
تفکری خام
و ساده لوحانه است و دست یاری که
اوباما به سوی آنها دراز کرده بود بی
فایده است»!
با این همه ،به نظر نمی آید که آقای
اوباما در سیاست به زعم خبرگزاری
فرانسه «ساده لوحانه» خود تجدید
نظر کرده باشد.
هفت��ه گذش��ته ،بنابر گ��زارش 13
س��پتامبر تارنمای ص��دای آمریکا،
محم��ود احمدی ن��ژاد گفت دولت
جمهوری اسالمی آماده است درباره
مسایل گوناگون ،غیر از برنامه هسته
ای ،با ق��درت های جهان��ی درباره
«همکاری های بی��ن المللی و حل
مشکالت امنیتی و اقتصادی جهان»
مذاکره کند.

«بسته بازی» آخوندها
هفته گذشته ،حکومت آخوندی که
ظاهرا از «بسته بازی» خیلی خوشش
آمده ،بسته پیشنهادی جدید خود
را توس��ط منوچهر متکی ،وزیر امور
خارج��ه حکوم��ت ب��ه نمایندگان
کشورهای  5+1تسلیم کرد.
روز شنبه نیز منوچهر متکی که به
همراه احم��د داوداغلو ،وزیر خارجه
ترکیه ،در نشستی خبری در تهران
شرکت کرده بود ،گفت:
«با توجه به بس��ته جدیدی که ارائه
کرده ای��م ،امکان گفتگو با غرب در
زمینه هسته ای وجود دارد».
این در حالی است که محمود احمدی
نژاد پیش تر اعالم کرده بود که پرونده
اتمی بسته شده و درباره آن مذاکره
نمی کند و در بسته پیشنهادی نیز
هیچ اش��اره ای به مسئله هسته ای
نشده است.
روز یکش��نبه  13س��پتامبر ،رابرت
گیب��س ،س��خنگوی کاخ س��فید
واش��نگتن اع�لام کرد ک��ه مذاکره
با رژیم ای��ران بر برنام��ه اتمی این

افرادی چون موس��وی ،کروبی ،گنجی و  ...که
مستقیم و غیرمستقیم در آن کشتارها دست
داشته و ناگفته هایی را با خود حمل می کنند،
هنگامی ش��جاعانه خوانده خواهد ش��د که با
صداقت و قبول مسوولیت در قبال آن جنایت
تاریخی همراه گردد.
همین نگاه مسوولیت گریز است که در تحوالت
سیاسی اخیر در ایران کارناوال اعاده حیثیت از
خمینی را به راه انداخته است.
ما در عین دفاع از حقوق ش��هروندی و مدنی
ای��ن افراد اعتقاد داریم ک��ه پایه های جامعه
مدنی قانونمند فردا از امروز ریخته می شود .به
جز این جامعه مدنی و قانونمندی که این افراد
وعده می دهند جهنمی بیش نخواهد بود.
با این نگاه و در جهت نهادینه کردن مبارزه بر
علیه هرگونه نسل کشی و برای هرچه وسیع
تر ساختن کارزار بین المللی بر علیه جمهوری
اسالمی و تشکیل گروه دائمی یادمان کشتار
زندانی��ان سیاس��ی ده��ه  60در مونتریال را
پیشاروی خود قرار داده ایم.
این را بر خود یک وظیفه می دانیم و در اولین
گام تهیه و نصب مجس��مه مقاومت در ایران
را ب��ه عنوان یکی از پروژه های گروه به پیش
خواهیم برد.
طرحی نمادین و ماندگار که نمودی از مبارزه و
مقاومت توده های ایران زمین خواهد بود.
بدین مناسبت از تمامی کارشناسان ،هنرمندان
و صاحبنظران دعوت م��ی کنیم که در براه
اندازی این پروژه یاری مان دهند.
اگرچه توان مان محدود اس��ت ،اما بی گمان
اف��راد ،نهادها و گروه های همس��و تنهایمان
نخواهندگذاشت.
جمهوری مرگ رفتنی است.
به این ،باورمندیم.
زنده باد آزادی
زنده باد دموکراسی
زنده باد یک زندگی انسانی برای حفظ
کرامت انسان
مونترال ،کانادا
 12سپتامبر 12-09-2009

کش��ور متمرکز خواهد بود .نشریه
تایمز هم نوشت که تصمیم آمریکا
مبنی بر تماس و گفتگوی مستقیم
با ایران برغم مخالفت این کش��ور با
هر نوع مصالحه بر س��ر برنامه اتمی
اش ،نتیجه مخالفت دولت مس��کو
با تصوی��ب قطعنامه و مجازات های
جدید علیه حکومت تهران است.
برای تکمیل کلکس��یون این حرف
های ضد و نقیض ،روز یکشنبه 13
س��پتامبر فیلیپ کراولی سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا هم اعالم
ک��رد که «ما منتظر دی��دار با ایران
هس��تیم تا ببینیم این کشور تا چه
اندازه تمایل به همکاری دارد ...ما به
دنبال مذاکره مستقیم میان اعضای
 5+1و ای��ران ،برای طرح مس��ایل و
نگرانی هایمان در خصوص فعالیت
های هس��ته ای تهران هستیم و در
صورت مذاکره مستقیم با ایران ،غرب
مسئله هسته ای را هم مطرح خواهد
کرد»!.

