شــریف

موسسه مالی

_________________
سال  ،16شماره 968
 10شهریور 1389

_______

تبدیل ارز

968
_____

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
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.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
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پلیس کانادا:گروهتروریستی
حملیدراتاوا،مشغول
ساخنتمبببودند

صبح سپتامبرBack to School :

زنان بهائی« :تنها جرم آنها
اجرای مساملتآمیز مراسم
دینی خود بود!»  ص29:

 ص15 :

برنامه های کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰

 10و  11سپتامبر ۲۰۱۰

تصويب ازدواج مجدد:

بازگشتبهعصرجاهليت!
 ص29 :

 ص21 :

واده"؛ به
خان
"حمایت از ام مردان
نان ،به ک
نام ز

شمار سربازان آمریکایی در عراق 'به زیر  50هزار' رسید

روهمستان
کنسرتگ
ی 8:اکتبر
و هما
 17سپتامبر
الرعقیلی:
سا

«آمریکا نباید عراق را تنها بگذارد!»  ص8 :

ٌ
ندارد!
خاوران:پدرم سنگ قبر

دستان شورای
نگهبان آلوده
خیانت به رای
مردم است

ص12 :

کنفرانسهای

فرهنگهالکویی

سیل پا کستان هشدار به
همهجهانیان است  ص6 :

دانشگاهکنکوردیا

25سپتامبر
__________

 ص25

جمهوری اسالمی:بزرگترین جالدجهان ص7:

دانشنامه آنالین و رایگان

مونتریال

مدخلهایویکیپدیای
پارسی از صد هزار گذشت  ص13 :

Fraud Squad

«او امضای پدر مرا در حالی
که پدرم با سرطان دست به
گریبان بود ،جعل کرد و با
انواع حیلهها پولهایش را باال
کشید»!  ص12 :

ردهمایی
گ ستانی های
خوز
مونتریال!

امیرسام:

امالک23 >>...

سیروس
یحیی آبادی
>>6

>> 7:

دکترانصاری

پیر...

پزشکی28 >> ...

صرافی  5ستاره

>> 11:

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277 2178 Ste-Catherine W.

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

Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

www.sutton.com

Tel.: 514-620-5551
NDG:

•6170 Sherbrooke W.

Mobile: 514.567.3169

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

Luciene
l'Allier

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

پارستورز
&TRAVEL

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

's cut

 man
en cut , highlight
 wom
perm
r,
lo
o
c

air cut & eyebrow
h
s
 kid
g face
in
n
a
 cle

Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

Tel.: 514-485-4744

fhemmatiyan@sutton.com

 AMIR SAMامیرسام

دکتر شریف نائینی:

خدمات ارزی

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

سالنآرایشفریبا

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Cell: (514)827-6364

1155 Rene Levesque w. #2500

!FLYANY TIME,ANY WHERE

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

با 18سال سابقه درخشان

زماسیب

مشاور امالک و مستغالت

لیسانس در رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

6600 Trans-Canada, Suite 750

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

ع.ا .شادپور

>> 30

با 18سال سابقه کاری در کانادا

انتقـال ارز

کبک/کانادا:

در کشکول

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

صرافیخضر

ص23 :

حسین باقرزاده

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

منی بخشیم و فراموش منی کنیم!

514-844-4492

جراح دندانپزشک

Chartered Real Estate Agent

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

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

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca



1405 Maisonneuve W.

7روز هفته

www.amirsam.ca

2
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کباب های خوشمزه ایرانی و انواع اغذیه با کیفیت برتر

Plaza

Cote des
Neiges
3طبقه پارکینگ رایگان

اسپش
یال های ما:
چلوکباب کوبیده6/99........:
سلطانی8/99........................:
سلطانی جوجه8/99............ :
شیشلیک9/99....................:
جوجه کباب6/99 ................:
کوبیده مرغ5/99 .................:
چنجه7/99 ...........................:

)(September

کوبیده:

8.

99

$

including: salad,
)dessert, coffee/ tea

ویژه خانواده:

Family Special:

کامبو11/99 :

یک سیخ چنجه،
یک سیخ جوجه
یک سیخ کوبیده
------کباب ترکی پلیت8/49..... :
ساندویچ3/89 ....................:
ساندویچ کوبیده3/99 ........
____________
تمامی غذاها همراه با پلو
باسماتی و ساالد

اسپشیال
گشایش

2سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

کباب ترکی

ختفیف ویژه برای دانشجویان

________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

وام بـا
نرخ بهره

%
0

Financing
for certain cars only

$2 95
5.

including: 3 salad,
)dessert, coffee/tea
(only for month
)of septamber
ساعات کار:

چهارشنبه تا یکشنبه

(دوشنبه و سه شنبه تعطیل است )

از ساعت  4بعدازظهر تا  10شب

_____________________
3425 St-Denis

Tel.: 514-2844999

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3
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ایران:درآستانههدفمند کردن
یارانه ها گرانی بيداد می کند

ایران و جهان...
پلیس کانادا:گروهتروریستیحملی
دراتاوا،مشغولساخنتمبببودند

 ۲۶آگوس��ت ایرانتو :سه مرد ساکن
ات��اوا  ،به ظن عضویت در یک گروه
محلی تروریس��تی و ارتباط با گروه
های تروریستی فعال در افغانستان،
توسط پلیس اتاوا بازداشت شدند.
مأموران در بازرس��ی از محل اقامت
آنه��ا 50 ،فیوز الکترونیکی کش��ف
کردن��د که م��ی توان��د ،در ریموت
کنترل های بمب مورد استفاده قرار
گیرد.
پلیس همچنین افزود که یکی از آنان
برای ساخت مواد منفجره در بیرون
از کانادا آموزش دیده است.
هیوا علیزاده  30س��اله به همین
اتهام ،در دادگاه حاضر شد.
دونفردیگرعبارتنداز:مصباحالدین
احمد  26ساله ،تکنسین رادیولوژی
و خرم سیدشعر از لندن (انتاریو)

ک��ه فارغ التحصیل پزش��کی
دانشگاه مک گیل است.
پلی��س و آژانس م��رزی کانادا
اعالم کردند ک��ه آنان فعالیت
گروه مذک��ور را تح��ت پروژه
 ،Samosaبه مدت یک سال زیر
نظر داشتند.
ط��ی این م��دت باره��ا تصمیم به
برخورد با آنان گرفته شد ،اما حمله
روزچهارشنبه  25آگوست پلیس به
محل اقامت گ��روه ،برای جلوگیری
از ارس��ال پول به گروه های ترور در
افغانستان ،صورت گرفت.
پلیس همچنین اعالم کرد س��ه نفر
دیگر به نام های جیمز الرا ،روزگار
علیزاده و زکریا مموس�تا و افراد
دیگ��ری در ایران ،افغانس��تان ،دبی
و پاکس��تان ،با بازداشت شدگان در
ارتباط بوده اند.
این گزارش حاکیست پلیس مدعی
اس��ت گروه مذکور در نظر داشتند
برخ��ی مراکز داخلی را نی��ز  ،مورد
هدف قرار دهند ،اما تاکنون اشاره ای
به نام آنها نکرد.

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

مه��دی غضنفری ،وزیر بازرگانی ،در یک نشس��ت
خب��ری ضمن بیان این که قیم��ت نان با هدفمند
کردن یارانه ها مطمئنا از آزادپزها کم تر خواهد بود،
از بسته حمایتی برای نان سنتی و تعیین جایزه برای
ص��ادرات برنج خبر داد و با جدی دانس��تن کاهش
تولید گوشت قرمز گوسفندی گفت ،تصمیم توزیع
کوپن با کار گروه تحول اقتصادی است.
وزیر بازرگانی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس
در خصوص این که آیا آزاد ش��دن یارانه آرد حامل
های انرژی بر قیمت نان سنتی خواهد افزود اظهار
داش��ت ،در طرح هدفمند کردن یارانه ها عالوه بر
نان صنعتی برای نان س��نتی هم بسته حمایتی در
نظر گرفته شده است .وزیر بازرگانی پیش بینی کرد
قیمت آرد نان آزاد پز  ۱۰۰تا  ۱۵۰تومان ارزان تر از
حالت فعلی باشد.
این س��خنان در حالی بیان می شود که خبرگزاری
کار ایران (ایلنا) در گزارشی با عنوان «قیمت ها هنوز
سر به راه نشده اند» اعالم کرد ،قیمت چای خارجی
در بازار با افزایش  ۱۰درصدی مواجه شده ،شکر بین
 ۱۲۰تا  ۱۵۰تومان گران تر شده و برنج داخلی نیز
بین  ۵تا  ۱۰درصد با افزایش قیمت روبرو شده است.
بر اساس این گزارش قیمت گوشت قرمز در سطح
ش��هر با نوسان همراه بوده اس��ت و بعضا با افزایش
قیمت مواجه شده است.
نرخ حبوبات نیز به طور متوسط  ۱۰۰تومان در هر
کیلو افزایش داشته است.
با وج��ود آن که پی��ش از این ،وزیر
بازرگان��ی طبق س��نت هر س��اله از
تنظیم ب��ازار مواد خوراک��ی در ماه

مسیحیانفارسیزبان

رمضان سخن گفته بود ،به گزارش خبرگزاری کار
ایران ( ایلنا ) افزایش قیمت اقالم خوراکی در سطح
ش��هر گویای ناکارآمدی تنظیم بازار از سوی برنامه
ریزان بوده است.
هم زمان با نشست خبری وزیر بازرگانی الیاس نادران،
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و
نماینده تهران ،در گفت و گو با پایگاه خبری جهان
نیوز ،از نگرانی خود برای اجرای بی محابای هدفمند
کردن یارانه ها به وسیله دولت سخن گفت.
ای��ن عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اسالمی ،با بیان این که اجرای هدفمند سازی یارانه
ها ،تورم به س��رعت خود را نش��ان می دهد ،اظهار
داش��ت ،دولت قصد دارد با افزایش پرداختی یارانه
نقدی ،آثار منفی و عوارض تورمی این سیاس��ت را
کم کند.
هر چند از دید این نمانیده مجلس ،این تصمیم آثار
تورمی را بیش تر می کند.
روزنامه جهان صنعت به هدفمند کردن یارانه ها و
تحریم های بین المللی که پیش روی بازار س��هام
و اوراق بهادار تهران اس��ت اشاره کرده ،و با گفت و
گو با اقبال نیا ،کارشناس بازار سرمایه ،به این نتیجه
گیری رسیده است ،که در زمینه پیش بینی وضعیت
آینده بازار س��رمایه کشور این دو مورد باید مد نظر
قرار گیرد.

سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami
Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

Tel.: 514-777-3604



مژده مژده

برنامه تلویزیونی
«مژده آمسانی»

هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
از کانال تصویر ایران پخش می شود
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
(متا)28-11 ،

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
Mtro: Cote Vertu

مسعود نصر

5263, boul Cavendish,
Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

Kirkland $379,000

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

در سراسر مونتریال بزرگ

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

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

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

وکیل دعاوی
_______________

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Tel.: 514-303-2977

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

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

Cell.: (514) 571-6592

برای شرکت در این جلسات لطفا با
شمارههای
514-261-6886
514-806-8065
تماسبگیرید.

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

cell: (514) 839-7978

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

در مونتریال

GESTION FINANCIERE LOYALE

>> برآورد رایگان

مسکن و جتاری

مینو اسالمی

جلسات مشارکت

خدمات حسابداری و دفترداری

Criminal
& penal

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com
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دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

5

6

 سال  16شماره  10  968شهریور 1389

PAYVAND: Vol. 16  No.968  Sep. 01, 2010

www.paivand.ca

محیط زیست ...

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

سیل پا کستان هشدار به همهی جهانیان است

سیروس
یحیی آبادی

(مونتریال)

968

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

آیاسیلپاکستاننتیجهی
تغییراتاقلیمیاست؟
نظرغالبایناستکهاین
پدیدهطبیعیاست،اما
گرمایشزمین،کهبهانسان
برمیگردد ،بر شدت بروز و
تأثیرگذاریآنافزودهاست.
اینپدیده،اخطاریجدی
در مورد فجایع پیش رو است.
ب��ه نظر ادارهی هواشناس��ی آلمانی
س��یل خانمانبرافکن در پاکستان
نتیجهی یک نابهنجاری اقلیمی در
جنوب اقیانوس آرام است .منظور از
نابهنجاری ب��روز پدیدههایی از نظر
شدت و حدت استثنايی در نتیجهی
ترکیب ویژهای از عوامل است.
پدیدهی "ال نینا" ( )La Niñaوزش
"مونس��ون" ( )Monsunرا تقوی��ت
کرده و باعث ش��ده که یک تودهی
عظیم هوای آبس��تن باران در اوایل
تابس��تان تا جنوب شرقی پاکستان
رانده شود.

النینا ،النینو و مونسون

"ال نینا" (به اسپانیایی یعنی دختر،
دخت��رک) ،قرین��هی "ال نینو" (El

 Niñoبه اس��پانیایی یعنی پس��ر،
پسرک) است .اولی سرد است ،دومی
گرم.
بازی آنها باعث قویترین افتو خیزها
در وضعیت آب و هوا میشود.
"ال نینو" ،که هر سه تا هشت سال رخ
میدهد ،در اواخر دسامبر از سواحل
پرو با ی��ک جریان گ��رم در آبهای
اقیانوس آرام ش��روع میش��ود .این
جریان گرم باعث بارانهای شدید در
سواحل غربی آمریکا و خشکسالی در
جنوب آسیا میشود.
"ال نینا" یک رخداد آبوهوایی است
که معموال در پیوند با "ال نینو" بروز
مییابد.
یک شاخص آن باال رفتن چشمگیر
اختالف فشار هوا در فاصلهی میان
آمریکای جنوبی و اندونزی است.
نمود آن بادهای شدید و یک چرخش
هواییاس��ت که به نسبت درجهی
حرارت کمتری دارد.
"مونسون" به چرخش هوایی دورهای
در ی��ک محی��ط جغرافیایی بزرگ
میگویند .منش��أ این اصطالح لغت
عربی "موسم" است که در فارسی نیز
رایج است .مثال روشنی از "مونسون"
بادهای موسمی است که از اقیانوس
هند آغاز میشوند.
{>> ادامه در صفحه}8 :

کلبهعموجمال

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
------------------Saima, 6, a flood victim, stands in
a tent school while taking refuge
with her family in a relief camp for
flood victims in Sukkur, in Pakistan's
Sindh province, August 26, 2010.

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی
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یک شهر دیگر پا کستان زیر آب رفت

در حالی که پس از گذش��ت یک
ماه سیل همچنان شهرهای مهم
پاکستان را می بلعد ،شهر سوجاوال
از شهرهای مهم ایالت سند و جاده
اصلی ارتباطی آن به زیر آب رفته
است.
این جاده به ش��هر تاتا متصل می
شد که مرکز اصلی تدارکاتی برای
تالش های کمک رسانی بود
روز  28اوت ،ساکنان شهر تاتا که
سیل آن را فراگرفته ،در اعتراض به
کمبود مواد کمکی ،راههای عبور و
مرور را مسدود کردند.
پ��س از طغیان رودخانه س��ند و
جاری ش��دن سیالب در این شهر

تقریبا تمام سکنه این شهر ناچار به
ترک خانه های خود شده اند.
در ایالت س��ند پاکس��تان بیش از
هفت میلیون نفر در اثر س��یل بی
خانمان شده اند.
مقام��ات ای��ن ایالت م��ی گویند
مقدار س��یالبی ک��ه وارد رودخانه
س��ند ش��ده ،چهل برابر ظرفیت
عادی این رودخانه اس��ت .سازمان
خیری��ه بریتانیایی آکس��فام ،می
گوید چنانچه تالش های بازسازی
مناطق سیل زده پاکستان هر چه
زودتر شروع نش��ود ،این کشور با
مش��کالت زیادی در آینده مواجه
خواهد شد.

آمریکا نیز اعالم کرده بود که کمک
های خود به سیل زدگان پاکستان
را افزایش داده و هجده هلیکوپتر
جدی��د جهت کمک رس��انی ،در
اختیار این کش��ور ق��رار می دهد.
صندوق بین المللی پول می گوید
سیل پاکستان ،مقامات این کشور
را با یک چالش ب��زرگ اقتصادی
مواجه کرده است .دولت پاکستان
هزینه بازسازی مناطق سیل زده را
حدود پانزده میلیارد دالر تخمین
زده است .واکنش دولت پاکستان
به سیل اخیر و نحوه کمک رسانی
با انتقادهایی همراه بوده است.
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Vancouver:

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

کیـــترینگ
جمـــال

PAIVAND

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Tel.:

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 پیوند نیست.
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.

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•



(514) 849-7711

Ext.: 243

•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

روبروی ویدئوتران

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایران:درراهآزادی...

ف .میم سحر

تا ُحکمِ خدا فقیه قاتل دارد
مقصد به َهبا و ره به باطل دارد
تا دزد به کاروانِدین  ،ساالر است
این قافله  ،پای خسته در گــِل دارد!

بر معبر شرع  ،دارها می کوبند
بر فرق بشر پُتکِخدا می کوبند
نعشی دارند از امامی بردوش
کانرا دائم بر سر ما می کوبند!

ای هم میهن  ،به پاس میهن برخیز
با پیر و جوان و مرد یا زن برخیز
تا «مــا» شود این همه «تو»،
با «من» برخیز
برخیز  ،به بیست و دوی بهمن برخیز

برخیز که دیدار سحر در پیش است
وز این شب تیره مان گذر در پیش است
خورشید خبر دهد که آزادی را
بیست و دوی بهمنی دگر در پیش است

گر دین تو سی سال جنایت باشد
ضدیّتِ  من عینِ دیانت باشد
مزدور تویی که ظلم را دین خوانی
آخر ز چه از م َنت شکایت باشد ؟

گزارش اول

از جسم و روان بند گران بردارید

اسبابِاسارت از میان بردارید
تاریخ ندا دهد که باروی کهن
با ق ّوتِ  بازوی جوان بردارید
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مجهوری اسالمی  :بزرگترین جالد جهان

هر جنایتکار دیگ��ری تا آن جا که ممکن
حسین باقرزاده است کار خود را در خفا صورت دهند تا شاید
 24اوت  2010از پاسخگویی آن در امان مانند.
 hbzadeh@btinternet.comاز این رو طی یک برنامه حس��اب ش��ده از
موج اعدام باز در ایران باال گرفته اس��ت .در هفتهه��ا قبل همه وس��ایل ارتباطی زندان
چند س��ال اخیر آمار اعدامه��ا مرتبا رو به با خارج را قطع کردند .مالقاتها لغو ش��د.
افزایش ب��وده و موارد متعددی از اعدامهای تلفنها از کار افتاد .روزنامه و رادیو و تلویزیون
برچیده شد .تماسهای زندانیان با یک دیگر
گروهی گزارش شده است.
اکنون خبر میرس�د ک�ه خصوصیت محدود گردید .و س��رانجام ،کمیتههای سه
«مخفیان�ه» نیز به ای�ن اعدامها اضافه نفره م��رگ در خفا به کار خود پرداختند و
گروه گروه اس��یران و گروگانهای سیاسی
شده است.
و عقیدت��ی را به کام
تعداد کس��انی ک��ه در زندانهای
مرگ فرستادند.
جمهوری اسالمی در خطر مرگ به
سر میبرند عددی چند هزار نفره را در سالگرد قتل از کش��تهها پش��ته
ساختند و پشتهها را
تشکیل میدهد .جمهوری اسالمی عام سال ۶۷
در گوره��ای بی نام و
ظاهرا عطش سیریناپذیری برای
کش��تن دارد و در برابر اعتراضات عطش جمهوری نش��ان پنهان کردند.
و  ۲۲س��ال پ��س از
جامعه جهانی راههای تازهای
برای اسالمی برای
ای��ن جنایت هولناک
ادامه کشتار خود پیدا کرده است:
اعدام و قتل
که ه��زاران قربانی از
قتل مخفی و گروهی.
خود به جای گذاشته
گزارشهای تأیید نش��ده حاکی از
آن است که تنها در یک روز  ۶۸نفر بیشتر شده است .است هنوز هم دست
ان��درکاران آن (در هر
مخفیانه در مشهد اعدام شدهاند[]۱
 اعدامهای��ی که بنا به نقل از منابع حقوق دو جناح غال��ب و مغلوب حکومت) از ادایبش��ری محلی در چند ماه گذشته بیش از شهادت در باره آن و یا توضیح نقش خود در
سیصد قربانی داشته است و گفته شده که آن سر باز میزنند.
این اعدامها قرار است در ماههای آینده نیز
مخفیانه بودن قت�ل عام  ۶۷البته به دلیل
ادامه پیدا کند[.]۲
تردید
بدون
اکنون
اسلامی
جمهوری
خصوصیت بالتردی��د جنایی آن قابل فهم
لقب بزرگترین جالد جهان را به خود است.
اختصاص داده است.
کمتر جنایت کاری حاضر است در روز روشن
و در مأل عام دست به جنایت بزند .به عکس،
م��ا اکنون در س��الگرد قتل عام س��ال  ،۶۷دزدان و قاتالن و متجاوزان و تروریستها و
بزرگترین جنایت ضد بشری تاریخ معاصر جانیان دیگر سعی بر آن دارند تا آن جا که
ایران ،به سر میبریم.
توان دارند جنایت خود را در خفا انجام دهند
یکی از خصوصیات وحش�تناک آن جنایت ،و اثری از آن بر جای نگذارند.
س��ردمداران جمهوری اس�لامی نیز بدون
مخفی بودن آن بود.
مقامات جمهوری اسالمی که ظاهرا به عمق تردید ب��ه خصوصی��ت جنایتکارانه عمل
جنایت خود آگاه بودند تالش کردند همانند خویش آش��نا بودند و ت�لاش کردند تا آن
را در خف��ا به انجام
برس��انند .به همین
دلیل نی��ز بیش از


گزارش دوم
آزاده زنان  ،بند گران بردارید
اسبابِاسارت از میان بردارید
تاریخ ندا دهد که باروی کهن
با ق ّوتِ  بازوی جوان بردارید

از محکومان تا آخرین لحظات از سرنوشت
مرگبار خود بیخبر بودهاند.
آیا در این جا نیز عمل��ی جنایتکارانه از
سوی رژیم صورت گرفته است که دلیلی
بر اجرای پنهانی آن باشد؟
و یا انگیزههای دیگری باعث مخفیکاری
بوده است؟

باید اشاره کرد که بسیاری از احکام قضایی
جمهوری اس�لامی به دلی��ل عدم رعایت
موازی��ن عادالنه قضا ،نق��ض اصول اولیه
دادرس��ی بیطرفانه ،محرومیت متهمان
از مش��اوره حقوق��ی مس��تقل در جریان
دادرسی ،کاربرد تهدید و شکنجه در اخذ
اعتراف ،و صدور حکم مبتنی بر مدارک و
شواهد نامعتبر یا اعترافات اخذ شده در زیر
شکنجه ،اعتبار حقوقی و قضایی ندارد ،و
مجازات افراد بر اساس این احکام خالف
درست در روزهایی که چین مجازات
قانون و جرم بشمار میآید.
اعدام را از بسیاری از جرایم اقتصادی عالوه بر این ،کاربرد مجازاتهای خشن
و ناانس��انی (از ش�لاق و قطع دست و پا
حذف میکند از افزایش اعدام در
گرفته تا سنگسار و قصاص عضو) و اعدام
مقیاس صدها نفر در ایران آن هم به
بزهکاران خردس��ال با تعهدات حقوقی
صورت پنهانی گزارش میرسد .چندی
بینالمللی ایران در تضاد است و بر اساس
پیش عفو بین امللل از رژیم ایران به
این قوانین جرم محسوب میشوند.
عنوان «آخرین جالد کودکان» در
از این رو ،بدون تردید بس��یاری از احکام
اعدام که در ایران صادر میشود نیز توجیه
جهان یاد کرد .با توجه به این که
حقوقی و قانون��ی ندارد و این اعدامها در
این رژیم در سالهای اخیر به طور
حکم قتل عمد اس��ت .به عبارت دیگر،
سرانه بیش از هر کشور دیگری به
دست اندرکاران نظام قضایی ایران به دلیل
لقب
قتل و اعدام دست میزند باید
نادیده گرفتن تعمدانه موازین حقوقی و
«بزرگترین جالد جهان» را نیز به آن تعهدات بین المللی این کش��ور در مورد
محاکمات عادالنه و مجازاتهای انسانی،
اضافه کرد.
مستمرا به عمل مجرمانه دست میزنند،
______________________
عملی که در مورد اعدام از مقوله قتل عمد
بشمار میرود و قابل تعقیب جزایی است.
دو دهه اس��ت که در باره آن سکوت پیشه
کردهاند و در باره آن سخنی نمیگویند .این
همه قابل فهم است .ولی در مورد اعدامهای
مخفیانه اخیر در زندان وکیلآباد مشهد چه
میتوان گفت؟ در این جا نیز این اعدامها با
{>> ادامه در صفحه}31 :
قطع مالقاتها و ارتباط زندانیان با خارج از
زندان همراه ب��وده و بنا به گزارشها برخی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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نازگل فالح طوسی

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

207-9000

ژاله حافظی

____________
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

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

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
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www.paivand.ca

حمل و نقل پارس ماریتایم

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca
مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

محیط زیست :سیل پاکستان...
همین بادهای موسمی است که "النینا" آنها را پرتوان و
پرآب کرده و امسال نیروی توفندهی خود را در پاکستان
به نمایش گذشتهاند.

طبیعی یا به تقصیر انسان؟

کارشناس��ان آب و ه��وا اصل پدی��ده را یعنی وزش باد
موس��میای را که توسط رخداد آب و هوایی "النینا" به
صورتی غیر عادی تقویت شده و بارانزا گردیده ،طبیعی
یدانند.
م
مجیب لطیف ،اس��تاد اقلیمشناسی در دانشگاه کیل ،از
پدیدهی امس��ال به عنوان یک حادثه نام میبرد .او که
شهرت دارد ،سخت نسبت به نقش انسان در گرمایش
جو حس��اس است ،معتقد نیست که س��یل امسال در
پاکستان ساختهی انسان است.
ولی تغییرات اقلیمیای که بشر موجب آنها شده ،بالیای
طبیعی را مصیبتبارتر میکنند .از این نظر ،در س��یل
پاکستان ،انسان نیز نقش دارد.
گرهارد مولر-وس��ترمایر از ادارهی هواشناس��ی آلمان،
میگوی��د که گرمایش جو باعث میش��ود که چرخش
هوایی در س��طح کرهی زمین با شدت بیشتری صورت
گیرد .این بدین معناس��ت که آب زودتر بخار میشود،
بارانها ش��دیدتر میشوند و از طرف دیگر خشکسالی
بروز میکند.

هشدار

از زمان انقالب صنعتی در نیمهی قرن نوزده تا کنون ،جو
زمین آن چنان گرم ش��ده که در  ۱۲هزار سال گذشته
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تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

>> ادامه از صفحه6 :
سابقه نداشته است .نس��بت به دوران پیش از صنعتی
شدن ،جو زمین  ۰ / ۸درجهی سانتیگراد گرمتر شده
اس��ت .علت آن تراکم باالی گازه��ای گلخانهای در جو
است .مقداری کمتر از یک درجهی سانتیگراد در نگاه
نخست ،بیاهمیت به نظر میرسد ،اما از همین تغییر به
ظاهر کوچک دگرگونیهای عظیمی حاصل میشود ،از
آب شدن یخها در قطب گرفته تا سیل و خشکسالی.
اگر جو زمین تا  ۲درجهی سانتیگراد گرمتر شود ،انقالب
جویای پدید میآید که زندگی بشر بر روی زمین را به
صورتی اساسی فالکتبار میکند.
در این حال به طور مشخص چه پیش خواهد آمد؟
کارشناسان میگویند به پاکستان بنگرید تا ببینید چه
پیش خواهد آمد .دو منظرهی ثابت خواهیم شد :سیل
و خشکس��الی ،غرق ش��دن در آب و مردن در حسرت
قطرهای باران.
کالوس توپفر ،وزیر سابق محیط زیست آلمان و سرپرست
س��ابق برنامهی محیط زیست س��ازمان ملل متحد در
مصاحبهای در مورد نقش انس��ان در فجایع طبیعیای
چون سیل جاری در پاکستان چنین گفته است:
«مرز میان فاجعهی طبیعی و فاجعهی ساختهی انسان
سیال است .میدانیم که ما با عملکرد خودمان بر روی
آب و هوا تأثیر میگذاریم و آن را تغییر میدهیم .ما در
طبیعت دخل و تصرف میکنیم ،در برابر رودخانهها سد
بنا میکنیم و مسیر آنها را عوض میکنیم .در این حال
یک حادثهی طبیعی پیامدهای کامال متفاوتی خواهد
داشت .بارشهای عظیم سیلزای پاکستان را طبیعت
باعث شده است ،اما تأثیر و شدت آنها متأثر از عملکرد
انسان است».

جهان...
فیدل کاسرتو  :بن الدن مزدور CIAبود
رهبر پیشین کوبا میگوید حمالت
یازدهم س��پتامبر توس��ط سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (سی آی ا)
طراحی شده است.
به نوشته گاردین ،فیدل کاسترو در
دیدار با دانیل استولین نویسندهای
که در زمین��ه تئ��وری توطئه کار
کردهاس��ت گفت ک��ه اطالعات او
مبتنی بر ویکی لیکس است ،سایتی
که ماه گذش��ته با انتش��ار اس��ناد
محرمانه جنگ افغانستان جنجال
بسیاری پدید آورد.
کاس��ترو که س��خنانش در روزنامه
گرانما ،ارگان حزب کمونیست کوبا
به چاپ رسیدهاست همچنین اسامه
بن الدن را مزدور سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا خواند.
وی گفت« :هرگاه بوش س��خنرانی
حساس��ی در پی��ش داش��ت و
میخواست تا ترس و وحشت را در
دل مردم جاری سازد ،بن الدن ظاهر
میش��د و با اعالم اینکه چه اهدافی
دارد مردم را تهدید میکرد».
کاسترو گفت که هزاران سندی که
در ویکی لیکس منتشر شده نشان
میدهد که رهبر القاع��ده در واقع
برای دولت آمریکا کار میکردهاست.
استولین نویسنده سه کتاب در باره
باشگاه بیلدربرگ است ،باشگاهی که

پس از حمالت تروریستی
یازدهم سپتامبر فردی
که در نقش بن الدن در
ویدئوها ظاهر می شد
یک «بازیگر ناشی» بود

جمعی از قدرتمندترین مردان و زنان
در عرصه سیاس��ت و اقتصاد جهان

تش��کیل دادهاند و ش��امل هنری
کس��ینجر و بس��یاری از بلندپایه
ترین مقامات سیاسی و اقتصادی
اروپایی میش��ود .وی میگوید که
این باش��گاه به نوعی دولت مخفی
جهانی است که اقتصاد و سیاست
جهان را هدایت میکند.
ای��ن نویس��نده میگوی��د پس از
حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر
ف��ردی ک��ه در نقش ب��ن الدن در
ویدئوها ظاهر میش��د یک «بازیگر
ناشی» بود.
با وجود توافق کاسترو و استولین در
باره مسائل سیاسی ،آنها در باره یک
موضوع اختالف نظر داشتند :در نظر
گرفتن کره دیگری برای س��کونت
بشر.
در حالی که استولین معتقد بود به
دلی��ل افزایش جمعیت باید به فکر
کره دیگری برای سکنای بشر بود،
کاسترو استدالل میکرد که انسان
حتی نمیتواند کره ماه را مسکونی
کند پس بهتر اس��ت کره زمین را
جای بهتری برای زندگی بسازیم.
وی گفت« :انسانیت باید خود را حفظ
کند اگر بخواهد که بشر هزاران سال
دیگر به حیات خود ادامه دهد».

شمار سربازان آمریکایی در عراق 'به زیر  50هزار' رسید

«آمریکا نباید عراق را تنها بگذارد!»

پل برمر تا پیش از انتقال قدرت به
دولت موقت عراق در سال ،۲۰۰۴
مسئول اداره این کشور بود .او می
گوید با وجود پیشرفتهایی که در
عراق حاصل ش��ده ،ادامه حضور
مقام های آمریکایی در این کشور
برای تثبیت یک فضای دمکراتیک
ضروری است:
با پایان ماموریت رزمی نیروهای
آمری��کا در عراق ،م��ردم آمریکا
و ش��هروندان س��ایر کشورهایی
که در کن��ار ما برای آزادس��ازی
عراق جنگیدند از پیش��رفتهایی
که حاصل ش��ده قدری احساس
رضایت می کنند.
تردیدی نیست که افراطیون ضد
دمکراس��ی به حمالت خود ادامه
می دهن��د .مس��ئولین عراقی نیز
همچنان می کوشند دولتی جدید
تش��کیل دهند و نیازهای ضروری
مردم مانند برق را تامین کنند.
اما در کش��اکش این بحث و جدال
نباید دورنگری را کنار گذاشت .من
که دوستان آمریکایی و عراقی زیادی
را در ای��ن جنگ از دس��ت داده ام،
به خوب��ی از رنج و مصیب تک تک
قربانیانآگاهم.
اما باید به یاد داشته باشیم که میزان
کنونی تلفات عراقی ها و آمریکایی
ها  ۹۵درصد کمتر از سه سال پیش
است.
عالوه بر این تولید برق گرچه هنوز
به میزان تقاضا نرسیده ،اما  ۴۰درصد
بیش از سطح قبل از جنگ است.
همه ما بخصوص آمریکایی ها باید
در انتقادهایم��ان از طوالنی ش��دن
استقرار حکومتی دمکراتیک اعتدال
را رعایت کنیم .به یاد داشته باشیم
که کسب اس��تقالل ما هفت سال،
نگارش قانون اساسیمان  ۱۲سال و
تشکیل اولین احزاب سیاسیمان ۲۰
سال طول کشید.
ایجاد یک حکوم��ت دمکراتیک در
عراق کار س��اده ای نیس��ت؛ قطعا
س��اده تر از آمری��کا نخواهد بود .اما
دشواری به معنای نامطلوب بودن و
یا غیرممکن بودن نیست.

اکثریت مردم عراق خواهان حکومتی
هستند که خود انتخاب کرده اند .آنها
بدنبال احیای دیکتاتوری نیستند که
تا هنگام آزادی عراق در سال ۲۰۰۳
تاریخ غم انگیز این کشور را رقم می
زد.
در پنج س��ال گذش��ته میلیون ها
عراقی به تهدیدهای تروریستی بی
اعتن��ا ماندند و ش��جاعانه در چهار
انتخابات شرکت کردند.
آنها در یک همه پرسی پیشرفته
ترین قانون اساسی تاریخ جهان
عرب را تایید کردند .این س��ند
بیس��ابقه بر حقوق اساسی ،برابری
جنس��یتی و آزادی دین صحه می
گذارد.
این متن حکومت قانون ،تفکیک قوا
و استقالل قوه قضائیه را تضمین می
کند.
شکی نیست که این قانون اساسی
تنها یک سند است و باید در عمل
هم محترم شمرده شود .اما واقعیت
این است که امروز برای اولین بار در
تاریخ عراق مردم این کشور شهروند
هستند نه برده حکومت.
تاخی��ر در تش��کیل دول��ت بعدی
ناراحت کننده است .اما بحث های
پر انرژی در عراق برای تشکیل دولت
نشان می دهد که این کشور چه راه
درازی پیموده اس��ت .کیفر چنین
بحث هایی در دوران صدام شکنجه

و حتی مرگ بود.
ام��روز در هی��چ کج��ای جهان
عرب چنی��ن بحث هایی تحمل
نمی شود .همین بیانگر اهمیت
وضعیت عراق است.
اگر سرزمین باستانی بین النهرین
بتواندحکومتیدمکراتیکمبتنی
بر قانون اساس��ی مدرن تشکیل
دهد ،سایر کش��ورهای مسلمان
ع��رب هم م��ی توانند بدس��ت
مردمش��ان اداره شوند.دمکراسی
در یک ملت بزرگ عرب همچنین
ادعای افراطیون اس�لامی درباره
عدم انطباق اسالم با دنیای مدرن
و جن��گ بین این دو را باطل می
کند.
آمریکا نباید موفقیت محدود خود
در عراق را نیمه کاره رها کند .عراقی
ها در منطقه خطرناکی زندگی می
کند .مرز ش��رقی عراق جبهه نبرد
دو تم��دن اعراب و ایرانیان در عصر
پیش از اس�لام بود .این کش��ور که
تنها جمعیتی ح��دود  ۳۰میلیون
دارد هرگز نخواهد توانس��ت نیروی
نظامی ق��وی و متعارفی که توانایی
مقابله با ایران را که جمعیتی دو برابر
ع��راق دارد تامین کند .و یک ایران
اتمی که دولت آمریکا به درس��تی
"غیرقاب��ل قبول" خوان��ده نه فقط
عراق بلکه سراس��ر منطقه و منافع
آمریکا را تهدی��د می کند .بنابراین
آمری��کا منافع مهمی در موفقیت و
ثبات عراق دارد.
بر اس��اس توافق امنیتی ب��ا عراق،
م��ا باید کلی��ه نیروهای خ��ود را تا
پای��ان س��ال آینده از ع��راق خارج
کنیم .اما ای��ن توافقنامه تاکید می
کند دو کش��ور می توانند اقداماتی
"استراتژیک" برای دفاع از عراق در
مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی
انجام دهند.
دولت آمریکا باید بزودی و به آرامی
مذاکره ب��ا عراقی ها را درباره اوضاع
پس از خروج نیروها و نیز نحوه ادامه
حمایت ما از این کشور در مسیر دراز
و دشوار دمکراسی آغاز کند.
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آژانس مسافرتی

ایران :پس از انتخابات...

موسوی :رجزخوانی ها ایران را در موقعیت
خطریی قرار داده است

میرحس��ین موسوی،
از رهب��ران مخالف��ان
در ای��ران ،م��ی گوید
"رجزخوانی های سال
ه��ای گذش��ته" باعث
شده ایران در موقعیت
خطیری قرار گیرد.
آقای موسوی در دیدار
با گروهی از رزمندگان
جنگ ایران و عراق ،که
گزارش آن روز جمعه ۵
شهریور  ۱۳۸۹در وب سایت کلمه
منتشر شده ،گفت:
"سیاست های ماجراجویانه سالهای
گذشته ،گزافه گویی ها و رجزخوانی
ها کشور را در موقعیت خطیری قرار
داده اس��ت .امروز در س��طح جهان
بدخواهان ملت ما بر طبل خشونت
و تجاوز می کوبند و مشخص است
که در پیشبرد این دغدغه شوم رژیم
صهیونیستی نقش بارزی دارد".
میرحس��ین موس��وی که در زمان
جنگ هش��ت س��اله ایران و عراق
نخست وزیر ایران بود ،گفت:
"آنها برای عملی کردن تصمیم های
شوم خود احتیاج به برانگیختن افکار
عمومی در جهان دارند .متاس��فانه
لفاظ��ی های داخلی که در آن تمام
کره زمین مورد تهدید قرار می گیرد،
بهان��ه الزم را برای تبلیغات الزم در
این زمینه فراهم می سازد".
به نظر می رسد اشاره آقای موسوی
به صحب��ت های چن��د روز پیش
محم�ود احمدی نژاد باش�د که
گفته بود اگر به ایران حمله شود،
دایره عکس العمل این کش�ور
"تمام کره زمین" خواهد بود.
میرحسین موسوی همچنین تاکید
کرد جنبش اعتراضی ایران (جنبش
س��بز) در مقاب��ل هر گون��ه تهدید
خارجی واکنش نش��ان خواهد داد،
گرچ��ه این واکنش همراه با "حفظ
حد و مرز ب��ا اقتدارگرایان" خواهد
بود.
آقای موس��وی درب��اره تحریم های
اقتصادی علیه ایران نیز گفت:

"کسانی که می توانند از تحریم ها
کیسه خود را بیشتر پر سازند نمی
توانند نگرانی م��ردم را از آینده این
تح��رم ها و خطرهای ناش��ی از آن
درک کنند".
"نشانه های ظلم"
میرحسین موسوی در بخش دیگری
که قسمت عمده سخنانش را شامل
میشد ،به مسئله امنیت در جامعه
ایران پرداخت و ضمن ناامن خواندن
شرایط امروز ایران ،تنها راه بازگشت
امنیت را "دریده شدن پرده ظلم و
بی عدالتی" دانست و گفت:
"ای��ن کار جز با خواس��ت یکپارچه
مردم و جنبش متعلق به آنها امکان
پذیر نیست".
آقای موس��وی درباره نش��انه های
"ظلم" در جامعه امروز ایران گفت:
"ترس از س��رکوب ،ترس از اعتراف
گیری ،ترس از بیکاری و تورم ،ترس
از تهاجم خارجی ،ترس از ش��نود و
دخال��ت در امور ش��خصی ،ترس از
چک های بی محل ،ترس از فس��اد
سازمان یافته ،ترس از قاضی هایی
که از بازجوها دس��تور می گیرند و
ایمان خود را ب��ا لباس های تیره و
قیرگون ظلم می پوش��انند ،همه و
همه نشانه های حضور گسترده ظلم
و نبود عدالت است".
میرحسین موسوی به عنوان نمونه
دیگری از ناامنی در جامعه ایران به
اظهارات اخیر حیدر مصلحی ،وزیر
اطالعات ،اشاره کرد و گفت:
"وقتی وزیر اطالعات به دنبال امام

جمعه و دبیر ش��ورای
نگهبان قانون اساسی
دروغ می گوید ،چگونه
م��ی ت��وان در چنین
جامع��ه ای امنی��ت را
سراغ گرفت .آیا مردم
ح��ق ندارند در چنین
ش��ریطی از این وزارت
اطالع��ات ک��ه ایجاد
آرام��ش خاط��ر یکی
از وظای��ف آن اس��ت،
احس��اس خوف و رمیدگی از نظام
بکنند؟"
احمد جنتی ،دبیر ش��ورای نگهبان
و ام��ام جمعه موقت ته��ران ،طی
سخنرانی در مسجد جمکران در روز
سه شنبه  ۵مرداد گفت که سندی
را ب��ه دس��ت آورده که نش��ان می
دهد ایاالت متحده آمریکا از طریق
عربستان سعودی یک میلیارد دالر
به "سران فتنه" کمک کرده است.
سران فتنه عبارتی است که مسئوالن
جمهوری اس�لامی برای اش��اره به
رهبران جنبش اعتراضی اس��تفاده
می کنند.
حیدر مصلحی ،وزیر اطالعات ایران،
نیز روز چهارشنبه  ۳شهریور گفت
اتهام کمک یک میلیاردی غرب به
رهبران مخالفان دولت ایران واقعیت
دارد و برخی از افراد مرتبط با "سران
فتنه" اعتراف کرده اند که با سرویس
های اطالعاتی غربی همکاری کرده
اند.
میرحسین موسوی در بخش دیگری
از سخنانش به پخش نشدن دعای
"ربنا" با صدای محمدرضا شجریان
از صدا و سیمای ایران در ماه رمضان
اشاره کرد و گفت:
"ع��دم تحم��ل و انجم��اد نظام به
جایی رسیده است که صدای ربنای
هنرمند مورد عالقه مردم را به هنگام
افطار روزه سانسور می کنند و یا به
رس��انه ها بخش��نامه می کنند که
مبادا کلمه ای در مورد جنبش سبز
بنویسند".

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

انتی
با گار
مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویل در
مح
ل :رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

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

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Unsatisfied
tax bill for thwith you
?e year
contact

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management

us for
assessment o a ref
tax return. If your
we can't
decrease you
r
you don't hav taxes,
e to pay
!anything

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

قانون
با  21سال سابقه کار
مخصوص
یمتهای
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی ق
طنانعزیز
رایگان در اختیار شماست...
برایهمو
مربی ایرانی:

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

ماه مبار
ک
ر
م
ض
ا
ن
به متامی م
س
ل
ما
ن
ب
خ
صوص به
هموط
نا
ن
ع
ز
ی
ز
 افطار مبارک باد
همراه با آ کامل:

رستوران

ش رش

ته
و شله زرد

دوشنبه :قورمه سبزی
سه شنبه :قیمه بادمجان
چهارشنبه:سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه :فسنجان  /لوبیا پلو
جمعه:شویدباقالی با ماهیچه
شنبه و یکشنبه :زرشک پلو با مرغ

اسپش
ی
ا
ل
م
2
اهرم

ضان:

سی
خ کوب
ی
د
ه
ب
اپلو
فقط

.99

5485-2929

مسبوسه موجود است!

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

5905 Upper-Lachine

Maison de Voyages

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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مونتریال :.تقلب های مالی و کامیونیتی کوچک...

مشار شکایات علیه کالهربداریها
The numbers are stacked
افزایش می یابد
against fraud squad
هفته گذش��ته پیامد درج گزارشی در روزنامه گازت
مونتریال 25 :آگوست ( 2010زیر) ،سیل تلفن های
پرشماری به دفتر پیوند سرازیر شد .در بخشی از این
تلفن ها مسائل مطرح شده در گزارش و "فرد" مورد
ادعای خانم سنگول با جمش��ید ترابی( ،کالهبردار
معروف جامعه ی ایرانیان مونتریال که از آوریل 2008
پس از دزدی��دن چندین میلیون دالر از هموطنانخود در مونتریال -تاکنون متواری اس��ت) مقایس��ه
گردیده است.
این دسته از هموطنان از پیوند انتظار دارند با آوردن
نام س��وژه ی گزارش ،فرد مورد ادعا را «افشا» کرده
تا جلوی کالهب��رداری های دیگر در جامعه کوچک
ایرانی گرفته شود و این در حالی است که:
 )1 برغم ش��ایعات ،پیوند آگاهی از هویت "فرد"
مورد ادعا نداشته؛
 )2 علیرغم ش��نیده ها پیوند نمیتواند نسبت به
اینکه خالفهای یاد ش��ده چگونه انجام ش��ده است،
قاطعانه نظری دهد؛
 )3 اتیک��ت روزنامه ن��گاری و قوانین مدنی به ما
اجازه نمی دهد صرفا بر پایه شنیده ها نامی از فرد یا
افراد ببریم.
در خور توجه این دسته از دوستان باید بگوییم پرونده
شکایت یاد شده در گزارش گازت( ،زیر) هنوز مراحل
قانونی خود را می گذراند .بدیهی است پیوند بر پایه
وظیفه اجتماعی خود نتایج بررسی های پلیس و رای
دادگاه را حتما در ش��ماره ه��ای آتی خود به آگاهی
خوانندگان خواهد رساند.
در ای��ن اثنا همانگونه که به ک��رات آورده ایم ،بازهم
تقاضا می کنیم ،امور مالی دوست و آشنا نمی شناسد،
در اینگونه امور ،جنبه احتیاط را از هر جهت رعایت
حد ممکن
کرده ،پیش از هرگونه س��رمایه گذاری تا ّ
تحقیق و پرس وجو کنید.
اینک گزارش زیر را بخوانیم:

گازت –  25آگوست 2010

_____________________

«ما فهــرست بلندباالیی از
شکایات داریم».
کـند قابل مقایسه
 پیشرفت ُ
با منابع دست اندرکار در پرونده
«ارلجونز» نیست.
_____________________

زمانی که س�ایه س�نگول برای شکایت از یک مشاور
مالی ،که سایه مدعی است سر پدرش کاله گذاشته ،با
پلیس مونتریال تماس گرفت ،بیش از یک افسر پلیس
به او گفت که پیش از رسیدگی به پرونده اش باید تا دو
سال صبر کند.

بخش تقلب های مالی پلیس مونتریال انباشته از انواع
شکایتهاست.

ش��کایت افرادی که توس��ط دوستان و آش��نایان کاله
سرشان گذاش��ته ش��ده با کارت های اعتباری دزدی،
سرقت هویت ،تقلب در چک های کمک های اجتماعی و
جرایم مالی دیگر روی هم انباشته شده اند.
ب��ازرس چارلزمای��و از واحد ویژه بررس��ی های پلیس
مونتریال می گوید:
«ما فهرس��ت بزرگی از ش��کایات داریم .در حال حاضر
 1398پرونده در جریان اس��ت و به خالف آنچه به نظر
می آید این بدترین حالت انباشتگی پرونده ها نیست .در
سال  1800 ، 2008پرونده در انتظار رسیدگی داشتیم.
از ژانوی��ه  2010به  688پرونده رس��یدگی کرده ایم و
 2200پرونده نیز بس��ته ش��ده اند زیرا امکان بررسی و

«او امضای پدر مرا در حالی که
پدرم با سرطان دست به گریبان بود،
جعل کرد و با انواع حیلهها پولهایش
را باال کشید»!

پیشرفت آنها وجود نداشت».
یک نمونه از پرونده هایی که در رس��یدگی به بن بست
می خورند کالهبرداری «هالیگونیان گلن مک-آرتور» در
چند سال گذشته از شماری از مردم مونتریال است.
مک آرتور در ماه می خود را کشت و عمال بر پرونده های
شکایت از خود نقطه پایان گذاشت.
از جمل��ه پرونده ه��ای در جریان مورد ش��کایت علیه
پـِری نیومن ،س��اکن محله «همستد» است ،که متهم
است از شاکی اصلی خود ،ادیت اوالنوف و دیگران ،بیش
از  8میلیون دالر کالهبرداری کرده است.
بازرس مایو می گوید« :اینترنت نیز منش��ا انواع سرقت
هویت ،و تقلب در کارت های اعتباری است».
بازرس پلیس می گوید که واحد مبارزه با تقلب ش��بکه
ای را متالشی کرد که مشخصات بیش از  40000کارت
اعتباری قانونی را در یک کامپیوتر ذخیره داشت که برای
ساخت کارت های تقلبی توسط تجهیزات موجود آماده
بودند.
شمار باالی پرونده های در جریان مایه ناامیدی سنگول
است که آرزو می کند راه سریع تری برای متوقف ساختن
کالهبرداران وجود می داشت.
او می گوید« :این که رسیدگی به پرونده دو سال
طول بکش�د ،تحملش بس�یار دش�وار است .این
نهایت جنایت است .شما کاله عده زیادی از مردم
را برم�ی دارید بعد در کمال آرام�ش و امنیت به
جزیره «کیمان» یا هر کجای دیگر که از دسترس
قانون به دور باشد می روید».
او در مورد کالهبرداری که سر پدرش کاله گذاشته می
گوید:
«او امضاء پدر مرا در حالی که او با بیماری سرطان دست
به گریبان بود ،جعل کرد و با انواع حیله ها پولهایش را
باال کشید».
س��نگول می گوید« :وقتی اف��رادی مانند من به پلیس
مراجعه می کنند ،با پاس��خ های نامعقول��ی از این نوع
مواجه می شوند :پلیسی که من به او مراجعه کردم عمال
کوشید مرا از شکایت منصرف کند».
او می پرسد« :چرا چرخ های گردونه عدالت نمی توانند،
آن چنان که در مورد اِرل جونز به گردش درآمدند ،کمی
سریع تر بگردند؟!»
در پرونده ارل جونز همه مراحل از کشف کالهبرداری تا
محکومیت او به یازده سال زندان برای  50میلیون دالر و
 158قربانی ،تنها هفت ماه طول کشید.
مش��کل اینجاس��ت که این قیاس مانند مقایسه سیب
و پرتغال یا مقایس��ه یک نیروی پلیس محلی با نیروی
تخصصی پلیس اس��تانی و ارتباط های آن ،پلیس های
استان ها و کشورهای دیگر است.
در زمانی که پلیس مونتریال  46شکایت از قربانیان ارل
جونز دریافت داشته بود ،پرونده در امنیت کبک مراحل
نهای��ی خود را می گذراند و در این کار ش��مار زیادی از
حسابداران و کارشناس��ان ورشکستگی با آن همکاری
کرده بودند.
نیل استین ،حقوقدانی که وکالت قربانیان جونز را برعهده
دارد در تشریح فرآیند پیچیده پیگیری پول های جونز
در بانک های خارجی می گوید:
«پلیس های س��طح باالتر مانند امنیت کبک و آر.سی.
ام.پ��ی .به توافق نامه ها بی دسترس��ی دارند که پلیس
مونتریال فاقد آنهاست».
آن ساترلند (گازت)

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

		

پای درددل هموطن
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چرا ما مردم این قدر زود یادمان مریود!
سوسن امیدوار

آقای س��ردبیر ،ترا به خ��دا به این
هموطنان بگویید حواس شان را در
مورد پول هایش��ان و مسایل مالی
جمع کنند که بعد پشیمان نباشند.
هن��وز بالی��ی را که ف��ردی بنام
جمشیدترابی ب��ر سر کوچک و
بزرگ درآورد ت��وی پیچ و خم
های قانونی و اداری اس��ت و مال
باختگان به آن فرد نتوانسته اند ذره
ای از زندگانی ویران ش��ده شان را
جمع و جور کنند که شنیده میشود
و شایع شده بازیهای تازه ای شروع
شده و دوباره به نام سرمایه گذاری
با به��ره باال و یا ش��راکت در این یا
آن پ��روژه که درآمد و بازآمد چنین
و چنان خواهد داشت ،شیفته وعده
های آنهایی که در عالم دوستی دوره
شان میکنند میشوند و شاید طمع
س��ریعتر پولدار شدن و یا نیاز مالی
باعث میگردد به دیگران اعتماد کرده
س��رمایه زندگانی و پس انداز دوران
پیری را بر باد دهند.
آقای سردبیر ،شکی نیست که خطر
تعقیب قانونی و انواع مشکالت اداری
که این نوع آرسن لوپن ها میتوانند

عملکنند.