مکامله کرها

برمبنای این اظه��ارات و رفتارهای
آشفته ،پریشان و متناقض ،حتی اگر
مذاکراتی هم صورت گیرد ،می توان
تقریبا مطمئن بود که چیزی شبیه به
مکالمه کرها خواهد بود که در آن هر
ک��س تنها حرف خود را می زند بی
آن ک��ه به حرف طرف مقابل گوش
فرا دهد!.
دو هفته دیگر 29 ،س��پتامبر یعنی
هفتادمین و یکمین س��الروز امضاء
توافقنامه مونیخ فرا می رس��د .نویل
چمبرلن پس از امضاء توافقنامه در
کنفرانس خب��ری کاغذ توافقنامه را
باالی س��ر برد و به خبرنگاران نوید
اجتناب از جنگ و دستیابی به صلح
داد و کمت��ر از یکس��ال بعد ،مهیب
تری��ن و پر تلفات ترین جنگ تاریخ
آغاز گردید.
آیا اوباما می داند که چه می کند؟!


با کش
و
ر
م
چ
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ف
ت
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ت
از دی
روز تا امروز...

سند سیاسی
ما ش��رکت کنندگان و برگزارکنندگان
گردهمایی دو روزه یادمان کشتار زندانیان
سیاس��ی دهه  60هم��گام و همصدا با
تمامی نهادها ،کمیته ها و گروه هایی که
برنامه های یادمان امس��ال را برگزار می
کنن��د ،بر تالش های خ��ود برای جلب
افکار عمومی به منظور فشار بر سازمان ها
و مجامع بین المللی برای تحقق خواسته
های زیر خواهیم افزود:
½ ½
½ ½ به رس��میت شناختن کشتار دهه
 60به مثابه نس��ل کشی سازمان
یافته در ایران
½ ½ شناس��ایی عامالن و آمران کشتار
دهه 60
½ ½ تش��کیل دادگاه بین المللی برای

½
½

½

½

محاکمه سران جمهوری اسالمی
به عنوان مجرمی��ن جنایت علیه
بشریت
½ آزادی ف��وری و بی قید و ش��رط
تمامی زندانیان سیاس��ی جنبش
اعتراضی اخیر
½ حمایت از خان��واده های به خون
تپی��دگان کش��تارهای دهه  60و
تالش برای تحقق خواس��ت هایی
که در اطالعیه شماره  3این خانواده
ها طرح شده است.
½بهرسمیتنشناختندولتاحمدی
ن��ژاد از طرف جامعه بین المللی و
بستن س��فارتخانه های جمهوری
اس�لامی به مثابه جاسوس��خانه و
مراکزتروریستی
½ فرستادن هیاتی بین المللی به ایران
برای رسیدگی به وضعیت زندانیان
سیاسی و خانواده هایشان

-------لطفا

گزارش تصویری
برنامه ها را در
همین شماره،
صفحه  31ببینید

کاروان حـج متتع
بنام خداوند بخشنده مهربان

آمسانامریکایشمالی

اولین کاروان مستقل زیارت خانه خدا از کانادا و آمریکا
بدون وابستگی به هیچ ارگان  ،دولت یا گروه سیاسی
و بدون ملحق شدن به کاروان دیگر در عربستان سعودی

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

در مدینه در هتل پنج ستاره کنار بارگاه ملکوتی پیامبر بزرگوار و
در مکه دربهترین هتل بلدینگ در منطقه عزیزیه
که 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 کانادا برای هر نفر

>> شامل بلیط هواپیما ،محل اسکان ،غذا ،ایاب و ذهاب در عربستان،
مخارج ویزا ،چکهای مطوف ،احرام ،سیم کارت موبایل و گوسفند قربانی

www.iranianislamiccenter.com
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پانزده مرکز اسالمی عمده در کانادا و آمریکا با جمعی از روحانیون این کاروان را همراهی میکنند
* مهلت ثبت نام تا اول اکتبر میباشد
>> بعد از آن در صورت وجود داشتن مکان
همه روزه از ساعت  1بعد الظهر لغایت  8در مرکز اسالمی ایرانیان از متقاضیان
ثبت نام به عمل خواهد آمد

مرکز اسالمی ایرانیان

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

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

210 St-Jacques
)(Lachine
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یادبود

شادروان دکتر امساعیل زینعلی
چو شمع جمع نباشد ز جمع حال مپرس
که شور و حال از این جمع بی قرار برفت
هزار نکته بگفتیم و صد سخن شنیدیم
چه سود زان همه معنی ز روزگار برفت

پیش�تر در نهایت اندوه و تاسف پیش�تر به آگاهی دوستان و یاران
رساندیم:
حکیم ،دانشمند ،نیکوکار ،انسانی با احساس و اندیشه ای بزرگ،
مظهر مردمی و آزادی با خردی روشن در قلم و معنویت،

زنده یاد دکتر امساعیل زینعلی
__________________________

تولد  - )1307( 1927درگذشت  7اوت )1388( 2009

__________________________
در نیمه شب  7اوت در بیمارستان ژنرال مونترال دیده فرو بست.

بدین مناسبت مجلس یادبودی
__________________________

 در روز شنبه  19ماه ستامبر 2009
 از ساعت  3تا  6بعدازظهر
__________________________
در محل:

Mount Royal Funeral Complex
1297 Chemin de la Forêt
Outremont, QuébecH2V 2P9
Tel: (514) 279-6540

(در انتهای بلوار مونت رویال)
برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

از طرف

فرزندانش :مارسال ،کاوه و دیانا
و برادرانش :نصراله و فضل اله سیار زینعلی
و خواهرانش :افسر و هما سیار
ناصر اویسی ،و

Dr. Peter Blusanovics & Diana Coviello

تلفناطالعات:
Tel.: 450-463-0467
Tel.: 450-672-6785

28

___ ___ www.paivand.ca

 سال  16شماره  24  918شهریور 1388

استخدام
آشپــز

به یک نفر آشپز برای
کار در رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
>> تمام وقت <<
لطفا بین ساعات  6تا 8
شب تماس بگیرید:
514-996-7172
514-768-0747

MOVING
aug15sep1paidرضامعینی

کلیهامورحمل
ونقل
 درمونرتیال

به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

مترجم رمسی
آرزو حتویلداری
یکتا

عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
>> ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
>> تنظیم دعوتنامه
رسمی و گواهی امضا،
تکمیلفرم هایمهاجرت
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

رستوران
برای فروش
و یا اجاره
>>اوکازیون عالی<<
رستوران ایرانی در
ناحیه وردان بفروش
می رسد و یا اجاره داده
میشود؛ لطفا متقاضیان
جدی تماس بگیرند
514-996-7172
514-768-0747
aug15sep1paidرضامعینی

پروژه پژوهشی

دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی پس از جلس ه آخر$100
به مشا پرداخت خواهد شد
حنوه همکاری:
 یادگریی لغات فرانسه بهکمک 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

(514) 340-3540
EX.: 4047

@infoL2acq
yahoo.ca

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

تدریس ریاضیات
و فیزیک کشوری

توس�طمهندس
الکترونی�ک

>> کلیه مقاطع:
College
University, HighShool
با سابقه  tutoringدر
مدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
باظرفیتمحدودثبتنام
میشود

514-827-6329

House keeping
company F.H

متیـزکردن محل
کار،خانه

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
عزیز در خانه شما
تمیزکردنمنازل
مسکونی ،دفاترتجاری،
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:

TORONTO
رفت و آمد
هرروزه

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای
باورنکردنی

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

کالس های رایگان
فرانسوی
ویژه مهاجرین

Free French
Courses
The Shield of
Athena
برای آگاهی بیشتر
و نامنویسی با
خامن کریاکی
متاس بگیرید:

(514) 274 8117
Apr15may01

farkhondeh>>120todec'09UP

مدرس کیش
توسط ّ
تهران
>> با بیش از 10سال
سابقه
>> خصوصی
و گروههای 6-4نفره

بهیکنفرنان
سنگکپز
با تجربه برای کار در
تورونتو
 با شرایط عالی
فورانیازمندیم:

SANGAK
PAZ

(416) 358-7060
(647) 241-8020
azjune15UP

شرکتساختمانی

کیمیـا

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

استخدام

>> رستوران
عموجمال<<
----------------

به یک نفر خانم آشپز
برای ک ار در رستوران
فورانیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

تهران :کرج

آپارتماندوخوابه
باگاراژ ،با شرایط عالی،
برای فروش فوری
>> متقاضیان جدی
برای اطالعات بیشتر
لطفا باایمیل زیر تماس
بگیرند:
aleyla@live.ca

شهریاربخشی

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

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

بالیسانس
RBQ CCQ

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

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

متـرجم
رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

(514) 934-3192

514-575-7080

تدریس فیـزیک
و شیمی

ترجمه رمسی

bagherinov-janUPak

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

قابل توجه
خـــامن ها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی
با وقت قبلی

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

514-768-9485

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.
ca

تـورونتو

با مدیریت جدید

استخدام

آموزش
انگلیسی

س�فر روزانه به
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ایام هفته6 :تا 10شب
آخرهفته ها :هر زمان

678-6451
ازسپتامبرNikpour:

)(514

خدماتکامپیوتر
 آموزش از مبتـدی تا
پیشرفته
 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

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

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

ماهیفروشی

برایفروش
>>اوکازیون عالی<<
مغازه ماهی فروشی
بسیار فعال در محل
خوب بفروش
میرسد .ایمان
514-696-1941

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

Auto
Glass

نصب و فروش

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

انواع شیشه ها و

MOBILE

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
Tel.: 514-318-6373

ارز

سرویس عایل

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

kambiz: fromjune09 12/issue

مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

شریف

آینه های همه نوع
اتومبیل

(514) 623-2900

محضردارایرانی

1200, de Bleury #9

Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

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

www.accesasie.com

سالن آرایش

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.
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آهنگسازی

آموزش موسیقی
WEST ISLAND

پیانو،ارگ،سولفژ

خامن سرابی
514-683-4457
آرایشگاه سوزان از سپتامبر15

استخدام

PIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر با
تجربه ،برای کاردرناحیه
الشین فورا نیازمندیم.
آقای جیمی و یا جان

1380 Notre Dame
)Lachine (X 14th
514-364-1011
fromsep15unpaid

استخدام

به یک نفر
 Hairdresserو
Esthetician
برای کار در آرایشگاه
نیازمندیم.
آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
 صندلی و اتاق کرایه
داده می شود
514-813-4947
آرایشگاه سوزان از سپتامبر15