ایجاد

بنیه
کنن��د و تمام توان و
مالی روزنامه را نابود کنند و یا فقط
بازگویی شایعات ،دست و پای شما
را در گزارش کردن این اتفاقات می
بندد ،اما شما می توانید از نیروهای
تخصصی در جامعه یاری گرفته ،با
آموزش پیگیر ،می��زان آگاهی ها را
باال برده ،از وقوع بیش��تر این موارد
بکاهید.

اگر مردم از قانون با خبر باش�ند و
مثال بدانند اگر به کسی پول قرض
دادن�د و در زم�ان بازپرداخ�ت
نتوانستند پول خود را پس بگیرند،
چ�ه راه هایی وجود دارد ،ش�اید
دفعه بعد با هوشیاری و دقت بیشتری

البت��ه تمام این ها لکه س��یاهی بر
صورت و بدن جامعه ی ایرانیان است
چرا که بعضا آدمهایی که فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی نیز می
کنند بعدها م��ی بینیم در
زمره خطاکاران قرار گرفته،
باعث از بی��ن رفتن تمامی
باور و اعتماد به یکدیگر شده
و آنجا که می بایس��ت به یاری
همنوع بش��تابیم ،از کنارش بی
تفاوت عبور خواهیم کرد.
یادم هست چندی پیش در نوشته
ای گفته بودید در این دیار ناآش��نا
ما همه تنهاییم و به ش��کلی فامیل
و ک��س و کار یکدیگریم ،وای بر ما
که این چنین بر همدیگر جور و جفا
روا میداریم.
هموطن از حرص بپرهیز ،قانع باش
و چشمانت را باز نگاهدار تا پشیمان
نگردی! کالهبرداران همه جا و در
هر لباسی هس��تند – از دوست تا
بیگانه -تا از ناآگاهی من و تو به نفع
خود سوءاستفاده کنند.
با احترام

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

برای آگا
کلیه هی بیشتر در مورد
نیاز
با مشا های مسافرتی خود
ور
مجرب فارسی زبان

یامسین

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 259

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

>> پخـــش وسیع <<

چرا  4بار 2 ،بار در ماه کافی است!
چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
>> پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

در سال  1996که من ساکن مونترال
شدم ،وضع رانندگی را خیلی مطبوع
یافتم ،مخصوصا با مقایسه با سیستم
رانندگی در ش��هرهای بزرگ ایران.
رعای��ت حق تقدم در چه��ار راه ها
ب��ا عالمت ایس��ت ،رعایت حداکثر
س��رعت در جاده ،بوق زدن و غیره
برایم جالب بود.
ول��ی اکن��ون به نظر می رس��د که
مونترال امروز همان شهر  14سال
پیش نیس��ت ،عبور از چراغ قرمز،
سرعت های باالی 120کیلومتر در
جاده ها و حتی در ش��هرها ،عبور از
خطوط ممنوعه زرد یا سفید دوبل،
سبقت های کش��وئی (!) ،زیگزاگ
رفتن و نظایر آنها.
در این مدت نسبتا کوتاه چه اتفاقی
افتاده است؟
آیا کبکی ها عصبانی تر شده اند؟
یا تازه واردین فرهنگ های رانندگی
کشور خود را سوغات آورده اند؟
یا هر دو؟
مقامات مس��ئول رانندگی در اغلب
شهرهای دنیا ،برای کم کردن میزان
معطلی ها در س��ر چهار راهها ،در
مقررات رانندگی قدری تخفیف داده
اند .بدین معنا که مقرر داشته اند ،در
سر چهار راهها ،گردش به راست در
چراغ قرمز «با رعایت احتیاط» آزاد
باشد.
این تخفیف مقررات تا سال 2003
در استان کبک اجرا نمی شد ،یعنی
گردش به راست در چراغ قرمز آزاد
نبود .از همان سال ،گردش به راست
با چراغ قرمز در تمام اس��تان کبک
آزاد شد( ،خوشبختانه) به استثنای
جزیره مونترال.
از آن جهت خوشبختانه ،که حتی با
همین محدودیت هم ،وضع رانندگی
در جزیره مونترال روزبروز بدتر می
شود .این بدترش��دن ،به نوبه خود،
تلفات جانی و خسارات مالی زیادی

بیالن آسیب های گردش
به راست در چـراغ قرمز
سنگنی تر می شود

از سال  ،2003پنج نفر مردند و رانندگی ،این میزان
 30نفر زخم های شدید برداشتند .تلفات کمتر از یک
درصد کلیه حوادث
رانندگی است.
اما میزان تلفات ناشی از گردش به
را سبب می گردد.
اگر آزادی گردش به راست با چراغ راس��ت با چراغ قرمز س��ال به سال
قرمز هم داده می شد ،یقینا حوادث بیشتر شده است .یعنی در سالهای
بیش��تر از این هم اتف��اق می افتاد 2008 .و  2009این نوع حوادث به
چون در سایر نقاط کبک همینطور ترتیب  84و  91مورد بوده ،در حالی
که در سال های بعد بطور میانگین
هم شده است.
در اثر همین آزادی گردش به راست هر س��ال  100مورد گزارش ش��ده
ب��ا چراغ قرمز 5 ،نفر جان خود را از است.
دست داده اند و  30نفر هم بشدت ای��ن زیاد ش��دن حوادث ناش��ی از
گردش به راست در چراغ قرمز است
زخمی شده اند.
که مایه نگرانی است.
البته این همه ماجرا نیست.
مطابق اطالعات داده شده از سوی به گفته آق��ای بالنژه ،ای��ن ازدیاد
وزارت تراب��ری کب��ک ب��ه روزنامه ح��وادث بخاط��ر اینس��ت ک��ه در
الپرس ،تنها همین آزادی گردش به ش��هرک های اس��تان کبک آزادی
راست با چراغ قرمز ،در مدت کمتر های بیشتری داده شده است که در
از ده سال 657 ،بار در کبک حادثه نتیجه آن حوادث هم بیش��تر شده
است.
آفریده است.
البته گفتنی اس��ت ک��ه این آزادی بااینکهسازمانترافیکمونترالهنوز
گردش به راست نیست که سانحه این تعداد حوادث را هشدار دهنده
آفریده اس��ت ،بلکه سوءاستفاده از نمی داند ،ول��ی آقای بالنژه معتقد
اس��ت که باید گوش به زنگ بود و
سایر آزادی هاست.
این سوء استفاده از آزادی و رعایت اقدامات آگاهی دهنده و حساسیت
نکردن احتیاط از سوی تنها رانندگان برانگیز را آغاز کرد.
اتومبیل ها نیس��ت ،بلکه از س��وی آق��ای بالنژه تاکید م��ی کند چون
پیاده ها و مخصوصا دوچرخه سواران رانندگی به کارهائی که عادت کرده
اند ادامه می دهند ،بنابر این تذکرات
هم هست.
بنا به گفته کارل بالنژه ،مدیر سازمان درباره «با رعایت احتیاط» دائما باید
امنیت تراب��ری کبک ،به الپرس 5 ،تکرار شود.
نفری که مردن��د و  30نفری که به در کشورهای غربی ،گردش به راست
شدن زخمی شدند همگی از میان در چراغ قرمز در اکثر شهرها مجاز
پیاده ها و دوچرخه سواران بوده اند .اس��ت .در کانادا و آمریکا ،شهرهای
به گفته آقای بالنژه ،قبل از آنکه این مونترال و نیویورک استثنا هستند.
اجازه داده ش��ده باش��د ،با توجه به خود مونترال هم در کبک یک شهر
مذاکرات وزیر ترابری با سایر سازمان استثنائی است .در هیچ کجا به اندازه
های مربوطه این قبیل تلفات ،تا این مونترال پیاده و دوچرخه سوار دیده
حد و ش��اید هم بیشتر ،قابل پیش نمی شود .همین مسئله ایجاب می
بین��ی بود .چون ،مطاب��ق آمارهای کند که در این زمینه سخت گیری
سازمان های مربوط به راهنمائی و های بیشتری اعمال شود.

بهرتین و بدترین استان های کانادا از نظر
بیکاری و فرصت های شغلی
 ۲۹آگوست ایرانتو :تا سال گذشته،
اداره آمار کانادا ،از رشد 2.3درصدی
فرصت های شغلی  ،یعنی 394،000
مورد کار جدید در کشور سخن می
گفت  .اما ماه گذشته ،تنها 139،000
کار تمام وق��ت ،حذف گردید .اما با
توجه به افزایش  130،000مورد کار
پاره وقت ،نرخ بیکاری در کانادا ،بار
دیگر ،به رقم 8درصد  ،بازگشت.
مش��اغل موجود در بخش آموزش،
امور مالی ،بیمه و مسکن بیشترین
سهم را در افت ماه گذشته به خود
اختصاص داده اند.
ام��ا رش��د فرصت های ش��غلی در
بخش ه��ای صنعتی و اداری ،باعث
ایجاد تعادل در رقم کلی ماه جوالی
گردید.
وضعیت در اکثر اس��تان ها ،تقریبا
بص��ورت ثاب��ت باقیمان��ده ،اما در
استان های بریتیش کلمبیا و آلبرتا،
شاهد ماجرای دیگری هستیم.

برنده ها:

 بریتیش کلمبیا

برای ماه جوالی  ،این اس��تان غربی
کانادا ،ش��اهد ایجاد  16،000شغل
جدی��د بود که همین امر ،با کاهش

0.3درص��دی نرخ بیکاری ،آن را به
7.5درصد رس��اند .اداره آمار اعالم
کرده که از س��ال گذشته در چنین
ماهیتاکنون،استانبریتیشکلمبیا،
توانس��ته است بیش��ترین افزایش
فرصت های شغلی در کشور ،یعنی
 67،000م��ورد از جوالی  2009را
بخود اختصاص دهد.
دولت محل��ی ،مهمترین دلیل این
موفقیت را افزایش ساخت و سازها
در منطقه اع�لام کرده ،بطوری که
از ابتدای س��ال جاری ،احداث 896
پروژه جدی��د با ارزش تقریبی 191
میلی��ارد دالر ،آغاز ش��ده و یا برای
آینده ،برنامه ریزی شده است.
استان بی س��ی ،همچنین گزارش
داده ،تولید و صادرات چوب و تخته
22درصد افزایش داشته و تولیدات
تلویزیونی و س��نمایی نیز از س��ال
 2008تاکنون ،حدود  100میلیون
دالر درآم��د افزونت��ر بارمغان آورده
است.

 آلبرتا:

در این استان نفتی کانادا نیز ،برای
چهارمین ماه متوالی ش��اهد رشد
فرصت های ش��غلی بودیم ،بطوری
که تنها در ماه گذشته 9،000 ،شغل
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جدید افزوده شد .نرخ بیکار در آلبرتا،
هم اکنون 6.3درصد است.
اما در مقایسه با بریتیش کلمبیا که
یک نرخ بیکاری نسبتا ثابت را طی
سال گذشته تجربه می کند ،آلبرتا با
آهسته ترین میزان نرخ رشد  ،یعنی
1.3درصد ،دست و پنجه نرم کرده
است.
رش��د موجود در اس��تان ،بیش��تر
در بخ��ش ه��ای خرده فروش��ی با
2.4درصد از ماه می  2009تاکنون
بوده است.
همچنین برخالف سایر بخش های
کش��ور ،که از افت 1.6درصدی در
بخش مس��کن برخوردار ب��وده اند،
آلبرتا ،رش��دی معادل 8.1درصد را
تجربه کرده است.
این استان اعالم کرده که میزان رشد
صدور پروانه های ساخت پروژه های
جدید17.7 ،درصد با ارزش نزدیک
به  1.2میلیارد دالر بوده است.
در بخش صنعت نف��ت نیز  ،آلبرتا
با رش��د تولید 68.4درصدی در ماه
قبل مواجه بوده است .دولت محلی،
میزان رش��د س��االنه را 135درصد
اعالم کرده است.
{>> ادامه در صفحه}22 :

مشاور مهاجرت به کانادا

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
----------------------------

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

مناینده ما درایران
ال

خدمات ما

ههاسالمیمنوچهری

مهاجرت به کانادا از سراسر دنیا

( وکیل پایه یک دا
دگستری درتهران )

 سرمایه گذاری  کارآفرینی  تحصیلی و
تخصصی  تجربه کانادائی  تکفل خانواده
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت  تنظیم دعوتنامه

0912-388-8486
021 4465-3922

تلفن های تماس:

با برنامه فدرال و کبک:

کامی منفرد

وب سایت ما را به عالقمندان به مهاجرت،
در ایران معرفی کنید

www.mariacottone.com

دیر امــور ایرانیان

م
گان زیر در خدمت
با خط مستقیم و رای
شد و ساعات تماس
نان عزیز خود می با
هموط
تا جمعه و از ساعت
این خط از دوشنبه
با
وقت ایران می باشد
 7تا  12بعد از ظهربه
ماره واز شهرستان
تهران بدون پیش ش
( از
+کد تهران )

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

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

(021)8806-408

داخلی0/ 8182 :

mariacottone@hotmail.com

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال
ه
ا
تر
ی فا
ا کی ،عرب رسی
ز
ب
ا
ی ،آس ن،
رمنی
و
و
ر
.
.
ی
.
،
گیر
نده های را بر
ر
و
دیجی ی
کیفی
ت
ت باال ببینی ال با
د.

ی بدون نصب دیش
ت کانال های ایران
 دریاف
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0یلم و سریال ایرانی
و صدهاف
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

ترسی به  24شبکه

دس

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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ایران :سالگرد خون آلود...
پدرم سنگ قرب ندارد!

پای صحبت فرزند یکی از اعدامیان دههی ۶۰

22سال از کشتار زندانیان
ی ـ عقیدتی در تابستان
سیاس 
سال  ۱۳۶۷خورشیدی
میگذرد.
_______________
براساس آمار سازمان عفو
بینالملل ،بیش از سه هزار
زندانی در طی کمتر از دوماه به
چوبههای دار سپرده شدند.
ابعاد این فاجعهی انسانی ،هنوز
فاش نشده و حکومت اسالمی
همچنان در برابر آن سکوت پیشه
کرده است ،اما امروز فرزندان
اعدامیان دههی  ،۶۰جوانانی
هستند که نمیشود حضور آنها
را انکار کرد؛ آنهم با دردها و
زخمهایی که هنوز تازهاند.
آذر  ۲۷ساله است.
پنج ساله بوده است که پدرش
اعدام میشود.

ی او برای ما
او از روزهای با او و ب 
میگوید:
پنج ساله بودم که بابا را اعدام
کردند .خاطراتی که از او دارم
بیشتر از طریق عکسها برای من
زنده میشود .مث ً
الً یادم هست که
میرفتیم اوین برای مالقات و این
که خیلی وقتها ،صبحها ،مامانم
مرا از مهد کودک برمیداشت و
میبرد اوین برای مالقات.
مالقاتها را خیلی خوب یادم
هست .مث ً
ال زمان انتظار را و این
که ما بچهها باهم بازی میکردیم و
مامانهایمان به ما میگفتند:
وقتی رفتید اون تو ،اگه بازرسها
خواستن شماهارو بگردن ،چکار
کنین یا چکار نکنین؛ یا این را به بابا
بگو یا آن را نگو.
گاهی ما را به گروههای مختلف
تقسیم میکردند و یا بچههای
کوچکتر را دست ما میسپردند.
بچههایی که یکی دوسال از ما
کوچکتر بودند ،میسپردند دست
ما که سه ،چهاریا پنج ساله بودیم.
به ما میگفتند مراقب هم باشید یا
مث ً
ال حواستان به فالنی باشد که
مث ً
ال آنجا احساس تنهایی میکند.
یادم هست وقتی بابایم را میدیدم،
همیشه که نه ،اما گاهی گریه
میکردم؛ به خاطر دلتنگی ،کودکی
و یا هزار چیز دیگر .یادم هست
همیشه به من میگفت ،وقتی یاد
من میافتی و گریه میکنی ،برو
توی آینه خودت را نگاه کن و ببین
چقدر زشت میشوی و همان لحظه
به یاد من بخند و ببین چقدر زیبا
میشوی .پس همیشه بخند و هیچ
وقت گریه نکن.
از آن روزها هیچ چیز واضحی یادم
نمیآید ،ولی هراسش همیشه در
من هست .مث ً
ال طرح لباسهایی
را که میپوشیدم در یادم مانده و
این که پاسدارها همه جای ما را
میگشتند؛ همه جا را و متأسفانه
ن
یادم هست که همیشه هم ز 
نبودند؛ گاهی مرد بودند.
این که بههرحال زنی با حس
مادرانهای در آنجا باشد و آرامشی
به ما بدهد مهم بود .مهم بود که
زنی آنجا باشد .خالصه آن هراس
همیشه در من هست؛ این حس که
کسی به من دست میزند و همه
جایم را میگردد؛ کسی که حتی
اگر گلسری به سر زده باشم و
حتی اگر دوست داشته باشم همان
مدلی که زدهام بماند ،بازهم آن را

جابهجا میکند .یادم هست وقتی
موهایمان را درست میکردیم،
آنها موهای ما را باز میکردند
و الی آنها را میدیدند؛ الی
آن کلیپسها و کشهایی را که
به موهایمان زده بودیم نگاه
میکردند .اص ً
ال حس امنیت
نداشتیم .بههرحال یک بچهی
چهارـ پنجساله بودیم.
آن روزها خودمان را خیلی
خوشگل میکردیم .لباسهای
خوب میپوشیدم .چون
میخواستیم برویم باباها و
مامانهایمان را ببینیم.
ی خانوادهها این
تمام سع 
بود که به ما بچهها فشاری نیاید
و برای همین هم میخواستند
همهچیز برای ما طبیعی جلوه کند.
همیشه این حس در من وجود
داشت  ...این حس که همه بابا
دارند و باباهایشان میآیند مدرسه
دنبالشان و خب  ...من هیچوقت
این حسها را تجربه نکرده بودم.
گاهی به خانوادههایی که کمی
به ما نزدیک میشدند موضوع
را میگفتیم ،یا مامانهایمان
میگفتند ،حاال به دلیل روابط
دوستانهای که بود ،اما خب
هیچوقت یک بچه نمیتواند
همهچیز را در آن دوران کودکی به
راحتی هضم کند.
بههرحال ما خیلی مشکل داشتیم؛
خیلی .بخصوص که مجبور بودیم
دروغ بگوییم .به طور مشخص زمان
ثبت نام در مدرسه مجبور بودیم
دروغ بگوییم یا وقتی با دوستانمان
بودیم و میخواستیم مث ً
ال عکس
تولدی یا عکس سفری را که احیاناً
رفته بودیم به آنها نشان بدهیم،
همیشه این سئوال پیش میآمد:
پس بابات کو؟
بههرحال بودند کسانی که موضوع
را میدانستند و هیچ مشکلی هم
پیش نمیآمد .یادم هست وقتی
در دبیرستان بودم ،دوم یا سوم
دبیرستان ،دقیقاً یادم نیست ،به
یکی از بچهها اطمینان کردم و
قضیهی پدرم را گفتم .آن دختر
هم موضوع را به خانوادهاش گفت.
خانوادهاش هم آمدند مدرسه و
به شدت اعتراض کردند .مدرسه
مامانم را خواست .به من گفتند :برو
مادر و خانوادهات را بیار.
من البته اول از این ماجرا باخبر
نشدم اما مدیر مدرسه مادرم را
تهدید کرده بود .برگهای جلوی
مادرم گذاشته و گفته بود که ما
هر سال مجبوریم یکسری اسم
بدهیم از بچههایی که -دقیقاً این
جمله یادم هست« -کلهشان بوی
قرمهسبزی میده و دختر شما هم
جزو اینهاست» و این که اگر با او
جدی صحبت نکنید ،من مجبور
میشوم اسمش را بدهم.
فضا بسته بود دیگر .مث ً
ال یادم هست
که یکبار دیگرهم چنین چیزی
را گفتم .توی تاکسی بودم و بحث
سیاسی سرگرفته بود .دربارهی یکی
از همین دورههای انتخابات بود .من
فکر کردم که خب تاکسی است
دیگر ،اما رانندهی تاکسی زد بغل و
گفت :خانم بفرما برو پایین.
بعد از جریان پارسال و بیرون
ریختن مردم ،یک چیز درونی
نمیگذاشت که این قضیه را
مخفی کنم .اگر توی صف نان
یا جایی میایستادم ،اگر توی

تاکسیمینشستم،
مسائل گذشته را
بیان میکردم .خیلی
راحت ،خیلی راحت
میگفتم.خیلیهاتعجب
میکردند ،خیلیها خوششان
نمیآمد و خیلیها هم احساس
ترحم داشتند .اتفاقهای متفاوتی
میافتاد .درواقع از پارسال به اینور،
هر جایی که باشم ،موضوع را
میگویم و اص ً
ال خودم را سانسور
نمیکنم؛ بههیچ عنوان .چون
احساس میکنم همه باید بدانند.
واقعیت این است که اگر بگویم
در  ۲۴ساعت شبانه روز به
یاد بابام هستم ،خب نه ،واقعاً این
طور نیست .ولی همیشه این آدم
با من است؛ حسش  ...آن حسی
که به من و مادرم داد و در ما باقی
گذاشت و رفت؛ حساسیتهایش
نسبت به اجتماع و نسبت به
آدمهای دوروبرش  ...اینها همیشه
با من هستند .یعنی اص ً
ال چیزی
نیست که بگویم از من دور است.
چون در ناخودآگاهم هست و
مدام یادم میافتد .وقتی خبری
میخوانی ،یادت میافتد .وقتی
داری کاری میکنی ،یادت میافتد؛
یادش میافتی .چیزی نیست که
بگویم به طور مشخص در این
ت و در این محل میگویم وای
ساع 
بابا کجایی؟! همیشه یادش هستم،
همیشه با من است.
وقتی کوچکتر بودم ،احساس
میکردم که قبر بابام در خاوران
است ،ولی واقعیت این است که
االن اص ً
ال نمیدانم .سردرگمی دارم.
ما هر سال در ماه شهریور و آخر
سال در خاوران جمع میشویم.
وقتی آنجا میروی ،یک حس
خاصی داری .گاهی میگویی کاش
سنگ قبری وجود داشت ،کاشکی
حتی الکی میتوانستیم فقط سنگ
قبری داشته باشیم .چون زمانی
هست که میخواهی آنجا تنها
باشی ،راه بروی ،با پدرت و سنگ
فرضیاش حرف بزنی.
در خاوران که هستی ،گاه حس
میکنی میتوانی اینجا بنشینی.
سکوت است و کسی نمیآید .آن
وقت جایی مینشینی و شروع
میکنی به حرف زدن ،اما بعد به
خودت میگویی :نکند اینجا نباشد
و صدای من را نشنود .کجا بروم.
میروی کمی آنورتر .باز کمی
حرف میزنی و باز میگویی :نه ،نه.
شاید آنور باشد و میروی آنورتر.
بههرحال سردرگم هستی و مدام
فکر میکنی که کو؟ کجاست؟
من با چه کسی حرف میزنم؟
این که فقط یک خاک است .بعد
باید بگردی و بگردی تا شاید در
نقطهای ،یک حسی وجود داشته
باشد .همین .گاهی فکر میکنم
که خاوران میتواند تسکینی باشد،
میتواند خوب باشد .گاهی دیگر به
این نتیجه میرسم که تفاوتی در
اصل قضیه نیست .با همهی این
حرفها ،با همهی این تناقضها ،با
همهی این حسهای مختلف که در
سالهای مختلف زندگیام نسبت به
خاوران داشتهام ،همیشه عاشق این
بودم که با نوترین لباسهایم و یک
بغل گل ،با خنده به خاوران بروم.


آموزش موسیقی :جواد داوری
کالس های:

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

Tel.:514-567-4789
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با آغاز سال حتصیلی و با همکاری گروهی از بهترین
دانش آموختگان دانشگاههای فرانسه و کانادا،

کالس های آموزشی
سازمان مولتی ساژ

در زمینه های زیر برگزار می شود:

 آموزش فرانسه عمومی در سطوح پایه ،میانه و پیشرفته (نوشتار و گفتار)،
 کمک درسی و کمک به انجام تکالیف مدرسه دانش آموزان
دبستانی و دبیرستانی (فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های ورودی
دبیرستانهای بین المللی و خصوصی،
 آموزش نوشتار فرانسه برای دانشجویان کالج و دانشگاه و
 آموزش پایان نامه نویسی برای دانشجویان فوق لیسانس و د کترای رشته های علوم انسانی
 آماده سازی مهندسین ،پزشکان و دیگر متخصصان برای آزمونهای استخدام دولتی

www.multissage.ca cours@multissage.ca
Tel.: 514-942-9811 Tel.: 514-770-1771

اخذ وام

آیا صاحب خانه هستید.
و نیاز به یاری به یکی
از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری
آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید
 قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری

در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the
?following reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was
?impossible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Licensed Mortgage Consultant

514-995-7783

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372
____________________

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا
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ایران :چالش فرهنگی ...
دانشنامه آنالین و رایگان

مدخل هایویکیپدیایپارسیازصدهزارگذشت
این روزه�ا در ویکیپدیای به ویکیپدیای فارسی خوشآمدید! خودش��ان را مطرح میکنند،
وقتی به ویکیپدیا میآیند هم
پارس�ی ی�ک جش�ن دانشنامهای آزاد که همه میتوانند آن
همان شیوه را دنبال میکنند.
برپاست.
را ویرایش کنند؛
در صورت��ی ک��ه ای��ن خالف
جش��ن صدهزار مقاله شدن
ای��ن بخش .تع��داد کاربران و با  ۱۰۰٬۰۰۰+۱٬۶۳۵مقاله به زبان فارسی سیاس��تهای ویکیپدیاست.
به همی��ن خاطر ما چندان به
نویس��ندگان بخش فارسی به
دنبال جذب آنها نرفتیم».
هیچ عنوان با بخش انگلیسی قابل است.
«بهآفری��د» کمبود نیروی انس��انی
ای��ن
مقایسه نیست اما همین تعداد اندک
را مهمتری��ن مانع برای گس��ترش
با کوشش فراوان توانستهاند جایگاه
بخش پارسی ویکیپدیا میبیند .او
ای��ن زب��ان را در ویکیپدیا تثبیت
میگوید:
کنن��د؛ دانش��نامه آزاد و رایگانی
«مهمترین موضوع این است
که علیرغم همه انتقادهایی که
که افرادی که منابع خوبی در
از آن میش��ود روزبه روز جای
اختیار دارند همکاری کنند و
بیشتری را برای خود در دنیای
مقالهبنویسند».
اینترنت باز میکند.
بخش پارس��ی ویکیپدیا در
اگر اهل جستجوهای اینترنتی
حال حاضر با داش��تن بیش
برای کارهای پژوهش��ی یا حتا
از یکصده��زار درآم��د در رده
خبری باش��ید حتما متوجه یک
سی و س��ومین زبان این پروژه از
موضوع ش��دید؛ اینک��ه اگر به زبان
بابت تعداد نوشتههاست .در بخش
پارسی ،موضوع ،نام مکان ،شخص
فارسی ،صفحه ویژه صدهزاره تایی
یا حتا رویدادی را جستجو کنید ،در
را نشان شدن ایجاد شده که کاربران ایدههای
بیشتر موارد ،نخستین نتیجه ،شما را اعتبار زبان
به بخش پارسی ویکیپدیا راهنمایی میدهد .در کنار تعداد زبانها ،بخشی جالبی را در آن مطرح کردهاند:
هم ویژه عمق نسخههای ویکیپدیا رهگذر آنالین نوشته:
میکند.
ویکیپدیا نهتنها مورد مراجعه برای است .در این بخش ،کیفیت مقالهها «من هم به همه دوس��تان تبریک
آگاهی از موضوعهای گوناگون است ،بررسی میشود .طول مقالهها و مقدار عرض می کنم .ولی دوس��تان این
بلک��ه بس��یاری از اطالعات موجود ویرایش .از این بابت هم فارسی جزو را باید یادآور بشم که آخرین مقاله
های رسیدن به صدهزارگی چندان
در آن ،کپیب��رداری و در وبالگها باالترینهاست.
و تارنماهای گوناگون هم منتش��ر مدتی پیش نیز جیمی ولز ،بنیانگذار دلچس��ب و پر محتوا نیستند و این
میشود .مشارکت کاربران در تکمیل ویکیپدیا از بخش فارسی به عنوان فکر را به ذه��ن کاربران یاد آور می
مطالب ویکیپدیا و ایجاد صفحه برای بخش��ی نام ب��رده بود که بس��یار شود که انگار ظاهر بر محتوا در ویکی
موضوعهای گوناگون از ویژگیهای بیطرفانه عمل کرده است .هرچند پدیا فارس��ی پیش��ی گرفته .و یک
یگانه ویکیپدیا است که آن را بسیار به نظر میرس��یده که باید بس��یار جورایی بی احترامی هس��ت به آن
دسته کاربرانی با توجه به مشکالت
ب��ه روز کرده ول��ی همین موضوع ،تحت تاثیر مسایل سیاسی باشد».
انتقاد بس��یاری را هم در بر داشته؛ ولی رشد ویکیپدیای پارسی از آغاز کاری فراوانی که دارند ،س��اعت ها
وق��ت می گذارند برای ثبت هر چه
اینکه چطور میتوان به دانشنامهای تا کنون چه روندی داشته است.
اس��تناد کرد که هر لحظه یک نفر ایجاد و ویرایش صفحه ها س��رعت پر محتوا تر مقاالت .البته می شه به
از هر جای دنیا بدون اینکه روش��ن گرفته یا مانند گذش��ته قدری ُکند خاطر شوق رسیدن به صدهزارگی
باشد صالحیت الزم را داراست یا نه ،پیش میرود؟ «بهآفرید» ،یکی دیگر اون رو نادیده گرفت»
وحید نوشته:
از مدیران بخش فارسی میگوید:
میتواند نوشتهها را تغییر دهد؟!
ولی موضوع به همین راحتیها هم «رشد این بخش تصاعدی بوده ،به «احساسی مثل لحظه سال تحویل و
ویژه از مقاله بیس��ت هزارم به بعد ،آرامش بعد از آن به من دست داده
نیست.
در واق��ع روز ب��ه روز هم دش��وارتر همکاریهاخیلیبهترصورتگرفت .است .دست همگی درد نکند».
میشود .گروهی از کاربران به مانند در آغاز کار ،زمانی که به مقاله هزارم ابراهیم هم اضافه کرده« :دوس��تان
یک گروه ویراستاری لحظه به لحظه رس��یدیم ،مانی به ما تبریک گفت! لطفا س��رعت مقاله نویس��ی را کم
روی تغیی��رات پدید آم��ده نظارت بسیار طول میکشید تا کار سرعت نکنی��د .با اینکه ب��ه کیفیت اعتقاد
شدیدی دارم اما به هر ترتیب نباید
میکنند و آنچه خالف قوانین باشد گرفت».
را به شکل نخستین بازمیگردانند .از «بهآفری��د» درب��اره یک فراخوان از مقام  ۳۳سقوط کنیم».
(رادیوزمانه)
ویکیپدی��ا در حقیقت ،جای نش��ر برای جذب همکاری روزنامهنگاران و
مطال��ب دس��ت اول نیس��ت بلکه وبالگنویسان میپرسم؛ او میگوید:
اطالع��ات تنها در صورت داش��تن «تجربه نشان داده خیلی از کسانی
منبعی مش��خص و قابل اعتماد در که وبالگ مینویسند چون نظرات
آنجا مدون و گردآوری میشوند.
پ�روژه ویکیپدی�ا ک�ه در حال
حاضر به  ۲۷۲زبان اطالعات در
اختیار کاربران میگذارد از سال
 ۲۰۰۰فعالیت جدی خود را آغاز
کرد.
میزبان اصلی تارنمای آن در ایاالت
فلوریدای آمریکاست و میزبانانی در
دکتر لوئیز داداش زاده داروساز
آمستردام و سئول نیز با آن همکاری
دارند.
اولینداروخانهایرانیدرمونترال
نخستین درآمدها به زبان فارسی در
باداروسازفارسیزبان
سال  ۲۰۰۳به کوشش روزبهپورنادر
ساعات کار :عصر صبح
و مسعود علینقیان در ویکیپدیا ایجاد
8 :30
6 :30
دوشنبه
ش��د و به این ش��کل ،این دو تن از
8 :30
سه شنبه 6 :30
پایهگذاران ویکیپدیای پارس��ی به
8 :30
چهارشنبه 6 :30
شمار میروند.
8 :30
پنج شنبه 6 :30
نام زبان فارسی اکنون در نخستین
8 :30
6 :30
جمعه
صفحه ویکیپدی��ا چندین خط باال
9
4
شنبه
پریده و در میان زبانهایی که بیش
10
1 :30
یکشنبه
از صد ه��زار مقاله دارند خودنمایی
 نسخه خود را به ما فکس کنید
میکند.
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
مان��ی پارس��ا ،از دانشآموخت��گان
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
بخش ایرانشناس��ی دانشگاه لیدن
نبش سن لوزان
در هلند که به عنوان یکی از مدیران
13 RACHEL
بخش فارسی ویکپدیا فعال است به
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
«زمانه» میگوید:
Fax: (514) 288-4682
«اکن��ون از راه صفح��ه رده بندی
Metro: St-Laurent, Buss 55
زبانها ،هر کس میتواند ببیند که
زبان فارسی جزو زبانهای پرمقاله

داروخـانه

آگهینامنویسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
«وست آیلند»

با کادر آموزشی مجرب

در تاریخ شنبه
 11سپتامبر 2010
در مکان هر ساله

نامنویسی می کند.

* ضمنا شروع کالس های زیر روز
شنبه  11سپتامبر
 12/30تا  15/30می باشد.

 آمادگی
 اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
 کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن
(تشکیل کالس ها مستلزم نامنویسی  5نفر یا بیشتر)
 کالس رقص برای کودکان
(نامنویسی در کالس رقص برای همگان آزاد است)

نشانی مدرسه:

Des Sources High School

)2900 Lake (DDO

Tel.: 514-626-5520, 514-296-3029

Email: icsow@yahoo.com

خانه ساملندان بهاردوم

برای ساملندان مستقل...

مقدم شما عزیزان را در محیط گرم
و خانوادگی خود گرامی می داریم

Résidence Second
Printemps

Pour ainés autonomes
Excellent rapport qualité prix

با مدیریت ایرانی >> به زبان شیرین فارسی
در خدمت هموطنان گرامی

برترین کیفیت خدمات
نازل ترین بها
محل بهسازی شده
محیط آرام
اغذیه با برترین کیفیت
(زیر نظر متخصص)
خدمات بهداشتی عالی
آرایش مو
کابل تی وی
فعالیت های تفریحی
حمل و نقل پزشکی

__________________
نکات ایمنی مهم :هر نفر دستبندی
به دس��ت خواهد داش��ت که در مواقع
اضط��راری فورا دکمه روی دس��تبند را
فشار داده و به کمک او خواهیم رفت.
ضمنا محل های غیرخصوصی( ،سالن،
راه پله ها و 24 )...ساعته توسط دوربین
زیر نظر می باشند.
__________________

همین امروز از
محل و امکانات
دیدن کنید

یک ماه
رایگان

_________________
2357-Lacordaire
Tel.: 514 585-5874
Tel.: 514 252-5680
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ایران :در راه دراز آزادی...
نقدی بر روزنامهی خدا
هادی خرسندی
به روزنامه نگاران گرفتار میهن

خواندم که شیخ گفته خدا «ژورنالیست» بود
اما مثال اهل قلم شور و شر نداشت
نشریه نیز داشت که تعطیل کرده بود
زیرا که یک مخاطب صاحبنظر نداشت
در بارۀ خدا چه سخنها که گفته شیخ
او را کسی ز پرت و پال برحذر نداشت
نقد مرا کسی برساند به گوش او
ترسی اگر ز جانب این جانور نداشت

گفتی گفتیم که یکخر ه را برد
م که ی
ده ببر ٬او
ای ک قاشق از این آش ب همه را برد
نم
فرما
گفتیم که یک رد طمعکا
ر
گ
دا
ق
اب
ل
با هن بره از این گله تو ب مه را برد
ردار
ا
گ و سپ
ی خلق بشوریم بر اه آمد و ک ْ
ال
ر
م
ه
را
ب
ای
رد
نا
آموزه بگی رتش لولو
م
ز
ری منص
ور اسانلو !
تقدیم به مبارزان سالنی میهنم!
من همه عمرم مبارز بودهام
بی هراس از خط قرمز بودهام
---------------جمعه شب رفتم به کنسرت اصیل
جات خالی جا به جا من کف زدم
اولش آنجا که آن آوازخوان
گفت:«مستم ساقیا» من کف زدم
بعد وقتی ناله کرد و گفت« :های
من فتادم در بال» من کف زدم
بعد وقتی زیر لب سربسته گفت:
«درد ما شد بی دوا» من کف زدم
هرکجا میزد کنایه بر رژیم
با دلی درد آشنا من کف زدم
خوش گرفتم نکتهها را مثل برق
بعد با جوش و جال من کف زدم
هرکجا که دیگران کف میزدند
بیتظاهر ،بیریا من کف زدم
لژنشین بودم ،ورودی هم گران
با بلیت پربها من کف زد م
ساعتم بند طالیش پاره شد
بسکه با بند طال من کف زدم
چون شما ناراضی و مستضعفی
همچنین جای شما من کف زدم
ضد آخوند و رژیم حاضرم
َ
در همه کنسرتها من کف زدم
در سخنرانی و توی کنفرانس
در تآتر و سینما من کف زدم
بهر دو تصویر توی یوتیوب
این جدا و آن جدا من کف زدم
خستگی در راه میهن ننگ ماست
پرتوان و پرقوا من کف زدم
راضیم از خود که بر این سرزمین
دین خود کردم ادا ،من کف زدم
راهپیمائی که امکانش نبود
گود رفته توی جا من کف زدم
این حکومت پوستش باشد کلفت
قد صد تا کودتا من کف زدم
ّ
از الی آخر به اول! همچنین
زبتدا تا انتها من کف زدم
هیچ چیزی هم نمیکردم طلب
مفتی و بیادعا من کف زدم
هادیا تشویق کن عنداللزوم
چونکه عنداالقتضا من کف زدن
من همه عمرم مبارز بودهام
بی هراس از خط قرمز بودهام
-----------------------------------

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
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.

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

***
		
این روزنامهای که خدا کرده منتشر
آتی ما یک «خبر» نداشت
از روزگا ِر ِ
یک خط ز راز عال م خلقت در آن نبود
یک جمله از سوابق شمس و قمر نداشت
وقت نما ِز صبح و غروبش دقیق بود
ِ
خلقت شام و سحر نداشت
دلیل
جز این ِ
بسیار گفته بود ز تقدیر و سرنوشت
اما قضاش اینهمه سؤ قدر نداشت
جای حروف ،صفحۀ «فردا چه میشود؟»
جز ویرگول و همزه و زیر و زبر نداشت
عملیات حضرتش
از پشت پردۀ ّ
عکاس روزنامه یکی عکس برنداشت
وان سرمقالهها که رسوالن نوشتهاند
بعضیش ته نداشت و برخیش سر نداشت
در بخش «شایعات» هیاهوی تازه بود
در باب اینکه حضرت عیسی پدر نداشت
در صفحۀ «مشایخ برجستۀ جهان»
جز عکس گاو و طرح سگ و نقش خر نداشت
در زیر عکس پاپ همانجا نوشته بود:
«یک کودک نمونه» و شرحی دگر نداشت
حوریان خودش ٬دست برده بود
عکس
ِ
در ِ
جز جبرئیل هیچ یکی بال و پر نداشت
توی ستون «زن» به زنان حمله کرده بود
حرفی بغیر برتری جنس نر نداشت
حوا نوشت جزو «مقاالت وارده»
چشم تر نداشت
کز جو ِر ِ
شوی خویش بجز ِ
خوانندهای به «بخش حوادث» نوشته بود:
خوش بود اگر که حضرت آدم پسر نداشت
مسئول نقد شعر و هنر (اسم مستعار)
جز فحش بد به اهل ادب یا هنر نداشت
وانکس که بخش آشپزی را نوشته بود
یک ثانیه به خلق گرسنه نظر نداشت
در بخش اقتصاد به تیتر درشت گفت:
دیوانه آن کسی که غم سیم و زر نداشت
در صفحۀ تفرج و تور و مسافرت
جز دوزخ و بهشت برای سفر نداشت
البته خوب بود رپرتاژش از بهشت
رنگ دروغ اول آوریل اگر نداشت
مخدر نوشته بود
یک عالم از موا ّد ّ
کاین نیز مذهبیست که پیغامبر نداشت
شش صفحه گفته بود :خرافات الزم است
در بارۀ شعور دو خط بیشتر نداشت
از جهل گفته بود که خیلی حیاتی است
بر علم جز اشارههکی مختصر نداشت
در شع ِر «بول و غایط و انسان» سروده بود
که :غیر این دو ،باغ بشر بار و بر نداشت
پائین صفحهها متعلق به سکس بود
حرفی بجز حکایت فرج و ذکر نداشت
شیخی نوشته بود نترسید از لواط
کردیم ما و در پس منبر خطر نداشت
تفسیر داغ روز به امضای سردبیر
یخ بود و روی بندهخدائی اثر نداشت
قلمزن پیغمبر و امام
با آنهمه
ِ
یک گفتگو ،مصاحبۀ معتبر نداشت
یک حضرتی به صفحۀ «ورزش» نشسته بود
که هرکسی مخالف او بود ٬سر نداشت
در بخش «خانواده» ز پیغمبری نوشت
کز ِ
کثرت کنی ِز غنیمت ،کمر نداشت
از رحلت و وفات به هر صفحهای نوشت
اما دوخط اشاره به سیزدهبدر نداشت
خواننده بین مردم دانا و نکتهسنج
نشریۀ خدا ٬به خدا ٬یکنفر نداشت
تفسیرهاش مبتذل و سطحی آنچنان
که خواندنش بغیر زیان و ضرر نداشت
تبلیغ بود و وعده و اغوا مطالبش
یک سطر از زمانۀ بیدادگر نداشت
یک سط ِر روزنامه به سود بشر نبود
هرچند هم که مشترکی جز بشر نداشت
تحمیق بندگان
حرفی در اعتراض به
ِ
مر نداشت
و
حد
بی
فروشی
نقدی به دین
ِ
ّ ّ
این نشریه به ظاهر اگر ناشرش خداست
کار همین آخوند و خاخام و کشیش ماست

ای خل
که لو ق بجنبیم
ای
لو مم
خلق بجنبیم که لولوهممرا برد!

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برایترمپائیزینامنویسیمیکند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION: AUG.30, 2010 - DEC. 3, 2010

LATE REGISTRATION:

CALL NOW FOR INFORMATION

		

)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH (all levels) 8:30 A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are: MON. TO FRI. (20 hours/week

BASIC FRENCH (beginners’& intermediate) 8:30 a.m. to 11:30 a.m.
)Schedule: Classes are: MON. TO THURS. (12 hours/week
********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			
PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
)(compulsory for all students

			
			

RECENT RECORD OF MARKS
)MEDICARE (copy for your file

			
			

N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

به نظر مشا ا گر انقالب نشده بود،
حاال ایران چگونه بود؟

 اگر انقالب نشده بود جام
جهانی فوتبال در ایران برگزار می
شد.
تیمهای زنان در همه رقابتهای
ورزشی ظاهر می شدند.

 با دوستتان در یک بار یا
دیسکو قرار می گذاشتید با هم آنجا
خوش می گذراندید.
 از تهران یک بلیط یکسره به
نیویورک با هواپیما می گرفتید
و دیگر نگران اسکن چشمی در
فرودگاه نبودید.
 االن به جای  8تا کانال
مزخرف تلوویزیونی بیشتر از  100تا
کانال با طبقه بندی های درست و
حسابی وجود داشت.
 االن نشریاتی مثل تایمز در
ایران چاپ می شد.
 مک دونالد تو ایران شعبه
داشت.
 خرید کاندوم از بقالی هم میسر
بود و خجالت نداشت.
 بچه ها از همان دوران دبستان
با سکس و خطرات بیماری های
مقاربتی و جنس مخالف آشنا
میشدند.
بچه ها از همان دوران دبستان
کنار همکالسی جنس مخالف می
نشستن .د
 االن با سرعت  1kbpsفیلم
دانلودنمیکردیم.
 کپی کردن غیر مجاز بود و

جرایم سنگینی داشت.
 اگر کار خالفی میکردی
پلیس اینترپل تو ایران هم خفتت
میکرد.
 االن جای «بیت رهبری»
"دیسکو تهران" وجود داشت.
 میدانی به اسم انقالب وجود
نداشت.
 مشروب آزاد بود و این خودش
باعث افزایش توریست ها می شد.
 هرکس دوست داشت حجاب
سر می گذاشت.
 رجا نیوز و فالس نیوز فیلتر
می شد!
 حسرت خارج رفتن نداشتید
و خارجی ها حسرت ایران آمدن
داشتند.
 دختر ها هم می رفتند
ورزشگاه و فوتبال تماشا می کردند.
 کتاب عربی از کتب درسی
حذف می شد.
 از اینکه با دوست پسر یا
دوست دخترت در پارک نشسته
ای دلهره نداشتید.
 ابی و داریوش در تهران
کنسرت می گذاشتند.
 خارجیها برای ادامه تحصیل به
ایران بورسیه می شدند.
 به نمایندگیهای نایک و
آدیداس و  ...از طریق اینترنتی
سفارش می دادید و بسته را در
درب منزل تحویل می گرفتید.

 از طریق
اینترنت
با کارت
اعتباریتان از
هرکجا که می خواستید خرید می
کردید .هیچ وقت دوست نداشتید
ایران را ترک کنید.
 جمعیت ایران بجای ۷۵
میلیون نفر حداکثر  ۵۰میلیون
میبود و درآمد سرانه هر ایرانی
بجای  ۵۰۰۰دالر در سال ۲۵۰۰۰
دالر در سال بود.
 نیروگاه بوشهر امسال سی امین
سال شروع بکارش رو جشن
میگرفت و در کنار اون  ۱۰تا
نیروگاه هسته ای دیگه داشتیم.
در کنار اون در کویرلوت بکمک
نیروگاههای خورشیدی برق قابل
توجهی استحصال میشد و ایران
پیشتاز استفاده از انرژیهای پاک در
دنیا میبود.
 شهروندان ایرانی میتونستن
بدون ویزا به  ۱۵۰کشور دنیا سفر
کنند.
 ایران ایر برای چهلمین سال
متوالی هیچ سانحه هوایی رو تجربه
نکرده بود و از این حیث در دنیا
رکورددار بود و فرودگاه بین المللی
کورش کبیر در جنوب تهران
که از  ۱۳۶۰جایگزین فرودگاه
مهراباد شده بود؛ بزرگترین
حجم مسافر در تمام آسیا و
خاورمیانه رو داشت که از این
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مقابلهبااسرتسبازگشتبهمدرسه

بس��یاری از کودکان (و ایضا والدین
آنها) با دررسیدن فصل بازگشایی
مدرس��هها احس��اس اضط��راب
فزاین��دهای میکنن��د ...ترافی��ک
صبحگاهی ،تکالیف درسی ،شتاب
بیشترزندگی.
هر چند این بدان معنی نیست که ما
مدرسه را دوست نداریم اما تغییرات
تازهای که «بازگشت به مدرسه» به
همراه خود میآورد (معلمان جدید،
همکالس��یهای جدید ،موضوعات
جدی��د) میتوان��د باع��ث افزایش
استرس گردد.
در این نوش��ته به راهکارهایی برای
مقابله با استرس بازگشت به مدرسه
در کودکان و نیز در خودتان اش��اره
میشود.


زودتر شروع کنید

اغلب خانوادهها در طول تابس��تان،
فکر و خیال مدرسه را کنار گذاشته
و به کارهای دیگر میپردازند .چند
هفته زودتر ش��روع کردن کارهای
مربوط به مدرسه ممکن است کمی
تعطیالت ش��ما را بر ه��م بزند ا ّما
فرایند بازگشت به مدرسه را تسهیل
خواهد کرد.
ساعت خواب خود را با زمان مدرسه
رفت��ن تنظیم کنی��د و همین طور
س��عی کنید وعدههای غذایی خود
را در زمانبن��دی مرتبت��ری صرف
کنید.
ای��ن توصی��ه تنها ب��رای بچههای
کوچک نیست.
نوجوانان و بالغان نیز برای عملکرد
مناس��ب روزانه به خواب مناسب و
کافی نیاز دارند.
زودتر شروع کردن این برنامه به شما
کمک خواهد کرد که سال تحصیلی
جدید را با آمادگی بیشتری شروع
کنید و روز اول مهر ،دچار
اضط��راب فزاین��ده
نشوید.


سر زدن به
مدرسه پیش از
شروع کالسها

سر زدن به مدرسه پیش از شروع
رسمی کالسها ایده خوبی است.
این کار به کودکانی که برای نخستین
بار به کودکس��تان میروند ،کالس
اولیه��ا ،دانشآم��وزان راهنمایی و

حیث  ۲برابر فرودگاه دوبی
مسافر داشت.
 المپیک  ۱۹۸۸بجای
سئول در تهران برگزار شده
بود و تیم ملی فوتبال ایران تنها
تیم اسیایی بود که از  ۱۹۷۸در
تمام دوره های جام جهانی شرکت
داشته و در سال  ۲۰۰۲که بازیها
در ایران برگزار شد به مقام سوم
رسیده بود.
 سید علی خامنه ای امام جمعه
تهران به لحاظ اینکه یک آخوند
روشنفکر بود محبوبیت بسیاری در
بین مردم داشت.

حتی دبیرس��تانیها کمک میکند
که احساس راحتی بیشتری با مکان
جدید پیدا کنن��د و آمادگی ذهنی
بهتری نسبت به جایی که قرار است
بروند بیابند .حتی برای دانشآموزانی
که به همان مدرسه قبلی باز خواهند
گشت نیز دانس��تن این که کالس
جدید کجاست و سالم و احوالپرسی
با کارکنان مدرسه ،بر هیجان آنها
درباره بازگش��ت به مدرسه خواهد
افزود.


مشارکت در کالسبندی

اگر میتوانید در مورد کالسبندی
کودک خ��ود نظر دهید ،کالس��ی
را انتخ��اب کنید که حداقل یکی از
دوستان بچه شما در آن باشد.
و اگر نظر ش��ما در این مورد نقشی
ندارد با والدین دیگر صحبت کنید
و سعی کنید قبل از شروع کالسها
بفهمید که فرزندتان با چه کسی یا
کسانی همکالسی خواهد شد و در
ص��ورت امکان آنها را با هم آش��نا
کنید.
این کار ،بر اشتیاق کودک شما برای
رفتن به مدرسه خواهد افزود.
اگر فرزند شما برای نخستین بار به
کودکستان میرود بهتر است او را با
یکی از همکالسیهایش آشنا کنید
و از یک هفته قبل از شروع کالسها
برای آنها قرار بازیکردن با یکدیگر
بگذارید .آنها با این کار احس��اس
راحتی بیش��تری در کودکس��تان
خواهن��د داش��ت و ب��رای رفتن به
کودکس��تان و دیدن دوستانش��ان
مشتاقترمیشوند.