 قابل توجه مسافرین
عازم ایران
در برابر حمل چمدان،
پول دریافت کنید!
Tel.: 514-807-8658
maripironet
@yahoo.com
azmay01

استخدام
به یک

کمک آشپز

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

شیراز
رستوران

514-585-2929
استخدام

استخدام

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

ARIANA
MOVING

استخـدام
رستوران ایرانی به
چند کمک آشپز
و ویترس فورا
نیازمنداست:
RESTO YAS:

اگربه ایران
می رویـد:

___ ___ www.paivand.ca

5563 rue
UpperLachine

Tel.:

(514) 483-0303

پرستاررمسی

خانم ایرانی،
لیسانسهو
کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلیسی
آماده نگهداری از
سالمندان و کودکان

استخدام

AKHAVAN
FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

استخدام

Depaneure

به یک نفر برای کار در
فروشگاه موادغذایی
ایراننیازمندیم.
Tel.: 514-861-5681

خواننده بتهون
(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

آریانا مووینگ

اسباب کشی

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

-----تلفن اطالعات:
514-483-3196

کابینت سازی فرهاد

ساخت ،نصب و تعمیر هر گونه
کابینتآشپزخانه

514-996-7255
az aug15پروانه واعظ

Free to Air
TV channels

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

رستوران شیراز

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات  1و 2
در  NDGو وست آیلند
به چند نفر  Cashierو
کارگر ساده نیازمند
است.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

اگر قصد نوسازی
آشپزخانه خود را دارید،
قبال حتما با ما
مشورتکنید.
ما تنها کمپانی کابینت سازی هستیم که
با کمترین هزینه ،کابینت موجود شما را فقط
با تعویض درب و بازسازی و طراحی جدید
تبدیل به کابینت نو و رویایی شما می نماییم.
خدمات جانبی:

Hardwood, Backsplash, Counter, Ceramic, Island, Door, Staircase
(دارای مدرک رسمی کابینت سازی از کبک)

Tel.: 514-567-1797

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

به یک آرایشگر
514-333-7309

سالن آرایش

سیروس

>>  7روز هفته
514-333-7309

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308 Metro: Guy

X :(514) 937-2888

PARTICIPATE
inCOMMU
NITY

پیونددرخدمتشما:
کروبی...
{>> ادامه از صفحه}3 :
نام��ه ام به رئیس مجمع تش��خیص
مصلحت در دست نداشته ام".
رئیس س��ابق مجلس که بخش��ی از
مس��تندات خود را در قالب سی دی
ب��ه هیات ویژه تحویل داده می گوید
که در جلسه دوم با هیات ِویژه قضائیه
به وی گفته ش��ده که سی دی سند
نمی شود.
آقای کروبی می گوید ":من نیز گفتم
که مگر در حی��ن ارتکاب تجاوز می
توانسته ام فیلمبرداری کنم که اکنون
فیلم آن را در اختیار شما قرار دهم و
مگر من در محل ارتکاب جرم حاضر
ب��وده ام و نخ انداخته ام که اکنون به

شما بگویم که چقدر فاصله میان آنها
بوده است؟"
پس از دیدار این هیات با آقای کروبی،
مأموران دادستانی دفتر او و دفتر حزب
اعتماد ملی که آقای کروبی دبیرکل
آن است را مهر و موم کرده و اسناد و
مدارک آن را توقیف کردند.
مأم��وران دادس��تانی همچنین دفتر
کمیتهپیگیریآسیبدیدگانحوادث
پس از انتخاب��ات را مهر و موم کرده،
مدارک آن را توقیف نموده و علیرضا
بهشتی و مرتضی الویری (نمایندگان
آقای موس��وی و آقای کروبی در این
کمیته) را بازداشت کردند.
محمد داوری ،سردبیر وبسایت رسمی
حزب اعتماد ملی هم در جریان این
حوادث بازداشت شد.
محسنی اژه ای در گفتگو با تلویزیون
دولتی ای��ران ،از تعطیلی دفتر حزب

اعتماد ملی ابراز بی اطالعی می کند
و م��ی گوید این موض��وع ارتباطی با
تحقیقات ما نداشته و ممکن است کار
دادسرای تهران باشد.
آقای کروبی گفته اس��ت می خواهد
به صورت مبس��وط پرده از جزئیات
این اسناد و اسناد دیگری که موجود
است بردارد و صدایی باشد برای حق
خواهی.
او می گوید امروز به یقین فهمیده که
انگش��ت بر جای خوبی گذاشته و "
آنچنان که از این هیاهوها و شتابزدگی
ها بر می آید ،مشخص است که قبای
آقایان الی در مانده است".
رئیس س��ابق مجل��س در عین حال
تاکید م��ی کند که "هیاهو و هتاکی
های آغشته به تهدید" در هفته های
اخیر به جایی رسیده که خانواده هایی
نزد وی آمده و خواسته اند که پیگیری

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را
به آنها بدهید!

Mailing Address:

>> 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؟...

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

X 514-996-9692
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.
Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur au

(514)484-1657



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

>> Exigences:

استخدام

برای کار در سالن
ایرانینیازمندیم.
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514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است

•
•

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

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
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)

تحمیل��ی و بیرونی" ق��رار نگیرد و از
مسیر عدالت خارج نشود چون او فرزند
آیت الله میرزا هاشم آملی و داماد آیت
الله وحید خراسانی است و کارنامه وی
"به گونه ای نباشد که در پایان دوره
ریاست ایشان بر قوه قضا لطمه ای به
ساحت مرجعیت وارد شود".


ها را ادامه ندهیم.
آقای کروبی می نویس��د"وقاحت اما
به آنجا رسیده که به جای مجرمان و
مباشران و مسببان این مظالم ،مهدی
کروبی را می خواهند محاکمه کنند".
رئیس س��ابق مجلس محکمه واقعی
را م��ردم معرفی می کند و می گوید
ک��ه این آخرین نامه در این خصوص
(تجاوز) اس��ت و قضاوت را به داوری
مردم و محکمه
الهی واگذار می
کند.
>> برای ما بنویسیداما...
آقای کروبی به
کوتاه زیباتر است
صادق الریجانی
رئی��س جدید
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از
 200تا کلمه بیشتر نشود.
ق��وه قضائی��ه
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی تایپ،
توصی��ه م��ی
سپسایمیلکنید.
کند که "تحت
تاثیر اراده های
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بازار امالک...

آمار خرید و فروش امالک
مسکونیدرکالنشهرمونترال*
آگوست2009

رونق بازار
امال ک در ماه
آ گوست

امیرسام

با توجه به آمار س��ازمان مشاورین
امالک مونترال ب��زرگ ،با خرید و
فروش م��داوم و افزایش تدریجی و
مداوم قیمتها در ماه آگوست امسال،
ب��ازار امالک مونترال هی��چ اثری از

رکود از خود نشان نمی دهد .خرید
و ف��روش در م��اه آگوس��ت 2009
نسبت به ماه آگوست سال گذشته
 %9افزایش داشت و قیمت متوسط
خانه های تک واحدی نیز  %5رشد
داشته است.
بنا به نظر آقای میشل بوسژور ،رئیس
هیئت اجرایی س��ازمان مش��اورین
امالک مونترال بزرگ ،خرید و فروش
ام�لاک مس��کونی
باع��ث تولید منافع
اقتص��ادی قاب��ل
مالحظه ای می شود
و ای��ن ام��ر در طی
چهار ماه گذشته به
اقتصاد کالن ش��هر
مونترال کمک ش��ایانی کرده است.
وی همچنین اضافه می کند که بازار
امالک مونترال با توجه به نرخ پایین

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT

بهره بانکی ،افزایش اش��تغال زایی و
رشد شاخص اعتماد مصرف کننده از
موقعیت خوبی برخوردار است.
افزایشتعدادمعامالتدرماهآگوست
امسال در تمام انواع امالک مشاهده
شد .به عنوان نمونه در این ماه تعداد
 1674خان��ه تک واحدی به فروش
رسید که معادل  %5رشد نسبت به
ماه آگوست  2008می باشد .خرید
و ف��روش کاندومینیوم  %15و خانه
های چند واحدی %7 Multi-plex
افزایش به ثبت رساندند.
از لح��اظ قیم��ت ،خان��ه های تک
واحدی بیش��ترین افزایش را با %6
(در میانگین قیمت) داشت که این
میزان برای کاندومینیم  %3و برای
خان��ه های چند واح��دی  %5بوده
است.
از لحاظ جغرافیائی نیز بیش��ترین
تع��داد خرید و ف��روش در منطقه
الوال بوده که نس��بت به آگوس��ت
 2008افزایش��ی ح��دود  %24را به
ثبت رس��انید و بعد از آن به ترتیب
منطق��ه Vaudreuil-soulange
 ،%16جزیره مونترال North ،%15
 %5 shoreو منطقه South shore
 %2افزایش از خود نشان دادند.
در تاریخ  31آگوس��ت  2009تعداد
ام�لاک در معرض ف��روش بر روی
سیستم  MLSکاهشی حدود %3
نس��بت به آخرین روز ماه آگوست
سال گذشته داشت.
_______________
نمودار:
*برگرفته ش��ده از س��ایت سازمان
مشاورین امالک مونترال بزرگ

امیرسام

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

کابینه وزرای زن...
{>> ادامه از صفحه}23 :
ها و خیابانها و سپس بازداشتگاه ها
با خواس��ته های آن��ان برخورد می
کن��د و دهها نف��ر از فعاالن جنبش
زنان را تنها به واس��طه حق طلبی و
تالش ب��رای بهبود وضعیت زنان به
بند می کشد چگونه می تواند مدعی
اصالحات برای جامعه زنان باشد.
نباید از یادمان بود که این برخوردهای
نمایشی را نیز وامدار فعالیت مستمر
و پیگیر چندین س��اله فعاالن زن از
گروههای مختلف از سویی و حضور
آگاهانهآناندرفضایانتخاباتیخرداد
 ٨٨از س��وی دیگر جهت پیش��برد
خواستها و مطالبات زنان و نیز فعال