آماده شوید!

اکثر خانمها میگویند
که هی��چ چیز مثل
خرید کردن باعث
کاهش اس��ترس
نمیشود!
از ش��وخی
گذ ش��ته ،
ب��ر د ن
ک��و د ک
هم��راه خ��ود
ب��رای خری��د کیف و
کتاب و سایر چیزهای الزم برای
شروع سال تحصیلی ،شور و اشتیاق
او را برای رفتن به مدرس��ه افزونتر
میکند.

اما....
ّ

 اگر انقالب  57اتفاق نمیافتاد،
بچه های ما با ذوق و شوق پای
صحبتهای آخوندای بیسواد
مینشستند و هنوز هم شور و عشق
انقالبی و شهادت و جهاد داشتند .
 اگر انقالب  57اتفاق نمی
افتاد ماها در آرزوی داشتن کشور
اسالمی پر پر می زدیم.
 اگر انقالب  57اتفاق نمی
افتاد کسی نکبت قوانین عقب
افتادهی جمهوری اسالمی رو

ع�لاوه بر این ،محل مطالعه و انجام
تکالیف درسی فرزندتان را نیز قبل از
شروع مدرسه تعیین کنید.
این نکته مهمی است که فرزند شما
محل راحت و ساکتی برای این کار
در اختیار داش��ته باشد .این مساله
حتی در مورد کودکس��تانیها هم
صادق اس��ت زیرا ای��ن روزها اغلب
آنها نیز تکالیف خانگی دارند.
همچنی��ن بهت��ر اس��ت روالهای
آمادهس��ازی فرزند ب��رای رفتن به
مدرس��ه ،نظیر آماده کردن لباس از
شب قبل ،قرار دادن کفشها جلوی
در و  ، ...را پی��ش خ��ود مرور کنید
تا برای شروع مدرسه آمادگی کافی
داشته باشید و تغییر برنامه زندگی
در ش��روع س��ال تحصیلی ،شما را
دچار استرس نکند.


شهریه رایگان

زبان انگلیسی و فرانسوی خود را تقویت کنید

انگلیسی مبتدی فرانسه محاوره

با همدیگر صحبت کنید

یک��ی از بهترین ش��یوههای از بین
بردن اضطراب «بازگشت به مدرسه»
و آماده ش��دن برای سال تحصیلی
جدید ،صحبت کردن با فرزند خود
درباره احس��اس او از مدرسه رفتن
است.
بگذارید فرزندتان به شما بگوید که
چه چیزهایی برای��ش جالب و چه
چیزهایی نگران کننده است.
اگر فرزندتان به اظهار نظر منفی در
مورد مدرس��ه رفتن پرداخت ،فوراً
به مخالفت ب��ا او برنخیزید و اجازه
دهید احساسش را راحت بیان کند.
س��پس به او در یافتن راه حل و یا
تغییر تمرکز و توجهش به چیزهای
مثبت مثل دیدن دوستان ،یادگیری
مطال��ب جدید و رش��د و بالندگی،
کمک کنید.
ای��ن کار به فرزند ش��ما احس��اس
آرامش و راحتی بیشتری میبخشد
و به ش��ما نیز کم��ک میکند تا از
انتظارات او آگاه ش��وید و به دنبال
چارهجوییباشید.
ایجاد یک فضای ارتباطی باز و راحت
بین والدین و فرزندان بسیار اهمیت
دارد و هنگامی که فرزند بداند که شما
همواره برای حمایت از او و ارتباط باز
و آزادانه دردسترسش قرار دارید ،نه
تنها به یکی از مهمترین توصیههای
تعلیم و تربیت فرزند عمل کردهاید
بلکه راه را برای موفقیت تحصیلی او
نیز هموارتر خواهید ساخت.


سخن پایانی

مهمترین نکت��های که در مقابله با
اضطراب بازگشت به مدرسه باید به
یاد داشت ،آمادگی (ذهنی ،تدارکاتی
و  )...و تأکید بر نکات مثبت (دوستان،
مطالب تازه ،معلمان خوب ،رشد و
 )...است .اگر شما عالقهمندی خود
را به چیزهایی که س��ال تحصیلی
جدید ب��ه همراه خود آورد نش��ان
دهید ،مطمئن باشید که فرزندتان با
شما همراه خواهد شد و اضطراب و
تنش جایش را به اشتیاق و هیجان
خواهد داد.

درک نمیکرد.
 اگر انقالب  57اتفاق نمی
افتاد خوشی میزد زیر دلمون و با
حسرت میخواستیم دوران صدر
اسالم رو شبیه سازی کنیم.
پس ...همون بهتر که انقالب 57
اتفاق افتاد .ما بهای سهمگینی
پرداختیم ،سوختیم ولی از خاکستر
ما ایرانی آزاد و باشکوه بر پا خواهد
شد!!


از  7سپتامبر تا  23دسامبر
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ش جالل عادل
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ک

مرمیومرضیه



تربئهوآزادشدند!

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

پیروی
ازمسیح بها
می خواهد!
هر شنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

 اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

هر یکشنبه

Mary Anne

17
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مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

کالسهای فوق العاده

 رقص ،نقاشی

 هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-952-2165
www.dehkhodaschool.com
_____________________

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

M EK IC

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

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

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com
----------------

کافــهلیت

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
514-488-3000

fondation.nima@gmail.com
--------------------------

6528 St- Jacques W.

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

www.Seena.ca
-----------------------

اوتـــاوا

(514) 731-1443

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخش زنده ،یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

بنیاد سخن آزاد

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

دانشنامهایرانیکا

بخارا75 :

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

مونتریال:

(514) 944-8111
----------------

را فراموش نکنیم!

منتشرشد

>>

Tel.: 514-586-7753

سی و چهارمنی

جشنواره
جهانیفیلم
مونتریال:

Aug. 26
- Sep. 6, 2010
www.ffm-montreal.org

صدایی در خدمت خودرهایی و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»

www.paivand.ca

تیراژگسترده

www.KhodRahaGaran.org
تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

>> گرافیک عالی

Radio@khodrahagaran.org

) 514-996-9692

بنیادکودک

www.childfoundation.org

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

• زمان :شنبه  9اکتبر  ،2010ساعت  ۶پس از نیمروز

>> جزئیات در شماره آینده
تلفن آگاهی )۵۱۴( ۳۲۵ - ۳۰۱۲ :و

مناشـــوم

(514) 651-7955

رادیو صدای خودرهاگران

همراه با دی جی و شام

)۵۱۴( ۸۶۵ - ۷۱۴۶

Ottawa Persian Radio

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

دارای مجوز رمسی استان کبک

را برگزار می کند:

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

عاقد رمسی ازدواج شما

مهرگـان

جشن

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

اجنمندوستدارانزرتشت

پدر جالل عادل،

اجنمن دوستداران زرتشت

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

مژده به ایمانداران

پاسداریازجشنهایملی
خویشکاریهرایرانیست

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

خورشید خانوم

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

www.paivand.ca
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Advertise with us
اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در
حلظه انتشار دریافت کنید،
شما هم به  MAILING LISTبزرگ

ما بپیوندید:

www.paivand.ca

همبستگی

بازرگانی

IBNG
RAIM

ایرانیان
مونرتال

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

سومنی منایشگاه نقاشیهای دکتر ترانه جوانبخت
برگزار میشود

سومین نمایشگاه نقاشیهای دکتر و نیما برگزار شده بود.
ترانه جوانبخت به نشانیمنایشگاه:
تران��ه جوانبخت از اول تا بیس��ت و نقاشیهای دکتر

یکم اکتبر  ۲۰۱۰در مرکز فرهنگی
کت د نژ در مونترال برگزار میشود.
این نمایش��گاه ش��امل نقاشیهای
آکریلیک و رنگ روغن او میباشد.
قبال نیز در سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۹دو
نمایشگاه دیگر از نقاشیهای دکتر
جوانبخت در مراکز فرهنگی کت دنژ

سبکهای رئال ،سوررئال و آبستره
است.
تعدادی از تابلوهای دکتر جوانبخت
در سومین نمایشگاه از نقاشیهای
او برای فروش در نظر گرفته ش��ده
است .قیمت این تابلوها بین  ۳۰۰تا
 ۵۰۰دالر کانادا است.

تپش دیجیتال

5347 chemin de la Côte)des-Neiges (Montréal
Métro:
Côte-des-Neiges

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.
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تک
یونی

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم
رهرو منزل عش�قیم و ز س�ر حدّ عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

کافه صوفی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

UNITECK GARAGE DOOR

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته
قفل سازی تعمیر و تعویض
نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

محلی گرم و دوستانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
اینک با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع ،آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

 %10ختفیف
دانشجویی

انواع قفل ساخت کلید

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

دوشنبه تا جمعه 6 :صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  11شب

2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

شروع کالس های زبان فرانسه و انگلیسی مبتدی در ماه سپتامبر در «ریودسود»
همینامروز

نامنویسیکنید

انگیسی خود را تقویت کنید و همزمان با ثبت نام در یکی از برنامه های ما ،شغل آینده خود را برگزینید:

19
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سالن آرایش Beauty Lounge

C

کلیه خدمات آرایشی و زیبایی با بهترین کیفیت
برای آقایان ،خامن ها و حتی کودکان شما
آرایشگر مجرب مردانه،
با  15سال سابقه ،تازه وارد از ایران

o
i
f
f
u
r
Unisex
____________________ e

ساعات کار :از سه شنبه تا شنبه

 مانیکور پدیکور  اپیالسیون  رنگ
 ماکیاژ  فیشال  بند و ابرو
 فر  سوراخ کردن گوش  کوتاه
کردن مو  هایالیت  تاتو

4071-A BOUL. SAINT-JEAN

 صاف کردن دائمی مو
با جدیدترین روش

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

D.D.O QC

(514)620-4729

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

;; 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

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

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•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
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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با هماهنگی و برنامه ریزی خانه ایران  -مونترال

کنفرانس های دکتر فرهنگ هالکویی دانشگاه کنکوردیا

شنبه 25سپتامبر2010

 کنفرانس یکم

اضطراب و استرس
از  11صبح تا  3بعدازظهر

 کنفرانس دوم:

ی
 ۲۰اصل سالمت روان 
از  5بعدازظهر تا  9شب

Sat. 25 September 2010
Concordia University Hall Building
1455 De Maisonneuve Blvd. West,
Montreal, Quebec, Canada, H3G 1M8
)Room: 937 (Métro : Guy-Concordia
______________________________

بهای ورود برای هر کنفرانس$30

لطفا برای رزرو جا و تهیه بلیت با تلفن خانه ایران تماس گرفته ،پیام بگذارید.
درصورت باقی ماندن جا ،تهیه بلیت در روز کنفرانس ،جلوی در امکانپذیر خواهد بود.

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

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

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehria Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتن دندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

خانـه ایران

 ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
ما:
چلوکب
ا
ب
م
ی
ک
1سیخ شی سخراسان
ش
کبا
ب گوشت
1سیخ ش
ی
ش
ک
ب
ا
ب مرغ
1سیخ کو
ب
ی
د
ه
م
ر
غ
1سی
خ کوبیده

.99

9
2514-488-9191

دمت
در خ ی ها و
ن
میهما س شما
مجال

بامدیریت فاروق

با برجن

و همراه با
آش و ساالد

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

Vendome:
Bus 105
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همیشه به یادتان هستیم
منی بخشیم و فراموش منی کنیم

برنامه های کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰
در ایران مونترال ،کانادا

جمعه و شنبه 10 :و  11سپتامبر ۲۰۱۰
W. McConnell Building (Library), local LB-125,
1400 de Maisonneuve West

شنبه  11سپتامبر،
ساعت  3بعدازظهر

جمعه 10 ،سپتامبر،
ساعت  7بعدازظهر

سخنرانی تنی چند از فعالین
سیاسیسوسیالیستو
آزادیخواه

گروه رقص خورشید خانوم
گروه رقص کردستان آزاد

زنان در بند:

پروین اشرفی

شعرخوانی:

حسینشرنگ

نگاهی به مبارزات جاری در ایران:
پریسا نصر آبادی

کشتار  :67تئاتر

 بحران ساختاری سرمایه داری

کاری از حسین افصحی

چالش ها و چشم انداز:
یونس پارسابناب

گروهموسیقی

نگاهی به اوضاع کنونی و

Louise Dessertin and friends
شهروز،

خواننده مردمی کردستان

وضعیت طبقه کارگر در ایران:

جمعه و شنبه 10 :و  11سپتامبر ۲۰۱۰

روبن مارکاریان ،از سازمان کارگران
انقالبی ایران -راه کارگر
زندان سیاسی در دو نظام:
حسن فخار

با ترانه سرودهای کردی و ترکی

		

 محل:

		

 بلیت:
برای دو روز  30دالر

W. McConnell Building (Library), local LB-125,
1400 de Maisonneuve West
Tel.: 514-258-8186

(شهروندان ارشد و دانشجویان 20 :دالر)
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در ایران
مونترال ،کانادا
koshtaredahe60@gmail.com

www.massacreiniran.com

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal
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آب انار
طبیعی،
آذربایچان

عیدسعیدفطربرمتامیمسلمانانجهانمبارکباد
هیسفید
ا
م ،همچون
رانه
مدیت فیدشمال
اهیس
م ران رسید
ای
ا
سپیشالماهرمضان:
برجن بامساتی
رویال10 :پوندی

9

/99

زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید
روغن اصیل در سه سایز مختلف

منقل ،زغال انواع کباب ها
در سن لوران

روغن زیتون عالی

ایتالیایی :فقط 5/99
ذبح اسالمی :حـــــالل

استان های کانادا :فرصت های شغلی...
بازنده ها:
 کبک

کب��ک از ح��ذف  21،000فرصت
ش��غلی در ماه جوالی خبر داده که
موجب افزای��ش نرخ بیکاری در آن

استان ،به 8.2درصد ،یعنی بیشتر از
متوسط نرخ ملی شده است.
اگ��ر چ��ه در دوازده ماه گذش��ته،
در مجم��وع ،فرصت های ش��غلی،
2.5درصد افزایش داشته است.
بیشترین کاهش ،مربوط به بخش
های صنعت ،حمل و نقل  ،نگهداری

3/99

چه ،زبان
پا

Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی،
ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

کله،
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

موجود اس

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

>> ادامه از صفحه11 :
و آموزش بوده است .اما استان کبک،
از رشد در بخش خدماتی خبر می
دهد ک��ه د رواقع78 ،درصد فرصت
های شغلی استان را بخود اختصاص
داده است.

ماهی سفید دودی

 انتاریو:
ماه گذش��ته 30،000 ،شغل تمام
وقت در انتاریو ،از بازار حذف گردید.
اگرچه  15،000ش��غل جدید پاره
وقت ،کمی وضعیت موجود را تعدیل
کرده اس��ت اما حتی با این وجود،
استان انتاریو ،از اولین کاهش میزان
ش��غل  ،طی هفت ماه گذشته خبر

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی

می دهد.
بیشترین تعداد بیکاری در انتاریو نیز
مربوط به بخش های آموزش ،امور
مالی ،بیمه و مسکن است.
در مجموع ،طی ماه گذشته ،استان
جزیره پرنس ادوارد با  ، 1.1نیوفانلند
و لب��رادور ب��ا  0.5و نیوبرانزویک با
0.4درصد رش��د در بازار ش��غلی،
مواجه بودند.
در بع��د مل��ی ،بخش آم��وزش با

 65،000مورد حذف شغل در زمینه
تدریس در بخش ابتدایی و ثانویه و
بخ��ش مالی ،بیمه و ام��ور خرید و
فروش مس��کن ،ب��ا  30،000مورد
کاهش ،باالترین سهم را در افزایش
بیکاری کشور  ،بخود اختصاص داده
اند.
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اهل هر کجا که هستی،
ما همه ایرونی هستیم!

گردهماییخوزستانیهایمونرتیال
روزی سراسر شادی و شور و انرژی
همراه موزیک شاد ،زنده و اصیل بندری

 یکشنبه  12سپتامبر 2010

پارک انگرینیون

همراه با دی جی شاد و پرشور شهر

پذیرایی با ساندویچ،
مسبوسه ،سوسیس بندری
همبرگر ،هات داگ،
آش و انواع نوشیدنی ها و...

-------- Sponsored by: --------

ارز

Aliko Financiers Services
Tel.: (514) 871-1119
1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Info: (514) 917-9988
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بازار امالک...

>> فرهنگ خانه :ویژه گی ها و مزایا!
امیر سام

در هن��گام خری��د
ملک ،گاهی اوقات
ی بر
ب��ه واژههای�� 
خ��ورد م��ی کنیم
که توصیف کننده ن��وع ملک بوده
و هری��ک وی��ژه گی ه��ا و مزایای
مخصوص به خود رادارا می باشند:

:Attached house

ی اطالق میشود که از هر دو
به ملک 
طرف به ملکهای مجاور چسبیده
باشد.


:Semi-Detached

ی که فقط از یک طرف به ملک
ملک 
مجاور چسبیده باشد و از کنار دیگر
آزاد باشد


: Detached

ی که از هیچ طرف به ملکهای
ملک 
مجاور چس��بیده نباشد .به عبارتی
دیگ��ر هی��چ دی��وار مش��ترکی با
همسایگان مجاور خود نداشته باشد.

:Single Family

ی گفته میشود که شامل یک
به ملک 
دستگاه مجزا باشد و بر روی قطعهای
از زمین ساخته شود .این نوع ملک
از لحاظ خصوصی بودن ()privacy
بهترین نوع ملک میباشد.

:Duplex

شامل دو واحد مجزا میباشد که بر
روی یکدیگر ساخته شده اند.این نوع
ملک ،درآمدزا محسوب میشود چرا
که اغلب صاحبان این نوع ملک در
ی کرده و واحد
یک واح��د آن زندگ 
دیگر آن را اجاره میدهند.


:Row house-Townhouse

ب��ه تع��دادی از خانهه��ای Single
ی در
 familyگفته میشود که همگ 
کنار یکدیگر واقع شده و با دیواری
مش��ترک از یکدیگر جدا میشوند.
اختصاصی بودن این ملک نس��بت
به  single familyکمتر میباش��د
ی در عین حال دارای حیاط مجزا
ول 
میباشد و قیمت و مخارج نگهداری
آن نس��بت ب��ه  single familyب��ا
شرایط یکسان کمتر میباشد.


: Stacked Townhouse

معم��والً به خانهه��ای دو طبقهای
اطالق میشود که بر روی همدیگر و
ی و بیشتر ساخته
در ردیفهای  ۴تای 
میشوند و هر واحد ممکن است که
در دو سطح ساخته شود و هر واحد
دارای درب ورودی مجزا میباشد.


امیرسام

:Link or carriage house

به امالکی که دیوار گاراژ آنها با هم
مشترک باشند اطالق میشود.


:Manufactured House

به خانههای پیش س��اخته شده در
کارخانهه��ای مخص��وص این کار
اطالق میشود که بنا به درخواست
خریدار به محل مورد نظر انتقال پیدا
میکند و بر روی فونداس��یون کار
گذاشته می شود.

:Condominium

بنا به تصور رای��ج که کاندومینیوم
را نوع��ی از مل��ک میشناس��ند،
ی از مالکیت
کاندومینیوم نوع خاص 
میباشد و میتواند شامل برجهای
بلند با تع��داد اپارتمانهای زیاد و یا
اینکه مجتمعه��ای  town houseو
یا غیره باشد .معموالً کاندومینیوم
انتخاب اول اشخاص جوانی میباشد
که برای اولین بار قصد خرید ملک
را دارند.


در اینجا بد نیست به شرح
مختصری از تاریخچه این نوع
ملک بپردازیم :

شروع ساخت و ساز کاندومینیومها
ب��ه اوایل دهه  ۱۹۸۰ب��از میگردد.
در آن زمان کاندومینیوم مخصوص
اف��راد ثروتمندی بود ک��ه به نوعی
ی در
موفقی��ت خ��ود را ب��ا زندگ�� 
آپارتمانهای لوکس ب��ه رخ دیگران
میکش��یدند همچنین افرادی که
ی بودند که
خواهان محلی برای زندگ 
مسولیت نگهداریهای روزمره آن بر
عهدهشان نباش��د ،این نوع ملک را
ترجیح میدادند.
با گذش��ت زمان و با ساخت و ساز
رو به افزایش کاندومینیوم ها ،دیگر
لوکس بودن ،مشخصه اول این نوع
ملک محسوب نمیشود و همین امر
باعث شده که قیمت آنها با بودجه
ی که قص��د خرید اولین
افراد جوان 
ملکشان را دارند مطابقت بیشتری
نماید.

ساده و
کارآ،
ارزان...

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

و تفکیک نشده

un-divided Co-ownership

میباشند که در شمارههای آتی به
طور کام��ل در باره آنها توضیحاتی
ارائه مینمایم.
شاد و پیروز باشید
 ۲۸آگوست 2010

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

Iranian Business Directory
اینترنتی

divided Co-ownership

Cell.: 514-702-2309

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

راهنمای

در ابتدای س��اخت کاندومینیومها
صاحب ه��ر واحد ماهیانه مبلغی را
به عنوان شارژ ماهیانه به سندیکای
س��اختمان پرداخت میک��رد تا به
ی
مصرف مخارج روزمره برس��د ول 
هی��چ بودج��های ب��رای تعمیرات
ی
ی که در آینده بدان نیاز م 
اساس�� 
ش��د اختصاص نمییاف��ت ،به این
دلیل که در س��الهای اولیه ساخت
ای��ن نوع ملک ( ده��ه  )۱۹۸۰این
ساختمانها نوساز بودند و مالکان آن
نیازی به این امر احساس نمیکردند
چرا که طرز تفک��ر این بود که چرا
ی کنار گذاشت تا در مواقعی
باید پول 
به کار آید که ش��اید آنها مالک آن
واحد نباشند.
ی
در سال  ۱۹۹۴پارلمان کبک قانون 
را به تصویب رسانید که به موجب آن
تمام مالکان کاندومینیومها موظف
بودند که صندوق ذخیره(reserve of
 )fundتشکیل داده و مبلغی از شارژ
ماهیانه را به این صندوق اختصاص
داده ت��ا در موقع اضط��راری و یا در
ی
هن��گام تعمیرات بزرگ و اساس�� 
ساختمان از آن استفاده گردد.
ام��روزه نزدیک ب��ه  ۱۰۰۰۰واحد
آپارتمان هر س��اله در کالن ش��هر
مونترال س��اخته میش��ود و تعداد
معامالت آنها نیز تقریبا دو برابر تعداد
معامالت خانههای Single family
میباشد و میبینیم که اغلب افرادی
ک��ه قصد اولین خرید ملک را دارند
بیشتر خواهان این نوع ملک هستند
ی
که خود به نوعی از س��بک زندگ 
تبدیل شده است.سبکی که بسیاری
از مردم را به مرکز شهرها کشانده و
همچنین منبع در آمد دیگری برای
شهرداریها ایجاد کرده است.
کاندومینومها دارای دو دسته
تفکیک شده:



پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

ZAR
BARG

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

تواناهاى دانا رو گرفنت!
«هالو »

میگن بدجور گیر و داره تهرون
تموم الت و لوتا رو گرفتن
به جرم ارتباط غیر شرعى
میگن مجنون و لیال رو گرفتن
تموم شاعرا رو جمع كردن
رهى ،خیام ،نیما رو گرفتن
ى
سپس جامى ،نظامى ،شیخ سعد 
منوچهرى و صهبا رو گرفتن
چو وامِق دید مأموران ارشاد
فلنگو بسته ُعذرا رو گرفتن
ف
از اون جایى كه پارتى داشت یوس 
فقط دوست زلیخا رو گرفتن
قِ
ِسر در رفتهان شیرین و خسرو
اونام فرهاد تنها رو گرفتن
پس از اون ،حافظ مست عرق خور
خمار بى سر و پا رو گرفتن
شنیدم ایرجِ میرزا گیر افتاد
رییس بچـه بازا رو گرفتن
میگن لو رفته باباطاهر لخت
لـنگ ،بابا رو گرفتن
بدون ُ
و بعدش شاهد و ساقى و مطرب
میگفتن هر سه چار تا رو گرفتن
تـرك شیراز
به تعقیب و گریز ُ
سمرقند و بخارا رو گرفتن
به جرم عشقبازى روز روشن
قنارى ،فِنج ،مینا رو گرفتن
جـردن به جرم بدحجابى
توى ُ
همین دیروز حوا رو گرفتن

تو خونه تیمى ِی یه تیم فوتبال
على دایى ،نكیسا رو گرفتن
ملـى گراها
برا مالوندن ّ
تموم ملى پوشا رو گرفتن
حوالى ِی ولنجك تو یه پارتى
چهل تا مست رسوا رو گرفتن
هنرپیشه فراوون بوده اون جا
فقط جمشید آریا رو گرفتن
ببخشید،غیرازاونیكىدیگهامبود
كىبود؟هان!فاطمهمعتمدآریاروگرفتن

چرا این مصرعش باال بلنده؟
شاید چون ِ
دست باال رو گرفتن
از اون وقتى كه دانا شد توانا
تواناهاى دانا رو گرفتن
میون صفحهى شطرنج ،دیشب
وزیر مشكى و شا رو گرفتن
نه تنها رستم و سهراب و بیژن
آناهیتا ،آنیتا رو گرفتن

بهخاكوخونكشیداسكندراینُملك
ولش كردند و دارا رو گرفتن
به جرم اجتماع بىمجوز
سه مرغابى رو تو دریا گرفتن
شد آقا شاكى از طوبى عیالش
ولى بر عكس ،آقا رو گرفتن
میگن طوبى به قاضى رشوه داده
از این رو سوى طوبا رو گرفتن
درون دادگاه بلخ دزدو
بنـا رو گرفتن
رها كردند و ّ
شكایت كردن از عیسا پزشكا
به جای عیسا ،یهودا رو گرفتن
میگن لیالج اوستاى قماره
به جا اوستــا ،اَِوستا رو گرفتن
فریدون مشیرى شعر مىگفت
فریدون هویدا رو گرفتن
به جرم حمل نیم مثقال شیشه
ن
تموم شیشه بُرها رو گرفت 
یكى قلیون كشیده توى دربند
ن
تموم اهل اون جا رو گرفت 
براى زَهـر چشم از بچههامون
ن
زدن دارا و سارا رو گرفت 
گزارش داده چوپان دروغگو
ن
كه دهقان فداكارو گرفت 
براى قافیه ما رو ببخشید
ن
كه حال شاعر ما رو گرفت 
براى خوندن اشعار «هالو »
یكى مىگفت :مال رو گرفتن

خاخام اسرائیلی خواستار "حمو حممود عباس
از صحنه جهان" شد

دولت آمری��کا اظهارات یک خاخام
بانف��وذ اس��رائیلی را ک��ه گفته بود
خداوند باید محمود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطینی و
فلس��طینیان را با طاعون از صحنه
جهان محو کند ،شدیدا توهین آمیز
خوانده و آن را محکوم کرده است.
خاخام اُوادیا یوس��ف ،رهبر معنوی
حزب سیاسی شاس است که جزو
دولت ائتالفی اسرائیل است.
در پی این اظه��ارات که در جریان
موعظه هفتگی خاخام یوسف ایراد
ش��د ،صائب عریقات ،رئیس هیات
فلس��طینی در مذاک��رات صل��ح با
اسرائیل ،این سخنان را "تحریک
مردم به نسل کشی" تعبیر کرد.
او از دولت اس��رائیل خواست برای

برقراری صلح بیش��تر تالش کند و
از پخش خش��م و نفرت در جامعه
جلوگیریکند.
فیلیپ کراولی ،س��خنگوی وزارت
خارجه آمریکا گفت این س��خنان
ع�لاوه بر این که به ش��دت توهین
آمیز است ،به آرمان صلح خاورمیانه
نیز لطمه می زند.
دفتر بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
اس��رائیل در واکنش ب��ه اظهارات
خاخام یوسف بیانیه ای صادر کرده
که در آن گفته شده اظهارات خاخام
یوس��ف ،منعکس کننده نظر آقای
نتانیاهو یا دولت وی نیست.
اُوادیا یوس��ف ،که  89س��ال دارد از
بنیانگ��ذاران حزب افراطی ش��اس
است و در گذشته نیز اظهار نظرهای

او در باره عرب ها ،یهودیان سکوالر،
لیبرال ها ،همجنس��گرایان و زنان
موجب جر وبحث هایی شده بود.
یهودی��ان افراط��ی به او ب��ه عنوان
باالترین مقام مذهبی اسرائیل نگاه
می کنند.
آمری��کا در هفت��ه ج��اری میزبان
اجالسی است که هدف از آن تالش
برای از سرگیری مذاکرات مستقیم
بین اسرائیل و فلسطینیان است.
تحلیلگران می گوین��د با توجه به
نش های موج��ود و عدم امیدواری
ب��ه ثمربخش بودن ای��ن مذاکرات،
تردیدی نیست که اظهارات خاخام
یوسف کمکی به پیشبرد گفتگوهای
صلح نخواهد کرد.
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ایران :دیدگاه...
کودتای ننگین  28مرداد 1332
برای آ گاهی نسل جوان که آن روزها را ندید!
ابوجعفرخدیر (مونتریال)

عالوه بر خروارها اس��ناد ،مدارک،
کت��اب ،فیلم و س��ایر تصاویر ،در
رابطه با کودت��ای  28مرداد ،چند
س��الی اس��ت که بعضی اسناد و
آرشیوهای سازمان های اطالعاتی
آمریکا و انگلیس بعد از  40س��ال
محرمانه مان��دن طبق قانون حق
دسترسی به اطالعات اجازه انتشار
یافته و بر آن خروارها اسناد افزوده
شده اند و باالتر از همه صدها هزار
شاهدانعینی این کودتا خوشبختانه
هنوز زنده اند و از حقیقت آن روایت
ه��ا دارند ،و حتی هس��تند عده ای
از بازیگران س��ناریوی کودتا مانده
و در انق�لاب به غرب گریخته اند و
اینجا و آنجا به حقایق اعتراف دارند.
اما مرتجعین سرس��خت چه از نوع
مذهبی و چه از نوع شاه الهی ،سعی
دارند این واقعه دردناک را که قرنها
در سرنوشت تاریخی ملت ما آثار و
َتبعات منفی و مخ��رب زنجیره ای
خواهد داشت سیلی اسالم و یا سیلی
ملت (قی��ام ملی) ب��ر آزادیخواهان
بخوانن��د و بر زخم عمی��ق ملت از
آن کودتا نمک بپاشند .من از طرح
اسناد و شرح قضایای کودتا به دلیل
کمی ستونهای نش��ریه میگذرم و
کودتا را نه یک واقعه محلی و دعوای
قومی ،ملی یا گروه های وطنی ،بلکه
بصورت یک پدیده سراسری از منظر
جهانی فهرست وار و بطور خالصه
به تصویر می کش��م ت��ا با توجه به
کودتاها در کشورهای دیگر بتوانیم
در افق وسیع تر و دیدگاه روشن تر
به کودتای  28مرداد نظر افکنیم.

کودتاها:

 -1ونزوئال:
در س��ال  1952وقتی اولین نتایج
انتخابات نش��ان داد شرائط به نفع
دولت طرفدار آمریکا نیست ژنرال پرز
جیمین��ز ()PEREZ GIMENEZ
انتخابات را متوقف کرد و مخالفین
را سرکوب و منتقدین را به سختی
کیفر داد و برای این خوش خدمتی
ها آمریکا نشان «لژیون شایستگی
آمریکائی» را به او اعطاء کرد.
این ژنرال باالخره با ش��ورش مردم
ب��ا  200میلی��ون دالر ب��ه آمریکا
گریخت .در تاریخ  11آوریل 2002
هوگو چاوز را نیز بدس��ت ژنرالی به
نام لوکاس رنیکون برکنار و در یک
جزیره زندانی میکنند و رئیس اتاق
بازرگانی ،پدرو کارمونا ،نماینده یک
گروه بزرگ مال��ی را به جای او می
نشانند.
اما س��یل جمعیت تظاه��ر کننده
طرف��دار چ��اوز در کاراکاس از توان
کنترل نظامیان فراتر رفت و باالخره
چاوز به همت مردم مجددا به قدرت
برگشت.

 -2گوامتاال:
دول��ت دموکراتیک ژاک��وب آربنز
گوزمان زمین های دس��ت نخورده
و بایر کمپانی ها ،بخصوص کمپانی
می��وه آمریکائ��ی «یونایت��د فروت
کمپان��ی» را ملی کرد ت��ا آنرا بین
کش��اورزان تقس��یم کند .سازمان
س��یا با تبلیغات زی��اد او را در افکار
عمومی کمونیست و نوکر شوروی
ها ترس��یم میکن��د و در  27ژوئن
 1954یک گروه نظامی قدرت را به
دست گرفت و آمریکا بالفاصله آنرا به
رسمیتشناخت.
ازاینجاستکهشاعرمعروفآمریکای
التین پابلو نرودا جمهوری های بانان
آمریکا س��اخته را ،باب کرد و آنها را
به ُس��خره گرفت .در عکس العمل
این کودتا س��ازمان ه��ای چریکی

و در راس
آنه��ا ارتش
فقی��ران ب��ه
وجود آمدند.
حاصل جنگ
چریک��ی بر
علی��ه دولت
نظامی و شبه
نظامی به نام
ارت��ش ضد
کمونیس��تی
E S R
 200000هزار
کش��ته و  120000ناپدید در یک
کشور ده میلیونی بود.

 -3برزیل:
در  31م��ارس  1964ی��ک گ��روه
نظامی با ادعای پیشگیری از خطر
کمونیسم قدرت را بدست گرفتند
و با پشتیبانی آمریکا و فرانسه یک
دولت نظامی خش��ن و خودکامه را
مستقرساختند.قانوناساسی1946
را لغو کردند و با تک تیراندازان ماهر
ارتش که در س��اختمان ها مخفی
بودند روشنفکران و عناصر «ناباب»
را شکار و از میان برداشتند.
نتیجه این پیشبرد سیاست آمریکا و
پشت سر آن بانک جهانی ،این شد
که در س��ال  1977از  120میلیارد
دالر صادرات برزیل  100میلیارد آن
در حساب های کمپانی ها و سرمایه
داران بزرگ در خارج ماند و تنها 20
میلیارد آن به کشور برزیل بازگشت.
به عبارت دیگ��ر  100میلیارد دالر
دسترنج مردم به غارت رفت .حاصل
این وضعیت پیدایش فقر بیکران و
لش��کری از کودکان بی سرپرست
رهاشده در شهرهای بزرگ بود که
دول��ت نظامیان تنه��ا راه حل را در
معدوم کردن این اطفال بیگناه دید
و آنها را ش��ب ها ب��ه هنگام خواب
به رگبار گلوله بستند و این فاجعه
افکار عمومی جهان را بر علیه آنان
شوراند.

 -4اندونزی:
اول اکتبر  1965ژنرال ناش��ناخته
ای بنام سوهارتو سرکوب شدیدی
را با نفرات زیر فرمان خود با ش��عار
الله اکبر ،مرگ بر کمونیسم بر علیه
طرف��داران دکت��ر احمد س��وکارنو
قهرمان ملی و اس��تقالل اندونزی و
رئیس جمهور منتخب مردمی آغاز
کرد 3 ،میلیون کش��ته و میلیونها
اش��خاص مظنون ب��ه جزایر تبعید
شدند و دکتر سوکارنو را تا پایان عمر
خانه نشین کردند.
دو س��ال بعد بان��ک جهانی و بنیاد
بین المللی پول که از اندونزی اخراج
شده بودند بازگشتند و کمپانی های
نفتی به قراردادهای بزرگ دس��ت
یافتن��د و باالخره بعد از  32س��ال
حکوم��ت خونین با ش��ورش مردم
در س��ال  1998با  16میلیارد دالر
به انگلستان فرار کرد و دختر دکتر
س��وکارنو ،خانم مگاراتی سوکارنو،
دولت را در دست گرفت.
برای درک ماهیت دست پروردگان
امپریالیسم به جاست گفته شود این
ژنرال در لشکرکشی به تیمور شرقی
در سال  1975دویست هزار از مردم
کمتر از یک میلیونی این جزیره را
کشت.

 -5کنگو:
(کنگویبلژیک)
در سال  1960با رهائی ملت کنگو
از زیر یوغ استعمار یک چهره جهانی
ضد اس��تعمار آفریقا به نام پاتریس
لومومبا ،بعنوان قهرمان اس��تقالل
کنگوبهنخستوزیریانتخابگردید
و در این سمت نیز در راه استقالل و
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دفاع از منافع مردم در برابر کمپانی
های نفتی و الماس و غیره مقاومت
و پایداری نشان داد .آمریکا دست در
دست بلژیک ژنرال موبوتو را با اتهام
«کمونیستی» بر علیه او بلند کرد و
سپس او را دستگیر و بدست موسی
چومبه ،استاندار استان الماس خیز
کاتانگا ،که عروس��ک کمپانی های
خارج��ی بود ،به نحو دلخراش��ی با
یارانش به قتل رساندند.
موبوتو خود را مارشال پرزیدنت نامید
و باالخره در حالی که میلیارد ربود
بخارج گریخت و در کشور پادشاهی
مراکش مرد.

 -6کامبوج:
پرنس سیهانوک ،پادشاه دموکراتی
که هرگز خود را ش��اه خطاب نمی
کرد ،از طرف آمریکا به شدت تحت
فش��ار بود از بی طرف��ی در جنگ
ویتنام بیرون آی��د تا بتوانند جبهه
دیگ��ری در خاک کامب��وج برعلیه
همسایه اش ویتنام باز کنند .و او زیر
بار نرفت از این رو آمریکا یک ژنرال
ارتش کامبوج را به نام لون نول علم
کرد و سیهانوک را بر کنار نمود.
س��یهانوک آرام ننشست و به چین
پناهنده ش��د و با ِخمرهای سرخ به
همکاری پرداخت و بعد از  6س��ال
جن��گ با ل��ون ن��ول و در حقیقت
آمریکا پنوم پنه سقوط کرد.
خمرهای س��رخ با سقوط پایتخت
با یک فاجعه عظیم انس��انی روبرو
گش��تند ،زی��را  6س��ال بمب��اران
سراسر کامبوج با هواپیماهای B52
آمریکائی تمام دهات و کشاورزی را
نابود و جمعیت کشور را در پایتخت
انباش��ته بود ،و چ��ون آمریکائی ها
جنایتکارانه ،انبارهای غله را به هنگام
تخلیه شهر و فرار بکلی خالی کرده
بودند .مردم اجبارا در جس��تجوی
لقمه ای نان یا برنج در کشور سوخته
و ویران شده پراکنده شدند و تلفات
سنگینی را متحمل شدند در غرب با
تبلیغات سهمگین همه را به حساب
خمرهای سرخ ،مخصوصا پول پوت
نوشته و به ثبت رساندند.

 -7شیلی:
در  11سپتامبر  1973ژنرال پینوشه
در راس عده ای از نظامیان دست به
کودتازد.رئیسجمهورسوسیالیست
منتخب مردم تس��لیم نش��د و در
کاخ ریاس��ت جمهوری دس��ت به
مقاومت زد و مردم را نیز به مقاومت
دعوت نمود .اما با بمب��اران کاخ ،او
و همراهان��ش را از پ��ای درآوردند.
ژنرال پینوش��ه طی یک سخنرانی
در رادیو کلیه احزاب ،س��ندیکاها،
گروه های اجتماعی ،قانون اساسی و
کنگره ملی را منحل اعالم کرد و به
سرکوب و کشتار وحشیانه پرداخت.
در این کودتا  40000کشته و یک
میلیون نفر به خارج فرار کردند .این
ژنرال نیز با اعتراضات و شورش های
مردمی برکنار و در نفرت مردم همه
دنیا چشم از جهان فرو بست.
و ...کودتاهای دیگر که مجال شرح و
گفتن آنها اینجا نیست.
با توجه به آنچه که دیدیم در همه
جا بین این کودتاها شباهت های
زیادی وجود دارند و از جمله در
موارد زیر مشترکند:

کروبی :دستان شورای
نگهبان آلوده خیانت به
رای مردم
است
مهدی کروبی از شکایت هفت تن از
اصالح طلبان از فرماندهان قرارگاه
ثارالله درباره دخال��ت در انتخابات
حمای��ت کرد و گفت ک��ه در حال
تهیه مجموعه ای تحلیلی از انتخابات
بیست سال گذشته است.
به گزارش سحام نیوز ،سایت رسمی
ح��زب اعتماد ملی ،آق��ای کروبی،
دبی��رکل ح��زب ،روز یکش��نبه 7
شهریور ،در دیدار با گروهی از جوانان
اصالح طلب گفت" :یک مقام امنیتی
حرفهایی زده و به اصطالح افشاگری
هایی کرده اس��ت ،آقای��ان محترم
نهایتا نامه ای در جواب آن نوشته و
شکایت خود را رسما اعالم کرده اند،
آیا با بگیر و ببند و بازگرداندن آنها به
زندان مسئله حل می شود؟"
اشاره آقای کروبی به انتشار صحبت
های منس��وب به فردی موسوم به
سردار مشفق از مسئوالن اطالعاتی
قرارگاه ثارالله اس��ت که حکایت از
دخالت های وسیع س��پاه در روند
انتخابات سال گذشته داشت.
بهزاد نب�وی ،مصطفی تاج زاده،
فیض الله عرب سرخی ،محسن
میردامادی ،محسن امین زاده،
عبدالله رمضان زاده و محس�ن
صفای�ی فراهانی ماه گذش��ته از
آنچه دخالت سازمان یافته گروهی
از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه در
انتخابات سال  ۱۳۸۸توصیف کردند،
به صادق الریجانی ،رئیس قوه قضائیه
شکایت کردند.
بعض��ی از ای��ن فع��االن از جمل��ه
مصطف��ی تاج زاده ،محس��ن امین
زاده و محس��ن صفایی فراهانی که
پس از انتخابات دس��تگیر و سپس
بطور مشروط آزاد شده بودند ،پس
از این شکایت مجددا به زندان اوین
بازگردانده شدند.
آقای کروبی گفت تقلب در انتخابات
ریاست جمهوری سال گذشته "در
حد یک��ی دو میلیون رای نبوده که
فراگیر بوده" و سرنوشت انتخابات از
پیش تعیین شده بود.
وی گفت از پی��ش تصمیم گرفته
شده بود که "آن طرف بیست و پنج
میلیون و این طرف هم چند میلیون

و یک طرف هم حدود سیصد هزار"
رای داشته باشد.
بر اساس آمار رسمی انتخابات سال
گذشته که از سوی دولت اعالم شد،
تع��داد آرای محمود احم��دی نژاد
نزدیک به بیس��ت و پنج میلیون و
شمار آرای مهدی کروبی کمی بیش
از سیصد هزار رای بود.
اعالم این نتایج ،که مخالفان دولت
آن را حاک��ی از تقلب وس��یع و بی
سابقه در انتخابات توصیف کردند،
به بروز تظاهرات گسترده و واکنش
خشونت آمیز علیه معترضان منجر
شد.
آقای کروبی در سخنان روز یکشنبه
خود ،ش��ورای نگهبان را که نظارت
و تایید انتخابات س��ال گذشته را بر
عهده داشت مورد انتقاد شدید قرار
داد و گفت" :اشکال اصلی به همین
ناظر است که بی طرف نیست و بر
همگان روش��ن است که بی طرفی
را رعای��ت نکرده و دستش��ان آلوده
خیانت به رای مردم است".
پس از اعالم نتیج��ه بحث برانگیز
انتخابات س��ال گذش��ته ،مقامات
حکومت��ی از جمله رهبر جمهوری
اس�لامی از معترضان خواستند تا
اعتراض��ات خود را از طریق مراجعه
به شورای نگهبان پیگیری کنند اما
شورای نگهبان به طور رسمی اظهار
داش��ت که انتخابات ب��دون تقلب
برگزار شده و نتیجه آن مورد تایید
اعضای این شوراست.
مهدی کروبی گفت که اگر شورای
نگهبان یک جلس��ه مناظره بگذارد
او ثاب��ت خواه��د کرد ک��ه نه تنها
تقلب انتخاباتی صورت گرفته بلکه
انتخابات کامال مهندسی شده بوده
است و اگر مسئوالن "جرات" کنند
و اجازه یک راهپیمایی تضمین شده
یا برگزاری مراس��م در یک مسجد
را بدهند "خودشان استقبال و نظر
مردم" را می بینند.
وی افزود که در حال تهیه و تدوین
مجموع��ه ای تحلیل��ی از انتخابات
بیست س��ال گذشته است تا نشان
دهد چگونه سرکوبهای جناحی آغاز
شده است.

آقای کروبی گف��ت" :من انتخابات
چند سال گذشته ،بعد از فوت امام
که شامل پنج انتخابات مجلس (دوره
های چهارم ،پنجم ،شش��م ،هفتم
و هشتم) ،ش��ش انتخابات ریاست
جمهوری (دو دوره س��ازندگی ،دو
دوره اصالحات و دو دوره دولتی که
عطر خوش خدمت و آرمان خواهیش
نه ایران که همه دنیا را فراگرفته) و
همچنین سه دوره انتخابات خبرگان
است را تجزیه و تحلیل خواهم نمود
چرا که از ابتدا در این جریان فعال و
در بطن آن بوده ام".
دبی��رکل حزب اعتم��اد ملی اظهار
داشت که مسئوالن دولتی از حمایت
مردمی برخوردار نیستند و خطاب
به آنان گف��ت" :خودتان می دانید
که در میان م��ردم رای ندارید و یا
حداقل ،رایتان کم است .من حاضرم
ب��ا هرکس که گفتید ،از هرکجا که
گفتند ،از قهوه خانه ها شروع کنیم
تا زیارتگاه ها ،از ش��مال تا جنوب،
از شرق تا غرب ،س��واره و پیاده در
ش��هرها و بین راه برویم ،ببینیم و
بپرسیم که مردم به چه کسی و چه
گروهی تمایل و گرایش دارند".
مهدی کروب��ی وضعیت معترضان
زندان��ی در بازداش��تگاه کهریزک و
گزارش خود در مورد تجاوز جنسی
و قتل گروهی از بازداش��ت شدگان
حوادث پس از انتخابات را هم یادآور
ش��د و افزود" :به جای رسیدگی و
قضاوت عادالنه ،در سراس��ر کشور
هجمه ها و حمله ها علیه ما را آغاز
کردند اما نهایتا کار به جایی رسید
که ضمن تایید جنایات اتفاق افتاده
در آنجا ،به سه تن از جان باختگان
عنوان ش��هید اعطا کردند که جای
بسی خوشحالی است ولی آیا باقی
کسانی که همان روز و روزهای بعد
کشته شده اند ،شهید نیستند؟"
آق��ای کروبی در جری��ان انتخابات
ریاست جمهوری س��ال  1384نیز
طی نامه ای به آیت الله خامنه ای،
فرزند او ،مجتب��ی خامنه ای ،و نیز
سپاه و بسیج را به حمایت از محمود
احم��دی نژاد و دخالت در انتخابات
متهم کرده بود.

برنامه های کمیته یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا

جمعه و شنبه 10 :و  11سپتامبر ۲۰۱۰
W. McConnell Building (Library), local LB-125,
1400 de Maisonneuve West

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در ایران مونترال ،کانادا
koshtaredahe60@gmail.com
http://massacreiniran.com



 )1همه کودتاها بوس��یله آمریکا با
همکاری اس��تعمارچیان کهنه کار
اروپائی صورت گرفته است.

 )2ابزار کار یک مش��ت م��زدوران
قدرطلب و وطن فروش نظامی در
سطح باالی ارتش ها بودند.


 )3هدف تسلط بر منابع ثروت های
آن کشورها بوده است.

 )4بهانه مبارزه با کمونیسم و اتهام
رهبران ملی کمونیس��ت بودن و یا

همکاری با کمونیست ها بوده است.
با این مقدمه به این نتیجه روش��ن
میرس��یم کودتای  28مرداد نیز با
همه این وجوه اش��تراک نمی تواند
محلی ،بومی ،قومی و حتی منطقه

ای باش��د و تنه��ا در مت��ن صفحه
شطرنج سیاست جهانی و در فضای
جنگ آمریکا بر علیه کمونیسم یعنی
جنگ سرد قابل تفسیر است.
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زندگی در سالمتی....

 5دلیل برای مرتب کردن خانه
ریخته شده باشد ،مسلما حوصله
جم��ع ک��ردن آنها و اس��تفاده از
تردمی��ل را نخواهید داش��ت .اگر
اتاق شما همیشه مرتب باشد ،تنها
کافی اس��ت روی تردمیل بروید و
دکمه  startرا فشار دهید و ورزش
کنید اما در غیر این صورت کلی از
وقت شما تنها صرف جابهجا کردن
وس��ایل میشود و بعد از آن شاید
حوصله ورزش نداشته باشید.

افرادی ک��ه خانههای به هم ریخته
و آش��فته دارند ،نمیتوانند ش��غل
مناسب خود را بیابند و در ارتباطات
اجتماعیش��ان موفق نیستند .نوع
نگاه��ی که م��ردم به ش��ما دارند
میتواند ب��ر جنبهه��ای گوناگون
ی مانند نوع شغلی که مییابید
زندگ 
یا روابط اجتماعیتان تاثیر بگذارد
به هم ریختگی گاهی زندگی را برای
ساکنان یک خانه دشوار کرده و روی
سالمت آنها تاثیر منفی میگذارد.
بهعنوان نمونه اگر این احس��اس را
داش��ته باشید که آش��پزخانه شما
نامرتب است ،ممکن است به مرور
تمای��ل خود به انجام آش��پزی را از
دست بدهید و ترجیح دهید به جای
پختن غذایی سالم در خانه ،از بیرون
غذای آماده س��فارش دهید .موارد
دیگر عبارتند از:
آشفتگی و استرس

پاکی��زه نگهداش��تن خان��ه میزان
استرسهای روزمره را پایین آورده
و س��بب افزایش سالمت و کیفیت
کارها میش��ود اما وقتی آشفتگی
به امری معم��ول در یک خانه بدل

میشود ،احساس ضعف ،شکست و
ناامیدی را افزایش میدهد.
آشفتگی و موفقیت

افرادی ک��ه خانههای به هم ریخته
و آش��فته دارند ،نمیتوانند ش��غل
مناسب خود را بیابند و در ارتباطات
اجتماعیش��ان موفق نیستند .نوع
نگاهی که مردم به شما دارند میتواند
ی مانند
بر جنبههای گوناگون زندگ 
نوع ش��غلی که مییابید ی��ا روابط
اجتماعیت��ان تاثی��ر بگ��ذارد .اگر
دفتر کار یا خانه یا حتی وبسایت
شخصی شما منظم و مرتب نباشد،
قضاوت مردم در مورد ش��ما منفی
خواهد بود .بررسیها نشان میدهد
افرادی که در محیطهای آشفته کار
یا زندگی میکنند از نظر اطرافیان
افراد هوشیار و حسابگری نیستند،
در حال��ی که در واقعی��ت اینطور
نیست و اغلب ضریب هوشی مساوی
با دیگران دارند.
آشفتگی و تناسباندام

اگر خانه شما نامرتب باشد و همیشه
انبوهی از وسایل روی غلتک تردمیل

آشفتگی و آسم و آلرژی

گ��رد و غباری ک��ه روی کاغذهای
باطله و روزنامهها و وسایلی که یک
گوشه ریخته شدهاند ،جمع میشود،
میتواند محل مناس��بی برای رشد
و نم��و و گس��ترش ان��واع هاگها،
باکتریها و میکرارگانیسمها باشد
که خود مس��بب آس��م و آلرژی در
انسان هستند .همچنین گرد و غبار
حاوی بسیاری آالیندههای سمی از
جمله سرب و آفتکشها است .الزم
اس��ت هر چند وقت یکبار با کمک
یک دستمال مرطوب یا جاروبرقی
مناسب گرد و غبار و خاک فرش و
کف زمین گرفته شود.
آشفتگی و روابط خانوادگی

اتاق خواب مانند یک پناهگاه امن به
ویژه برای همسران است .در یک اتاق
خواب نباید اثری از کامپیوتر ،ظرف
آش��غال ،اس��باببازی و لباسهای
کثیف باشد .در صورت مرتب بودن
اس��ت که تعادل و هماهنگی برقرار
ش��ده و مهر و محبت بیشتری بین
اعضای خانواده برقرار میشود.