برخورد کردن س��تادهای سه
کاندیدای دیگر آقایان موسوی،
کروبی و رضایی با مسئله زنان
و نیز حضور مثبت خانم زهرا
رهنورد در عرصه انتخاباتی دانست
که در مجموع بس��یاری از مرزهای
ممنوعه را در هم نوردیدند.
فع��االن زن به دنب��ال رفع تبعیض
جنس��یتی از زنان و مسائل و حقوق
شان هستند ،اما رفع نگرش جنسیتی
تنها با برخورداری از جنسیت زنانه
صورت نمی گیرد.
برخورداری از نگاه تس��اوی گرایانه
نسبت به زنان جنسیت بردار نیست .
می توان زن بود و بر ضد منافع آحاد
جامعه زنان حرف زد و موضع گرفت
و عمل کرد همانگونه که زنان مجلس
هفتم این گونه عمل می کردند.
و می توان مرد بود اما از نگرش غیر
جنسیتی برخوردار بود و با قلم و قدم

کابینت سازی فرهاد
ساخت ،نصب و تعمیر
هر گونه کابینت آشپزخانه
(دارای مدرک رسمی کابینت سازی از کبک)

TEL.: 514-567-1797

و اندیشه و عمل به تالش جهت رفع
موانع بهبود موقعیت و وضعیت زنان
پرداخت.
بنا براین مسئله اصلی ما فعاالن زن
همچنان عدم مشروعیت دولت دهم
با تمام اجزایش می باشد و با قراردادن
چن��د وزیر زن نمی توان با آگاهی و
شعور عمومی اینگونه بازی کرد  .جدا
از آن که صرف حضور وزرای زن در
کابینه نمی تواند بیانگر شکل گیری
تالش��ی جدی برای بهبود موقعیت
زنان در پس��تهای مدیریتی کالن و
نیز بهبود شرایط زیستی زنان جامعه
ما باشد.
منبع :مدرسه ی فمینیستی
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کانادا
گردآوری و ترجمه از:

کامی منفرد

خود را برای
آزمایش تابعیت
آماده منایید
مواردی مهــم که هر
کــانادایی بایـد از آن
آگــاهی داشته باشد.

•

()2

چه زمانی استانها و سرزمین
های تابع کانادا به هم پیوس��تند و
متحد شدند؟
 -1اس��تانهای نوااسکوشیا NOVA
 ،SCOTIAنیوبرونزوی��ک NEW
،BRUNSWICKکبکQUEBEC
و اونتاری��و  ONTARIOدر س��ال
 1867به هم پیوستند.
 -2استان مانی توبا MANITOBA
و سرزمین ش��مال غربی NORTH
 WESTERN TERRITORIEدر
سال  1870به اتحادیه پیوستند.
 -3اس��تان غربی که آن را بریتیش
کلمبیا BRITISH COLOMBIA
می نامند در سال  1871به اتحادیه
پیوست.
 -4اس��تان جزی��ره پرن��س ادوارد
PRINCE EDWARD ISLAND
که در سال  1873متحد شد.
 -5سرزمین تابع یوکان YUKON
 TERRITORIEدر سال  1897به
اتحادیهپیوست.
 -6اس��تانهای ساس��کچوان
 SASKATCHEWANو آلبرت��ا
 ALBERTAدر س��ال  1905ب��ه
اتحادیهپیوستند.
 -7اس��تان نیوفلن��د NEW
 FOUNDLANDدر س��ال 1949
به اتحادیه پیوست.
 -8س��رزمین تاب��ع نون��اوت
NUNAVUT TERRITORIE
در اول آپریل  1999به این اتحادیه
وارد شد.

•

چ��ه روزی را روز کان��ادا می
نامند و به چه علت آن روز را جشن
می گیرند؟
روز اول جوالی را روز کانادا نامگذاری
نموده اند و جهت اتحاد و تاس��یس
کانادا این روز را با ش��کوه فراوان در
سرتاس��ر خ��اک کانادا جش��ن می
گیرند.
اولی��ن نخس��ت وزی��ر کانادا
که بود؟
ج��ان آ.م��ک دونال��د JOHN A.
 MACDONALDاولین فردی بود
که به مقام نخست وزیری کانادا نائل
آمد.
به چه علتی قانون اساس��ی
م��ورخ  1982کان��ادا در تاریخ این
کشور اهمیت دارد؟
ب��ه موج��ب این قانون که اش��راف
مجلس عامه بریتانیا بر مجلس کانادا
ح��ذف گردی��د و از آن تاریخ کانادا
رس��ما از بریتانیا جدا ش��د و بطور
مستقل اداره گردید.
کدامی��ن قس��مت از قوانین
اساس��ی کانادا ،حقوق و آزادی های
مردم کانادا را متضمن میشود؟
منش��ور حقوق و آزادی های مردم
کانادا.
CANADIAN CHARTER OF
RIGHTS AND FREEDOMS
از چه زمانی منش��ور حقوق
و آزادی های مردم کانادا قسمتی از
قانون اساسی شد؟
ای��ن منش��ور در س��ال  1982ب��ه
همت پیرالیوت ت��رودو PIERRE
 ELLIOT TRUDEAUنخس��ت
وزیر وق��ت و ژان کریتی ین JEAN