کاهش  5یا  10درصدی وزن ،بسیاری از عوامل
خطر بیماری قلبی را کم میکند
افراد چ��اق نبای��د از تالش
خود برای کاهش وزن ناامید
شوند ،چرا که حتی کاهش
 5یا  10درصدی از وزنش��ان
نیز بس��یاری از عوامل خطر
بیماری قلبی را کم میکند.
متخصصان غ��دد معتقدند:
افراد چ��اق نبای��د از تالش
خود برای کاهش وزن ناامید
شوند ،چرا که حتی کاهش
 5یا  10درصدی از وزنش��ان
نیز بس��یاری از عوامل خطر
بیماری قلبی را کم میکند.
با تاکید بر این که چاقی از مس��ایل
پیچیده و حل نشده است ،فرد چاقی
که وزن خود را از  100به  90کیلو
میرس��اند اگرچه هنوز وزن باالیی

دارد اما خطر دیابت و بیماری قلبی
در او کاهش یافته است.
چاقی از مسایل حل نشده است که
خوردن و نخوردن یک قسمت از آن
اس��ت .صحیح خوردن را به معنی

مصرف کالریها به میزان نیاز
بدن و بر مبنای تعادل و تنوع
رژیم غذایی دانس��ت و مقوله
افراط گرایی را منع کرد.
متخصصان داخلی در خصوص
افراط گرایی با اشاره به برخی
رژیمه��ای خاص چ��ون رژیم
پروتئین یا رژیم مصرف صرف
کربوهیدراتها معتقدند :هرگز
توصیه به تک خوری و رعایت
چنین رژیمهای نکنند.
تنوع برای طبیعت آدمی الزم
اس��ت .رژیم غذای��ی میتواند
متنوع و در عین حال متعادل باشد
و کال��ری فرد را در حد مجاز تامین
کند.

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

نقــد و اقسـاط
_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

رضا علیدوستی:

در خدمت هموطنان

وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725
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یائسگی زودرس احتمال
ابتال به بیماریهای
قلبی را افزایش میدهد
زنان��ی که قب��ل از
س��ن  46س��الگی
یائس��ه میش��وند،
دو براب��ر بیش��تر از
س��ایرین احتم��ال
خطر حمالت قلبی،
سکته و بیماریهای
قلبی و عروقی را دارا
هستند.
اف��رادی ک��ه دچار
یائس��گی زودرس
میش��وند تا س��ن  55سال بس��ته به روش درمانی هورمونی
میتوانند ش��رایط بهتری را به دست آورند اما بعد از این سن،
تقریب��ا  6درص��د از زن��ان به بعضی از مش��کالت قلبی دچار
میشوند.
در حالی که میانگین سن ورود به یائسگی برای زنان  51سال
است ،بنابراین یائسگی در اوایل دهه چهارم زندگی غیرمعمول
است .همچنین با توجه به این که بسیاری باور دارند این اتفاق
ناخوشایند است از سوی دیگر ،مشخص شده است که میتواند
خطر بیماریهای قلبی عروقی و سکته را افزایش دهد.
به هر حال محققان اعالم کردند :در حالی که یافتهها نش��ان
میدهند ،تغییرات سنی در یائسگی میتواند در بروز خطرات
بیماریهای قلبی و عروقی و س��کتهها موثر باش��د اما به طور
کامل نمیتوان نتیجهگیری کرد که یائس��گی زودرس موجب
بیماریهای قلبی در آینده میشود.
طب��ق این گزارش ،از هر  4زن یک نفر به بیماریهای قلبی و
عروقی مبتال هستند.
----------------------------

پایان پر كردن دندانهای
پوسیده :ژیل كه دندان را
ترمیم میكند

ژلی كه می تواند در ترمیم دندان های پوسیده طی چند هفته
بسیار تاثیرگذار باشد ،به زودی پدیده آزار دهنده پر كردن دندان
را به برگی از تاریخ علم دندانپزشكی تبدیل كرده و راه بیمارانی
كه از مطب های دندانپزش��كی فراری هستند را هموار خواهد
كرد.
دانش��مندان فرانسوی اعالم كردند این ژل به سلول های دندان
كمك می كند تا با سرعت بیشتری تكثیر شوند.
به گفته این دانشمندان آزمایش ژل در آزمایشگاه ها نشان داده
این ماده می تواند در عرض یك ماه دندان پوس��یده را به حالت
اولیه خود بازگرداند.
گروهی از دانش��مندان در موسس��ه ملی س�لامت و تحقیقات
پزشكی در پاریس برای كشف تاثیر هورمون محرك مالنوسیت یا
 MSHبر روی رشد دوباره دندان ها به مطالعه پرداختند.
این تیم فرانس��وی با تركیب  MSHبا ماده ای شیمیایی به نام
«اس��ید پلی-ال-گلوتمیك» ژلی به دست آوردند و آن را بر روی
سلول های برگرفته از دندان انسان قرار دادند.
در آزمایشی جداگانه دانشمندان این ژل را بر روی دندان حفره
دار یك موش قرار دادند و مشاهده كردند در كمتر از یك ماه حفره
ناپدید شد.
این ژل همچنان در دست آزمایش است اما دانشمندان امیدوارند
طی س��ه تا پنج سال آینده بتوان این ژل را برای استفاده عموم
به تولید رساند.
یافته های این دانشمندان در نشریه  ACS Nanoآمریكا منتشر
شده است

نام های خانوادگی
ایرانیان در آینده

مهرداد فیس بوك پس�ند/عباس محاربی  /محمدرضا
س�ایبرزاده  /منصور فیلترش�كن  /مهدی پروكسی /
ماندانا فیلترآزاد  /شهروز نوشابه نشین  /علیرضا خوشه
بند /عزت الله چاوزدوست  /ثریا رای میزان  /قدرت الله
هاله نوری  /اسماعیل دوپینگیان  /نگار
عكس پاره  /سید جواد اغتشاشگر /
سعیده بیست و س�ی نگاه  /شاهین
باتومزن  /اشكان اشك آور  /پوراندخت
تیرمستقیم  /دكتر سیروس زیروانت /
یعقوب بنی چاوز  /جرج باتوم برقیان /
شهره لباس شخصی  /شهریار مناظره
بین  /ابراهیم خدمت معاف /پریس�ا
تویتریان /خشایار خاشاك /سید علی
مضاعف دوست /علی اكبر خواص

محمود احمدی نژاد:

آن ممه را لولو برد!
پس از افاضات پرزیدنت
ضرب املثلهای ایرانی
تغییر می کند:

ممه که پاکه ،مالیدنش چه باکه!
آن ممه بشکست و آن پیمانه ریخت
ممه همسایه چاقه
ممه رو باید دم حجله برد
ممته و سفت ببند،
لولوی همسایه رو دزد نکن!
طرف ممه رو تو هوا نعل می کنه
شیر از ممه ش نمی چکه
ممه رو هر وقت از آب بگیری تازست!
از ممه ست که بر ممه است!
ممه لولو رو ول کرده،
لولو ممه رو ول نمی کنه
لولو تو سوراخ نمی رفت
ممه به دمش می بست
ممه ی دزد ،رئیس جمهور می شود!
جا تره و ممه نیست!
لولو ممه خودشو نمی خوره
ممه معلم گله ،هر کی نخوره خله
لولو با لولو ،ممه با ممه
ممه باالتر از ممه بسیار است
ممه ی کج به منزل نمی رسد
هنوز دهنت بو شیر می ده لولو!
هر کی به فکر ممه س ،کوسه به فکر ریشه
ممه از لولو بدش میاد،
در لونه ش سبز می شه
لولو بیار ممه بار کن
خدا یه لولو به تو بده یه ممه به من
لولو خسته ،صاحب ممه ناراضی
ممه صاف مال برادر لولوه
رفیق ممه و شریک لولو
بند کرست رو می شه بست،
دهن لولو رو نمیشه بست
درس لولو گر بود زمزمه محبتی/
جمعه به مکتب آورد ممه ی گریزپای را
لولو حاضر و ممه حاضر
باال رفتیم ممه بود ،پایین اومدیم لولو بود،
لنکرانی هلو بود!
لولو چو ممه ببیند خوشش آید
ممه بیگناه تا دم دهن لولو میره،
ولی تو دهنش نمی ره
ابر و باد و مه و خورشید و لولو در کارند،
تا تو ممه ای به کف آری و به غفلت نخوری
لولو راضی ،ممه راضی ،گور پدر قاضی
لولو که ممه می خوره پا لرزش هم میشینه
ممه که سر باال میره ،لولو ابوعطا می خونه
ز گهواره تا گور ممه بجوی
لولو را تو ده راه نمیدن ،سراغ ممه را میگیره
ممه بد بیخ ریش لولو
از ممه نخورده بگیر بده به ممه خورده
ممه که یکجا بمونه می گنده
ممه نمی بینه ،وگرنه لولوی قابلیه
لولوی خو ش معامله ،شریک ممه ی مردمه
اونقدر ممه خورده تا لولو شده
این چیزا برای لولو ممه نمیشه
ای لولو عرصه پستون نه جوالنگه توست
هر که ممه اش بیش لولوش بیشتر
لولو ماند و ممه اش
ممه لولو گزیده از کرست سیاه
و سفید هم می ترسه
ممه را ببر با جاش ،به همین خیال باش
میگن کرستو بیار ،میره ممه رو میاره
ممه ام بی کرست موند
یک کلمه هم از ممه عروس بشنوید
ممه اش یاد کرست ستان کرده
به ممه که رو بدی ،کرستشو خیس
می کنه
با ممه ممه گفتن دهن شیرین نمیشه
سیلی نقد به از ممه نسیه
من از بی ممه گان هرگز ننالم/
که با من هر چه کرد آن ممه دار
کرد
ممه دختر همسایه نازه
لولو دستش به ممه نمی رسه
میگه کوچیکه
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زندگی و سالمت...

لوازم آرایشی مسی؛
زیبایی به چه قیمت؟

آیا تا به حال به فهرست ترکیبات به
کار گرفته شده در لوازم بهداشتی و
آرایشی خود توجه کرده اید؟
حتما پیش خود فکر می کنید مواد
ب��ه کار گرفته ش��ده در تولید این
محصوالت خوشبو و مغذی هستند.
لزوما این طور نیست.
دو روزنام��ه ن��گار زن آمریکایی به
تازگی با انتش��ار کتابی درباره مواد
ب��ه کارگرفته ش��ده در محصوالت
آرایشی هشدار داده اند.
شبان اوکانر و الکساندرا اسپانت در
کتاب خود که "دیگر چهره ای آلوده
نخواهم داشت" عنوان دارد ،فهرست
بلندی از مواد خطرناک و سرطانزای
مورد استفاده در صنایع بهداشتی و
آرایشی را عنوان کرده اند؛ فهرستی
که شامپو سر ،رژ لب ،ریمل و سایر
مواد مشابه را شامل می شود.
حتما تعجب خواهید کرد اگر بدانید
از سرب که یک فلز سمی است برای
تهیه رژ لب استفاده می شود.
آرایش  ۴۰۰دالری
ماجرا زمانی ش��روع شد که شبان
اوکانر و الکس��اندرا اس��پانت برای
تقویت موهای خود به سبک برزیلی،
به یک آرایشگاه گران قیمت در لس
آنجلسرفتند.
خانم اوکانر تجربه  ۴۰۰دالری خود

را این طور شرح می دهد:
"فکر می کردیم کاری که قرار
است انجام
دهیم،
برای "دیگ
ر
چ
ه
ر
ه
ا
س�لامتی
ی
آل
بهداشتی شامل مواد سرطانزای
موهایمان وده خنوا
هم دیگر ،مواد مسموم کننده اعصاب
مفی��د
د
ا
ش
ت
و ترکیبات مختل کننده ترش��ح
.
س��ت
ا
"
هورمون ها و تولیدمثل است.
همی��ن که
آرایشگر مشغول کار شد ،سوزش
شد.
چشم ها و گلوی من هم شروع
سرب و جیوه
چرا
که
درک این موضوع سخت بود
ش��امپوی س��ر می توان��د حاوی
دچار چنین وضعی شده ام".
ترکیبات سولفات و پارابن باشد که
سوزش چشم و گلو باعث شد شبان هر دو مختل کننده ترشح هورمون
اوکانر و الکس��اندرا اس��پانت درباره هاست.
ش��امپوی استفاده ش��ده در سبک از مواد به کارگرفته ش��ده در تولید
برزیلی تقویت مو تحقیق کنند.
ریمل چش��م می توان ب��ه جیوه و
نتیج��ه مطالعه آنها نش��ان که در قطران زغال س��نگ اشاره کرد که
ش��امپوی مصرف ش��ده ب��ه جای اولی مسموم کننده سیستم اعصاب
ترکیب��ات کاروت��ن از فرم آلدئی��د و دومی سرطانزاست.
استفاده شده است.
در تولید کرم های مرطوب کننده
فرم آلدئی��د یک ماده ش��یمیایی نیز موادی مانند پارابن ها و اوکسی
سرطانزاست.
بنزون اس��تفاده می شود که هر دو
خانم اوکانر می گوید" :فرم آلدئید مخت��ل کننده ترش��ح هورمون ها
یک ماده س��می که کارب��رد آن در هستند.
تولی��د مواد بهداش��تی و آرایش��ی س��رب به کار گرفته شده در تولید
در اروپا ممنوع ش��ده است ولی در رژ لب نیز مس��موم کننده سیستم
آمریکا همچنان کاربرد دارد".
اعصاب است.
عالوه بر این ،فهرست مواد خطرناک شبان اوکانر نتیجه بررسی های خود
مورد استفاده در تولید مواد آرایشی و را نگران کننده می داند" :هیچ زنی

با این فکر از مواد آرایش��ی استفاده
نمی کند که دارد مواد س��می وارد
بدن خود می کند .شما وقتی سیگار
می کشید ،می دانید برای سالمتی
ش��ما ض��رر دارد ولی وقت��ی کرم
مرطوب کننده می زنید ،به این فکر
می کنید که دارید پوس��ت خود را
لطیف و زیبا نگه می دارید".
رویک��رد کل��ی صنایع آرایش��ی و
بهداش��تی به کاربرد مواد س��می و
خطرناک در تولید این مواد به میزان
خیلی کم اس��ت و به حدی نیست
که سالمت مصرف کننده را به خطر
بیندازد.
خان��م اوکانر می گوی��د" :بعضی از
محققان می گویند مصرف مقادیر
کم این مواد خطرناک نیس��ت .اما
توجه داشته باشید ،بسیاری از خانم
ها روزانه  ۱۲ ،۱۰یا  ۱۴مواد آرایشی
مختلف اس��تفاده می کنند .میزان
مواد سمی به کارگرفته شده در این
مواد روی هم جمع می ش��ود و به
مقدار خطرناک می رسد".
شبان اوکانر به مصرف کنندگان مواد
بهداشتی و آرایشی توصیه می کند
پی��ش از خریداری این محصوالت،
فهرس��ت ترکیبات آنها را به دقت
مطالعهکنند.
او می گوی��د در خیلی از موارد می
توان ب��ه س��راغ جایگزین طبیعی
محصوالت آرایشی شیمیایی رفت.
ب��ه عنوان مثال می ت��وان به جای
کرم مرطوب کننده از روغن زیتون
استفاده کرد.
خانم اوکانر ادامه می دهد" :یادمان
باشد ساده بودن بهتر است .مجبور
نیس��تیم از ده ها محصول آرایشی
استفادهکنیم".

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

خدمات ارزی

514-844-4492

27 PAYVAND: Vol. 16  No.968  Sep. 01, 2010

اضافهکارزیاداحتمالبیماری
قلبی را % 60افزایش میدهد!
مطالعه ای تازه حاکی اس��ت خطر بیماری قلبی در کسانی که روزهای
زیادی اضافه کاری می کنند و  10یا 11ساعت سر کار هستند حدود 60
درصد افزایش پیدا می کند.
این یافته حاصل مطالعه ای به روی شش هزار کارمند دولتی در بریتانیا
است که در "نشریه قلب اروپا" چاپ شده است.
پس از در نظر گرفتن و احتساب عواملی مانند کشیدن سیگار بر سالمت
قلب ،پزش��کان دریافتند خطر بیماری قلبی در کسانی که روزانه سه تا
چهار ساعت اضافه کاری می کنند  60درصد باالتر است.
متخصصان می گویند این یافته ها مؤید لزوم
ایجاد توازن میان کار و زندگی شخصی
است.
در مجموع در این مطالعه 369
مورد وجود داش��ت که در
آنها افراد در اثر بیماری
قلبی درگذش��تند یا
دچ��ار حمله قلبی
یا آنژی��ن صدری
ش��دند و به نظر
می رسد شمار
ساعاتی که فرد
اضافه کاری می
کنن��د قویا به
بسیاری از این
م��وارد مرتبط
است.
محققان گفتند
که این وضع می
توان��د چند توضیح
داشته باشد.
کسانی که وقت بیشتری
را س��ر کار م��ی گذرانند
وقت کمتری را صرف ورزش،
آسایش و تخلیه روحی می کنند.
همچنین احتمال آنکه این افراد تحت
فشار روحی ،مضطرب یا افسرده باشند
بیشتر است.

 حل جدولها در همین شماره >> ص34 :

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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دکترعطاانصاری(کبک)

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

آقایان پنجاه سال به باال!

در حالی که مقاالت و کتب بسیاری
درباره یائسگی (منوپوز) برای خانم
ها نوشته شده ،مقاالت زیادی درباره
آندروپوز یا پیر ش��دن آقایان دیده
نمی شود.
در این مقاله سعی می شود اطالعاتی
در این باره و مش��کالت پس از 50
س��الگی در نزد آقایان را بیان کنیم
ت��ا در صورت لزوم تصمیماتی برای
زندگی بهتر توس��ط این گ��روه از
آقایان گرفته شود.

Andoropause
آندروپوز چیست؟

عوارضی که در مبتالیان دیده می
شود.

قرار گرفته ،احساس گیر کردن لقمه
در گلو و یا معده درساعات مختلف
روز ولی بیشتر در صبح.

حساسیت روانی واحساس داشنت
دیپرشن (افسردگی و پریشانی)

جدی نگرفتن زندگی ،نداشتن پروژه
برای آین��ده ،بی حال و بی حوصله
بودن و احس��اس نداشتن توان الزم
برای مقابله با مشکالت.


اضافه شدن وزن بدن

 10کیلوگرم اضاف��ه وزن در عرض
 10سال به صورت چربی دور شکم
(با اضافه شدن ریسک بیماری های
قلبی  -عروقی و دیابت) و حدود سر
اس��تخوان ران و باس��ن و سینه ها
همراه با شل شدن و کم شدن حجم
عضالت.


احساس گرما

البته بسیار کمیاب که در نزد خانم
ها تولید اخت�لال در خواب همراه
عرق کردن سر و صورت و سینه می
کند.


عفونت های گوش و گلو و بینی

ع��وارض مختلفی وج��ود دارد ولی
ع��وارض زیر باعث می ش��ود که به
آندروپوز فکر کرد.


عفونت گوش میانی و سینوزیت به
صورت مزمن و تک��راری زیاد دیده
می شود.


فعالیت های بدنی (ورزش) سخت تر
از قبل انجام می شود ،بعضی وقت ها
صبح هنگام احساس خستگی وجود
دارد مانند این که ش��خص کس��ر
خواب و یا عدم اس��تراحت کافی در
خواب داش��ته و یا بعد از صبحانه و
ناهار احساس خستگی وجود دارد.
بعض��ی وقت ه��ا این خس��تگی با
دردهای عضالنی و تورم تاندون ها
( )Tendinitesدر شانه ها ،آرنج ها،
زانوها و مچ پا همراه است.


معموالً زیاد دیده می شود .در ابتدا
میل جنسی کم می شود (چیزی که
قب ً
ال وجود نداش��ته) بعضی وقت ها
میل جنسی وجود ندارد ولی نعوظ
وجود دارد همین طور اشکاالتی از
قبیل اشکال در خروج مایع منی و
یا خروج آن بدون احس��اس لذت و
باالخره کم شدن حجم آن.
وقتی ک��ه آندروپوز ب��ه وجود آمد،
تعدادی از عالئم باال به شما روز بخیر
می گویند ولی به ندرت امکان
 بزرگ شدن سینه ها(،)Gynecomastie
 کم شدن موها در زهار وسینه،
 ریزش موی سر و اضافه شدن نسوج چربی.پوست معموالً خشک تر از معمول
و پوس��ت روی بیضه ها کم رنگ تر
و ک��م چین و چروک ت��ر از قبل و
صاف تر و نازک تر می ش��ود .بیضه
ها کوچک تر و نرم تر از معمول می
شوند که نشان دهنده کم کاری آن
هاست.

خستگی

بد خوابی

بد خوابی می تواند علت خس��تگی
باشد ش��خص زود تر به خواب می
رود ولی به زودی بیدار شده و دچار
ب��ی خوابی می ش��ود و ی��ا به طور
تکراری دوب��اره به خواب رفته و باز
بیدار می شود.

فراموشی

ش��خص دچار فراموشی می شود و
یادش می رود که چه کار باید بکند!
و این فراموشی ها به تدریج بیشتر
می ش��ود و اغلب حوادث نزدیک را
فراموش می کند.

نگرانی

شخص حس می کند که مورد ظلم

اشکاالت جنسی

چرا باید به این مسائل توجه کرد؟

بسیار مهم است که در حدود پنجاه
س��الگی و بخصوص در دهه ششم
زندگی مق��دار هورمون های مردانه

پروستات

پروستات عضوی است بلوطی شکل
و به اندازه یک شاه بلوط که در زیر
مثان��ه ق��رار دارد و به همین جهت
بزرگ شدن آن تولید اشکال در دفع
ادرار می کند.
بس��یاری از مردها از این کلمه می
ترسند زیرا فکر می کنند که عالمت
پیری و کمبود قدرت سکس است و
در نتیجه سعی می کنند مشکالت
پروستاتی خود را مخفی کنند و یا
فکر کنند که دیگر پیر ش��ده اند و
پیری یک بدبختی العالج است!
باید در نظر داشت که قدرت جنسی
هیچ ربطی به بزرگ ش��دن خوش
خیم پروستات ندارد.
اهمی��ت ن��دادن به بزرگ ش��دن
پروستات می تواند مشکالت جدی
برای سالمتی ش��خص تولید کند،
زیرا باعث بد کاری مثانه شده و نمی
گذارد که ادرار به کلی تخلیه شود و
امکان این که باعث کم کاری کلیوی
هم بشود هست.
بعضی وقت ها ممکن است بزرگی
پروستات بدخیم باش��د به همین
جه��ت کنترل مرت��ب آنزیم PSA
باعث تش��خیص به موقع س��رطان
پروستات ش��ده و شانس معالجه را
زیاد می کند.
س��رطان پروس��تات در سنین بین
 45تا  85دیده می ش��ود و هر چه
سن باالتر رود ،امکان بروزش بیشتر
است .فاکتور ژنتیکی هم وجود دارد
ولی محیط زیست و طرز زندگی هم
اهمیت زیادی دارد بدین جهت در
غرب بیشتر از آسیا دیده می شود.
(هنوز علت آن مشخص نیست)

تکرر ادرار

 55درص��د مردان  50س��ال به باال
دچار مشکالت ادراری هستند میزان
ادرار کم و تکرار آن زیاد است.
بعض��ی افراد ممکن اس��ت متوجه
نباشند و  15بار ادرار کردن برایشان
عادی جلوه کن��د ولی برای بعضی
ش��غل ها (مث ً
ال رانندگی تاکس��ی)
زندگی جهنم می شود.
همین طور شخص ممکن است به
هنگام ش��ب چند بار از خواب بیدار
شود.
بر اثر انقباض ش��دید عضالت مثانه
ممکن اس��ت شخص نتواند خود را
کنترل کند و چند قط��ره ادرار بی
اختیار خارج شود.

اشکال در ادرار کردن

Dysurie
جهش ادرار کم و آهس��ته اس��ت و
احتیاج به فشار بیشتر برای دفع آن
هست و مسئله مهم تر خروج چند
قطره پس از اتمام ادرار و لک شدن
شلوار است! که برای بعضی از مردان
مایه خجالت اس��ت! این مش��کل
معموالً صبح ها بیشتر دیده می شود
زیرا پس از استراحت شبانه عضالت
با قدرت کمتری منقبض می شوند
بنابرین اولین ادرار صبحگاهی سخت
تر است و دیر خارج می شود جهش
آن ک��م و طوالنی اس��ت ب��ا وجود
این مشکالت بدون خجالت باید با

آیا مقدار هورمون های مردانه کم
است؟

اگ��ر عالئ��م آندروپوز دیده ش��د و
آزمایش خون مقدار تستوس��ترون
را پائین ت��ر از معمول نش��ان داد،
آندروپوز وجود دارد.
با همین آزمایش خون مقدار PSA
نیز اندازه گیری می شود تا پزشک
بداند که آیا پروستات متورم است و
یا سرطان وجود دارد.
اگ��ر جواب مثب��ت ب��ود ،درمان با
هورم��ون «کنتراندیک��ه» اس��ت و
اکوگرافی پروس��تات نی��ز الزم می
شود.