•

•

•

•

Immigration-CANADA
 CHRETIENبه
قوانی��ن اساس��ی
کانادا ملحق شد.
دو اص��ل
اساس��ی آزادی
ها که در منش��ور
حمایت شده است ،کدامند؟
ماده دوم منشور میگوید:
هر شخصی این آزادی های اساسی
را دارد:
 -1آزادی تبعیت از دین و وجدان.
 -2آزادی فکر و عقیده و اظهار نظر
و بیان ،که شامل آزادی مطبوعات و
وسایل ارتباط جمعی و ارتباطی نیز
میشود.
 -3آزادی مسالمت آمیز اجتماعات و
احزاب سیاسی
سه حق قانونی را که منشور
تعیین نموده است ،کدامند؟
ماده هفتم منشور میگوید:
هر فردی حق دارد در آزادی و امنیت
زندگی کند.
ماده هشتم منشور میگوید:
هر کس��ی ح��ق دارد از بازجوئی و
توقیف غیرقانونی مصون باشد.
ماده دهم منشور می گوید:
در صورت بازداش��ت ش��دن هر فرد
حق دارد که:
 -1برای خود وکیل انتخاب نماید.
 -2ب��ا وکیل خود بتواند ب��ه آزادی
مشورت نماید.
 -3این حق قانونی افراد میباشد که
قوانین حقوقی را به او تفهیم نمایند.

•

•

•

هر فردی میباشد.
به حقوق دیگران احترام گذاشتن و
آن را مراعات کردن از دیگر مسئولیت
هاست .
هر فردی مسئولیت دارد که خود را
برای خدمات عمومی داوطلب نماید.
جهت پرداخت مالیات ،مس��ئولیت
هر شخص میباشد که اسناد مالیاتی
خ��ود را به موق��ع و صحیح و کامل
تنظیم نموده و به اداره مالیات تحویل
دهد.
و مسئولیت هر کانادائی میباشد که
در تمام مواقع فردی درستکار و امین
باشد.
چگون��ه م��ی ت��وان میراث
طبیعی کانادا را پاس داشت؟
هر ش��هروندی با تمیز نگاه داشتن
محیط زیس��ت خود ،در هر کجا به
خصوص در اماکن عمومی ،با عشق
ورزیدن به پارک ها و حیات وحش
و از آل��وده ننمودن فضای زیس��ت،
میتواند این میراث را پاس بدارد.
ب��ه هنگام س��وگند خوردن
برای تابعیت کانادا چه پیمانی بسته
می شود؟
در این مراس��م تاکید و سوگند یاد
می شود که به قوانین کانادا احترام
گذاشته شود و به عنوان یک شهروند
کانادائ��ی وظایف خوی��ش را انجام
دهیم.
چگون��ه یک ح��ق یا امتیاز
تابعیت ،می تواند در عین حال یک
مسئولیتباشد؟
شرکت نمودن در انتخابات مجالس،
یک حق یا امتیاز به حساب می آید.
ولی ه��ر کانادائی میباید از این حق
خود اس��تفاده نماید تا دموکراسی
پایدار بماند.
پس زمانی که «باید» در کار باش��د
حتما وظیفه نیز مطرح میش��ود .در
چنین حاالتی است که یک حق یا
امتی��از در عین حال وظیفه نیز می
باشد.
برای مسئولیت نشان دادن در
امور عام المنفعه چه کار باید نمود؟
میباید در خدم��ات عمومی محلی
خویش شرکت کرد؛
در انتخابات مجالس جهت کاندیدای
مورد تایید خ��ود فعالیت داوطلبانه
داشت؛
میباید سعی کرد ،جهت حفظ محیط
زیس��ت ،از دور ریخت��ن کاغذهای
باطله و شیش��ه و قوطی و کارتن ها
اجتناب نمود و برای بازیافت ،آنها را
در صندوق هائی که شهرداری نصب
نموده ،ریخت؛
و در انجم��ن های خانه و مدرس��ه
شرکت نمود.
ادامه در شماره آینده

•

•

•

چه��ار ح��ق از حقوق مردم
کانادا کدامند؟
 اول:حق خروج و ورود به کشور خویش،
در هر زمانی که شخص اراده کند.
 دوم:دارا بودن حق انتخاب جهت تعیین
محل کار و مسکن در هر نقطه کشور
که میخواهد.
 سوم:داش��تن حق ش��رکت در انتخابات
مجالس ملی و محلی.
 چهارم:ح��ق ش��رکت در امور سیاس��ی و
حزبی.
چ��ه اف��رادی ح��ق تقاضای
پاسپورت کانادائی را دارند؟
هر کانادائی بالغ که  18سال سن به
باال را دارا باشد ،حق دریافت گذرنامه
کانادائی را دارد.
چ��ه افرادی حق دارند در هر
زمانی که بخواهند به کانادا وارد و یا
از آنجا خارج شوند؟
هر فردی که شناسنامه یا پاسپورت
کانادائی داش��ته باش��د از این حق
برخوردار خواهد بود.
چه اشخاصی برای استخدام
ش��دن در دولت کانادا حق الویت را
دارند؟
ه��ر فردی ک��ه دارای تابعیت کانادا
باشد و شرایط برای اشتغال به آن کار
را دارا باشد.
برابری در مقابل قانون به
چه معناست ؟
ب��ه معنای مس��اوات بین همه زندگانی
مردم (از هر فرقه ،نژاد ،مذهب،
خانواده ی��ا جنس) ک��ه برای زندگانی هوسی بیش نبود
استفاده از کلیه مزایا و موقعیت
ناله ی در قفسی بیش نبود
ه��ای اجتماع��ی و طبیعی و آنچه را لــذت دنیا گفتم
همچنینبرابریهمهشهروندان
التهاب نفسی بیش نبود
در محاکم��ه ،هنگام مکافات و
هرکهاینوادیحسرتپیمود
اجرای مجازات .
گفت جز خاروخسی بیش نبود
حق جابه جا شدن یعنی
آنهمههمهـــمهقافلهها
چه؟
های و هوی جرسی بیش نبود
این حق هر کانادائی میباش��د
که در هر زمان و به هر کجا که گفت صیاد ،عقاب دنیا
در حقیقت مگسی بیش نبود
عالقمند است ،برود.
مس��ئولیت
ش��ش
پادشاهی و گدایی زمین
کدامند؟
شهروندان
قدم پیش و پسی بیش نبود
در
که
دارند
مس��ئولیت
مردم
زندهشدهرکهبدیننکتهرسید
و
ملی
های
مجل��س
انتخابات
که کسان غیر کسی بیش نبود
محلی شرکت نمایند.
و
قوانی��ن
اطاع��ت ک��ردن از
(فرستنده :فریدون مودت)
مقررات کشور از مسئولیت های

•

•

•

•

•

•

•
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>>مونرتیال:یادمانکشتارزندانیانسیاسیدهه60درایران
 سال  16شماره  24  918شهریور 1388

«فتوای مرگ»
همانگونه در شماره قبل پیوند آمد ،شهر مونتریال میزبان گروهی از هنرمندان،
پژوهشگران و نویسندگان ایرانی و غیرایرانی بود که برای شرکت در بیست و
یکمین سالگرد یادمان یعنی قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60از اقصا نقاط
جهان به کانادا آمده بود.
برنامه های یادمان در ش��ب و روزهای  11و  12س��پتامبر در محل دانشگاه
کبک در مونتریال در مرکز ش��هر مونتریال برگزار شد و با استقبالی درخور
روبرو گردید.
عک��س ه��ا در قالب گزارش��ی تصویری بخش��ی از این برنامه ها را نش��ان
میدهند.
____________
با سپاس از دوستان گرامی،
سرکار خانم شهرزاد (همیشه مهربان) ارشدی
و حسین (عزیز) آریان

برنامه های هنری

جمعه شب  11سپتامبر
½ ½ گروه موسیقی مهربد -یغمایی
½ ½ شعر خوانی نعمت میرزازاده(م -آزرم)
½ ½ ترانه هایی با صدای فریدون فرهی
½ ½ اعالم همبس�تگی احزاب و س�ازمان ها با
مبارزات مردم ایران
½ ½گروه موسیقی التینو
½ ½شعر خوانی حسین شرنگ
½ ½ راشو خواننده کرد
½ ½ گروه موسیقی مهربد -یغمایی

برنامه مسینار و میزگردها

شنبه  12سپتامبر

>> میزگرد اول

موضوع :زندان سیاسی ،زنان و مقاومت
½ ½ آناهیتا رحمانی و فروغ ارغوان

>> میزگرد دوم

موضوع :با کشورم چه رفته است؟!
· سهراب مختاری
« جوانان ،غرور آفرینان نسل من»
· نعمت میرزازاده :شعر خوانی
 عزت مصلی نژاد:
خمینی بنیان گذار جمهوری اسالمی
و جنایت علیه بشریت

>> میزگرد سوم

تحوالت سیاسی در ایران ،افق و چشم انداز
 یاسمین میظر
 بهرام رحمانی

تو خيابونا
سر ميدونا،
شهيدای شهر
با فانوس خون
جار می کشن!

به روایت تصویر
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با کش

فته است
ورم چه ر
از دی

امروز...
روز تا

32فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

 سال  16شماره  24  918شهریور 1388

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

since3
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جوادایراخنواه

Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD
MONTRÉAL QC H3X 2H9

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-996-9692

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

½

عینک فرهت

BIWEEKLY NEWSPAPER FOR PERSIAN COMMUNITY

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

½
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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...

Fax:514-422-8996
Vancouver: (604) 921-IRAN; R. Mahjouri

www.paivand.ca

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Email: Paivand@videotron.ca

دکتر ریموند رضایی

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

>>

ارزیابی رایگان

تهیه وام مسکن

___________________

www.circumcisionmontreal.com

Parvaneh ZANDI

>> Montreal >> Brossard:

Ramier Realty

Tel.: (450) 676-9550
کنسرت بزرگ گروه دف نوازان مشتاق
شنبه  3اکتبر

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

پروانه زندی

NDG,

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

بامشاورفارسیزبان

زماسیب
آیلند
وست

NDG

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

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

>> $1,699

>> $999

ن مبارک!
مگا
های

فطر بر ه

و عبادت
حمت
تور
دیم...
ر از برک
آرزومن
سرشا
برایتان
ماهی
ه
د
ش
9
ذیرفته
.9
پ
برجن مرغوب

د سعید

عی
>> West Island:

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

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

پلوپزامرپیال:خمصوصتهدیگایرانی
 متام اتوماتیک رسید
(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

انار خوشمزه و آبدار رسید
برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

(4کیلویی)

.99

11

Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

(سفید)

4کیلویی

10

.99

11