عدم موفقیت در روابط جنسی

این مس��ئله در هر سنی می تواند
پیش بیاید.
ولی اگر در س��نین پنجاه و شصت
س��الگی پیش بیاید نگ��ران کننده
است زیرا شخص فکر می کند بروز
پیری ،س��خت وغیر قابل برگشت
اس��ت و همین ط��رز فک��ر باعث
شکس��ت های بعدی است که می
تواند دائمی شود .برای داشتن نعوظ
(بزرگ شدن و برآمدن آلت تناسلی
م��رد) بای��د آمادگی روانی داش��ت
(آرامش ،اطمینان و همکاری پارتنر!)
و همچنین آمادگ��ی فیزیولوژیک
(خوب کار کردن دس��تگاه گردش
خون ،دستگاه عصبی و هورمون ها)
اگ��ر در حال��ت س�لامتی کامل و
بهداش��ت بدنی خوب باشیم امکان
موفقیت هست و بستگی زیاد به سن
شخص ندارد.
البته باید به خاطر داشت که شخص
شصت ساله شور و هیجان شخص
 30س��اله را ندارد و داش��تن نعوظ
زمان بیشتری می برد و فاصله بین
دو فعالیت جنسی بیشتر می شود
این مس��ائل باعث نگرانی و ترس از
عدم موفقی��ت و در نتیجه موجب
شکست های پی در پی می شود.
مصرف داروهای مختلف که معموالً
در این س��نین به کار م��ی رود نیز
دارای آثار ثانویه در روابط جنس��ی
است (داروهای ضد فشار خون ،ضد
کلسترول ،داروهای آرامش بخش،
ض��د هورمون ب��رای درمان بعضی

وست آیلند

کم ش��دن ترشحات هورمون های
مردانه آندروژن ( )Androgenکه در
حدود  50سالگی به وجود می آیند
آندروپوز نام دارند.
و مق��دار هورم��ون تستوس��ترون
( )Testosteronدر خ��ون ،نش��ان
دهنده آن است.
درم��ان آندروپ��وز به وس��یله کم
ک��ردن وزن اضاف��ی و بهتر کردن
بهداش��ت عمومی بدن ،با استفاده
از الیگو  المنت ه��ا (–Oligo
 ،)elementsویتامی��ن ها و تکمیل
کننده های غذائی تهیه شده برای
مردان و خواب و اس��تراحت کامل
انجام می شود.
هورم��ون درمانی اگر الزم باش��د و
ضرری نداش��ته باش��د ،با مشورت
پزش��ک و در نظر گرفت��ن عوارض
ثانوی احتمالی انجام می شود.

_______________
یک ضرب املثل شیرین
فارسی می گوید:
سن که رسید به ،50
فشار میاد به چند جا!
_______________

در بدن را دانست.
زی��را در س��الهای بع��د تولید
اس��تئوپروز (پوکی استخوان)
که باع��ث ضعف اس��تخوان و
شکنندگی آن می شود ،خواهد
شد.
اس��تئوپروز تنها برای خانم ها
نیست بلکه مردان نیز دچار آن
می ش��وند ولی  10سال دیرتر،
همین طور به عنوان پیشگیری
باید مواظب پروس��تات نیز بود
که پزشک می تواند با آزمایش
محلی(یعنیانگشتمیانی!)،
اکوگراف��ی و مقدار آنتی ژن
 PSAدرخ��ون ،فعالی��ت و
بزرگی آن را کنترل کند.


پزشک مشورت کرد.
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از س��رطان ه��ا و برخ��ی داروهای
ضد زخ��م) که متاس��فانه گاهی با بع��د از رعایت این مس��ائل ،درمان
مس��مومیت های خفی��ف الکل و های داروئی بهتر اثر می کند درمان
نیکوتین نیز همراه می شود .شخص هورمونی بستگی به میزان هورمون
 60س��اله س��یگاری رگهای خون موجود در خون شخص و عدم وجود
آورنده به دستگاه تناسلی اش تنگ ممنوعیت مصرف آن دارو دارد.
تر می شود و در نتیجه داشتن نعوظ بهتر است از اولیگوالمنت ها (مانند
روی)  ،Zincویتامی��ن ه��ا ( Cو
برایش مشکل ترمی شود.
مخصوصاً  ،) Eسلنیوم ()Selenium

و آنتی اکس��یدان ها که پیری را به
عوامل روانی
نباید فراموش کرد که یکی از عوامل تاخیر م��ی اندازن��د و مکمل های
مهمی ک��ه باعث شکس��ت درامور غذائی استفاده کرد.
جنسی می شود ،عامل روانی است .مش��کالت ادراری با خانه نشینی،
بعد از ش��صت س��الگی حتا اگر در مقدار زیاد ادویه در غذاها ،نگهداشتن
کار هم موفق باشیم ،مسائلی مانند طوالنی ادرار در مثانه بین دو تخلیه
نزدیک شدن به زمان بازنشستگی یا و مصرف بعضی داروها (مانند ادرار
آورها) رابطه مستقیم دارد.
بیکاری تولید استرس می کند.
در زندگ��ی زناش��وئی اخت�لاف در  راه رفتن،
زندگی روزانه و فامیلی کار را سخت  تخلی��ه س��ریع ادرار و ع��دم
می کند (مخصوصاً اگر این اختالفات نگهداری آن،
قدیمی و ریشه دار باشد) این عوامل  اجتناب از مصرف ادویه ها و
تولید کننده افسردگی هستند که  احتراز از نوشیدن الکل با غذا
(ش��راب ،آبجو ،کنیاک) توصیه می
باعث ناکامی می شوند.
مشکالت س�لامتی مانند بیماری شود.
ه��ای قلبی عروقی ،بیم��اری های اس��ب س��واری و دوچرخه سواری
پروستات و اشکاالت در ادرار کردن خوب نیستند .رابطه جنسی باعث
نیز از عوامل مهم شکست در روابط تخلیه پروستات است و تجویز می
شود.
زناشوئی می باشند.
باید دانس��ت که در صورت نداشتن بعضی از داروهای گیاهی و بعضی از
روابط جنسی بعد از شصت سالگی داروهای شیمیائی مانند آلفابلوکان
(مخصوص��اً اگ��ر چند س��ال طول ه��ا کمک به تخلیه راحت ادرار می
بکشد) باید با پزشک مشورت شود و کنند .عمل جراحی تنه��ا درمانی
اس��ت که فشار پروستات را کم می
راهی برای تجدید آن پیدا شود.
کند.

باید دانست که هر درمانی عوارض
چه باید کرد؟
ثانویه دارد و مسائل روانی و عاطفی
داشتن اطالعات الزم درباره عوامل رل مهمی بازی می کند.
فیزیولوژیک وروانی ،ترک دخانیات ،هورم��ون تراپی به تنهائ��ی کافی
از دس��ت دادن وزن اضاف��ی ،عدم نیست و حتا باعث فشار خون باال و
مصرف الکل و حرکات ورزش��ی و تولید مقدار زیادی گلبول قرمز می
بدنی جزئی از درمان به ش��مار می شود .بهترین راه مشورت با پزشک
رود .به طور کلی درمان با موارد زیر متخص��ص و قب��ول پیش��نهادات
اوست.
کامل می شود.
در خاتمه باید دانست که آندروپوز
 داش�تن وزن طبیع�ی و از و جود دارد و جزئی از زندگی است
و یک نوع حمله پیری به حس��اب
دست دادن وزن اضافی.
 بهتر کردن روابط عاطفی و نمی آید بلکه باید نوع لذات زندگی
را ع��وض کرد و از باقیمانده زندگی
دوری از افسردگی.
 ش�روع ح�رکات ورزش�ی لذت برد.
همیشه شاد و
مناس�ب با وض�ع بدن و س�ن
همیشه خوش باشید
شخص.
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بازگشت به عصر جاهليت!

دولت نهم نس��بت به زن��ان بود،
به جامعه عرضه ش��د كه تا به امروز
ادامه یافته است.
طرح این الیحه در  3س��ال قبل در
كمیسیون قضایی محلس موجی از
اعتراضات فع��االن زن را برانگیخت
ت��ا جایی كه در یك حركت وس��یع
اعتراضی همه گرایش��ات فعال در
حوزه زنان در ی��ك حركت نمادین
در مجلس حض��ور یافته و اعتراض
خود را نسبت به تدوین و طرح این
الیحه ابراز نمودند .این مخالفت ها
موفق شد طرح آن را در صحن علنی
مجلس تا به مرداد  1389به تعویق
اندازد.
مدرسه فمینیستی :در شرایط
یكس��ال بعد از حوادث دردناک بی شك زنان ایران این اهانت در م��رداد  1389حاكمی��ت با
توجه به شرایط بعد از انتخابات
پ��س از انتخابات كه حاكمیت
را هرگز خنواهند بخشید
 88و سركوب فزاینده مخالفان و
هر چه بیشتر به سوی تحكیم
و هرگز نیز آن را خنواهند
منتقدان از جمله فعاالن جنبش
بینش ،نگرش و روش حكومتی
زن��ان ب��ا این تصور ك��ه فضای
نظامی ـ امنیتی سوق یافته ،در
پذیرفت
امنیت��ی اجازه ب��روز مخالفت و
شرایطی كه به رغم انكار وسیع
مقاومت متش��كل زنان از همه
از مسائل حل نشده كه دولتمردان
مسئوالن دولتی موج گسترده
تحریم ها مشكالت بیشماری را برای برای پیشبرد آن دست شان باز نبوده گرایش��ات را نخواهد داد بر آن شد
كشور و مردم ما ،در شوون مختلف اما از فرصت فضای سركوب فعاالن تا با یك اقدام سریع آن را در صحن
ایج��اد می نماید و بر آخرین ذخایر مدنی و سیاسی بهره برده تا تكلیف علنی مطرح و در سریع ترین زمان
و دس��ترنج مردم ما س��ایه افكنده را یك سره كنند ،الیحه نظام خانواده ممكن به تصویب برساند.
است ،در شرایطی كه برخی محافل نیز در این بلوای بعد از انتخابات ،می بر طب��ق آخرین اخب��ار (تا لحظه
تندروی داخلی در هم راس��تایی با رود تا صورت قانونی و رسمی بیابد .نگارش این مقال��ه) جنجالی ترین
برخی محافل خارجی رخداد جنگی اولین الیحه نظام خانواده در قبل بند این الیح��ه یعنی ازدواج مجدد
هر چند كوچك را ب��ه عنوان راهی از انقالب یعنی س�ال  1346كلید مردان در مجلس از تصویب نگذشته
است ،اما به نظر می رسد درخواست
فراروی بن بست های كه حاكمیت خورد.
در آن دست و پا می زند ،می دانند در سال  1353دچار برخی اصالحات فع��االن زن برای مكت��وم ماندن و
چگونه است كه پیش نویس الیحه گردید در سال  1357به دلیل آن كه از دور خ��ارج ك��ردن الیحه ای كه
نظام خانواده بعد از چند دوره مطرح آن را مخل مبانی خانواده ،هویت زن اكثری��ت زنان جامع��ه و نیز مردان
ش��دن و مس��كوت ماندن در طی ایرانی و ..می دانستند منحل گردید آگاه و روش��نفكرش با آن مخالفند،
سال های اخیر در دستور كار جهت و از س��ال  1386نسخه تولید شده هنوز م��ورد پذیرش ق��رار نگرفته
بررس��ی و تصویب قرار می گیرد .و ناب اسالم فقاهتی آن كه محصول است .تصویب این الیحه چه تبعاتی
این جز این نیست كه بسان بسیاری مجلس هفتم و نگ��رش مهرورزانه خواهد داشت و براستی چه كسانی

اسارت مشعلداران بهائیان؛
روایت رکسانا صابری از دو همبند بهایی خود
رکسانا صابری ،روزنامهنگار
ایران��ی -آمریکایی ،که یک
س��ال و ان��دی پیش مدتی
توس��ط حکوم��ت ای��ران
بازداش��ت و در زندان اوین
زندانی ب��ود ،در مطلبی در
روزنامهواشنگنتپستبااشاره
به خاطرات خ��ود از دوران
زندان به سرگذشت چند تن
از بهائیان ایران پرداخته است
که در ماه گذش��ته توس��ط
دستگاه قضایی ایران به ۲۰
سال حبس محکوم شدند.
رکس�انا صابری در آغاز گفتار
خود مینویسد که در دوران حبس
در زن��دان اوین مدتی را با دو تن از
رهب��ران جامعه بهایی ب��ه نامهای
مه��وش ثابت و فریب��ا کمالآبادی
سپری کرده است.
در این مدت همبندی یک احساس
خواهری به آنها پیدا کرده و از نگاه
وی آنان زنانی بودند که تنها جرم آنها
اجرای مس��المتآمیز مراسم دینی
خود و مقاوم��ت در برابر زندانبانان
برای زیر پا گذاش��تن اعتقاداتشان
بود.
به خاطر همین ج��رم این دو زن و
پنج مرد بهایی در ماه گذشته به ۲۰
سال زندان محکوم شدند.
نویس��نده ی��ادآوری میکن��د که
بهائیت پر ش��مارترین اقلیت دینی
غیرمس��لمان در ایران است که در
قرن نوزدهم میالدی شکل گرفت.
محور اصلی اعتقادات دینی این آیین
این اس��ت که یک زمانی در سراسر
دنی��ا صلح و آرام��ش برقرار خواهد

جاسوسیبرایاسرائیل،
توهی��ن به مقدس��ات
دینی و افساد فیاالرض
اعالم شده است.
هر یک از این جرائم
در ای�ران میتوان�د
مجازات مرگ داشته
باشد.
اما بهائیان این اتهامات
را رد ک��رده و میگوین��د
جمعیت چند صد هزار نفره
بهائیان ای��ران همه طرفدار
فریبا کمالآبادی (چپ) و مهوش
مسالمت و در مسائل سیاسی
ثابت ،دو رهبر در بند بهائیان
بیطرفهستند.
رکس��انا صاب��ری میافزاید که
شد .اما از نگاه حکومت ایران بهائیت با وجود ش��رایط دش��وار و اتهامات
شاخه کفرآلودی است که از اسالم سنگین روحیه دو همبند بهایی وی
بس��یار عالی بود .هر سه نفر سعی
جدا شده است.
رکسانا صابری در ادامه تشریح دوران میکردند به بهترین وجه از امکانات
همبن��دی خود ب��ا دو زن بهایی در مح��دود زندان برای حفظ روحیه و
زندان اوین مینویسد که مهوش و سالمت خود بهره جویند.
فریبا هر کدام بین هشت ماه تا یک این دو نفر به رکسانا گفته بودند که با
سال ممنوعالمالقات بودند .هر یک وجود همه فشارها بر جامعه بهائیان
از این دو نیمی از دوران حبس خود آنها قصد ترک ایران را ندارند چون
را در س��لولهای انف��رادی گذرانده وظیف��ه خود را ن��ه تنها خدمت به
بودند و با خانواده و جهان خارج هیچ بهائیان بلکه خدمت به کل ایرانیان
یدانند.
ارتباطی نداشتند .تنها چیزی که در م 
اختیار آنها بود نسخهای از قرآن بود .رکس��انا صابری در ادامه گفتار خود
پس از این مدت زندانبانها به هریک درواشنگتن پست به محاکمه هفت
از این دو یک مداد دادند و این مداد تن از رهبران جامعه بهاییان اش��اره
برای آنها چقدر ارزشمند بود .اما تنها کرده و مینویس��د همان قاضی که
کاری که میتوانس��تند با این مداد ی��ک س��ال و اندی پی��ش به جرم
انجام دهند حل جدول و معماهای واهی جاسوسی برای آمریکا مرا به
هشت سال حبس محکوم کرده بود
روزنامههای دولتی ایران بود.
نویسنده میافزاید که جرم مهوش این هفت نفر را به  ۲۰س��ال زندان
و فریبا و پنج م��رد بهایی که اخیراً محکوم کردهاست .جرائم این افراد
به  ۲۰س��ال زندان محکوم شدهاند ،هنوز دقیقاً اعالم نشده است.

از تصویب این الیحه با این درصد از
مخالفت متنفذ خواهند شد ؟
بر این الیحه از زوایای مختلف می
توان ایرادات و اشكاالت متعددی را
عنوان نمود اما شاید مهم ترین وجوه
انتقادی كه به لحاظ اجتماعی می
توان بر آن وارد دانست عبارت است
از :
■ عدم رعایت كرامت انسانی و
به طور اخص م�ورد اهانت قرار
دادن كرامت زنان ایرانی
■ قانونی ك�ردن ازدواج مجدد و
مش�روط كردن آن به شروط 10
گانه در كنار برخورداری مرد از
تمكنمالی
 -1رضایت همسراول
 -2ترك زندگی از سوی زن به
مدت  5یا  6ماه
 -3عدم ایفای وظایف زناشویی
همسر اول
 -4عدم تمكین زن از شوهر
 -5سوء رفتار یا سوء معاشرت
زن به حدی كه ادامه زندگی را
برای مرد غیر قابل تحمل كند
 -6عقیم بودن زن
 -7جنون
 -8اعتیاد
 -9امراض صعب العالج و
 -10محكومیت زن به یكسال
زندان
■ آس��یب پذیر كردن نهاد خانواده،
رش��د بی اعتمادی و تزلزل در این
مهم تری��ن نهاد اجتماعی ،رش��د
بدبین��ی و انتقامجویی میان زنان و
فرزندان زنان و همسران متعدد یك
مرد
■ ام��كان و احتمال تفس��یر به رای
موارد  10گانه توسط مرد از سویی و
دادگاه از سوی دیگر مانند سوء رفتار
و سوء معاشرت زنان
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■ از بین رفتن وجوه
مثبت مصوب��ه ها و
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---قوانین قبل��ی كه در
قبل از انقالب تصویب
به همه شما خوشامد می گوییم.
شده است مثل حق
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
والیت و حق قیومیت
م��ادر و ی��ا ای��ن كه
همسر اول در شرایط
عدم موافقت ب��ا ازدواج دوم مرد از
■ ترویج فرهنگ چند همس��ری با
حق طالق برخوردار بود.
بازگشت به عصر و فرهنگ جاهلیت
■ از بین رفتن جنبه های حمایتی در شرایطی كه نظام خانوادگی ایران
قانون حمای��ت از خانواده از زنان به در مسیر فطرت انسان ها در مسیر
دلیل عدم اصالح جایگاه حقوقی زن تك همسری قرار گرفته است
در جامعه و صرفا تالش جهت تامین
نیاز مردان دارای تمول برای ازدواج ■ ح��ذف ش��رط عدال��ت می��ان
همسران
های بعدی.
و.........
■ تخفیف و تعدیل مجازات مردانی اما براستی این الیحه در صدد حل
كه بدون اجازه همسر اول ازدواج می مشكالت كدام قشر از آحاد جامعه
و كدام بحران اجتماعی ،سیاس��ی،
كنند به جزای نقدی
اقتصادی و فرهنگی است؟
■ فق��دان اه��رم ه��ا ی الزم برای
مج��ازات مردانی كه ب��دون اجازه بر طبق شنیده ها تعدادی از مردان
مجلس هشتم دارای ازدواج مجدد
همسر اول ازدواج می كنند.
می باشند.
■تبعاتجامعهشناسی،روانشناختی ،آی��ا تصویب این الیحه ب��رای قابل
بهداشتی و حتی سیاسی و تشدید پذی��رش كردن اقدام این گونه افراد
و فراهم كردن بس��تر اقدام مردانی
آسیبهایاجتماعی
نیس��ت كه ب��ه دلیل تم��ول حق
■ از دس��ت رفتن اعتماد و سرمایه جامه عمل پوشاندن به خواسته ها
و تمای�لات بی بن��د و بارانه خود را
فرهنگی در خانواده ها
دارند؟
■ فق��دان ضمانت اجرایی داش��تن بی شك زنان ایران این اهانت را هرگز
نخواهند بخش��ید و هرگز نیز آن را
نظارت بر همین مواد  10گانه
نخواهند پذیرفت و تاریخ نیز از آن
■ تقسیم مهریه به دو بخش متعارف به عنوان یكی از نقاط سیاه كارنامه
مجلس هشتم یاد خواهد كرد.
و غیر متعارف
اما م��ا زنان در مس��یر احقاق حق
■ رشد بی بند و باری مردان متمول جامعه زنان و رفع هرگونه تبعیض
از زن ایران��ی به مقاومت جهت لغو
و سستی اركان خانواده
آن به تمامی توان ادامه خواهیم داد
■ عقب گرد جدی نسبت به قوانین و آن روز یعنی روز آزادی ،آگاهی و
برابری دور نیست !
قبل از انقالب

«تنها جرم آنها اجرای مساملتآمیز
مراسم دینی خود بود!»

س��ازمانهای مدافع
حقوق بشر میگویند
محاکم��ه ای��ن افراد
حتی طب��ق قوانین ای��ران نواقض
فراوانی داشته است.
میزان دسترسی این افراد به وکیل
مدافع بسیار محدود بوده و وکالی
آنها فقط چند ساعت اجازه بررسی
پرون��ده و مدارک را داش��تهاند .این
دادگاه به شکل به اصطالح علنی با
حضور تعدادی از اعضای خانوادههای
متهمانولیفقطباحضورنمایندگان
رسانههای وابس��ته به دولت برگزار
شده است.
به نوش��ته خانم صاب��ری در حالی
که وکیل مدافع آنها پرونده را برای
فرجامخواه��ی به مراج��ع قضایی

قفل و کلیدسازی

چندین CسالهL O
سابقه K S
T HباM I

درسراسرمونتریالبزرگ
 مسکونی
 تجاری

فرستاده است مهوش و فریبا از اهمیت و ضرورت اعتراض بیشتر به
زندان اوین به زندان رجاییشهر محاکمه و مجازات ناعادالنه بهائیان
منتقلشدهاند.زندانیانیکههردو در ایران تأکید کرده و مینویسد که
زندان را تجربه کردهاند میگویند افزایش ای��ن اعتراضها به حاکمان
شرایط زندان رجاییشهر بسیار ایران و رژیمهای مستبد دیگر نشان
خواهد داد که به خاطر نقض موازین
بدتر از زندان اوین است.
این زن�دان به محل ش�کنجه حقوق بشر مسئول شناخته خواهند
شهرت دارد ،امکانات بهداشتی ش��د .کس��انی مثل مهوش و فریبا
و نظافت در آن بس��یار بد است حتماً اخبار مربوط به این اعتراضها
و گاهی اوقات زندانیان سیاسی را خواهند ش��نید و حمایت جامعه
و عقیدتی را در کنار مجرمان و بینالمللی به آنها نیروی بیش��تری
خواه��د داد تا با فش��ارهای داخل
تبهکاران نگه میدارند.
رکساناصابریبهتبعیضهایمذهبی زندان مقابله کنند.
علیه پیروان آیین بهائیت اشاره کرده در پای��ان ای��ن گفت��ار در روزنامه
و مینویسد بهائیت در قانون اساسی واشنگتنپس��ت رکس��انا صاب��ری
ایران به رس��میت شناخته نشده و مینویس��د مطمئن اس��ت که این
پیروان آن از کار اخراج شده و اجازه دو زن بهای��ی زندانی با وجود تمام
ظلمهایی که در ح��ق آنها صورت
تحصیالت عالی ندارند.
بهائیان خود یک دانشگاه غیررسمی گرفته هیچ کینهای به دل نگرفتهاند.
ش��کل دادهاند که مه��وش ثابت از در روزهایی که در زندان بودیم وقتی
مدیران آن و فریبا کمال آبادی نیز که من از دست بازجو قاضی عصبانی
در این دانشگاه روانشناسی خوانده میش��دم فریب��ا و مه��وش به من
میگفتند که از هیچکس کینهای به
بود.
به گزارش کمیته بینالمللی بهائیان دل ندارند حتی از سرگوبگران خود.
عالوه ب��ر این هفت نفر ک��ه اخیراً آنهامیگفتند:
محاکم��ه ش��دهاند  ۴۴بهائی دیگر «ما به عشق و محبت برای تمام
در زندانه��ای جمهوری اس�لامی بشریت اعتقاد داریم حتی برای
آنهایی که اعمال نادرستی انجام
هستند.
در بخش بعدی این گفتار نویسنده بر میدهند».
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها
 موموخواهان:

درخدمت هموطنان گرامی

 سرویس  24ساعته
Tel.: 514-999-4341
Tel.: 514-762-6774
__________

4155 Verdun
)(Corner Galt
UPسپتامبر :رضاامیر
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در کشکول پیر...

پیر خراسانی

تبعیضتبلیغاتی!

مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد
جمهوری اسالمی اعالم کرد :تبلیغ
درباره نگه��داری ،خرید و فروش و
غذای حیوانات خانگی ممنوع است!
برابر اطالعاتی که ما به دست آورده
ایم این فرمان شامل حیوانات وحشی
و درنده نمی شود بنابرین نشراخبار
و تبلیغ درباره اولیاء امور در ام القراء
اسالم ناب بخصوص شکنجه گران
و س��ایر اوباش و جانیان وابسته به
رژیم در رسانه های گروهی اشکالی
ندارد!

علیرضاافتخاری

www.paivand.ca

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ن
از و حاجب و دربا
ن
در
ای
ن
د
رگ
اه
نیست

Email: pirekhorasani@yahoo.ca
Tel.: 514-884-2106

روزه خواری و

ُپر خوری!

دوس��تی داری��م بس��یار متدین و
اهل نم��از و روزه و به قول خودش
خداش��ناس که هر وقت م��ا را در
جائی می بیند سعی می کند که ما
را ارشاد کرده و به راه راست هدایت
مان کند و هر چه هم به او می گوئیم
که ما به مانند درختی هس��تیم که
کج بار آمده و راست شدنی نیستیم
ب��ه خرجش نم��ی رود! و بالفاصله
برای این که دست از سر ما بردارد،
اقدامات مشعشعانه مبتنی بر احکام
اسالم ،سی و اندی ساله اخیر رژیم
ش��ریف را به رخش می کشیم که
فریادش به آسمان بلند می شود که
نه نه! این رژیم اسالمی نیست و این
ها مسلمان نیستند!؟
چند روز قبل ب��ه او تلفن کردیم و
گفتیم :فالنی! گفت :بله.
گفتیم :احمد جنتی دبیر ش��ورای
نگهبان در مسجد جمکران قم گفته
اس��ت :پس از درگذش��ت آیت الله
خمینی ،س��مت رهبری جمهوری
اسالمی از سوی «خداوند متعال» بر
آیت الله خامنه ای محول شده است!
نظرت درباره فرمایشات آقای جنتی
چیست؟
به سرعت برآش��فت و گفت :آقای
جنتی شکر زیادی خورده است!؟
(البته ش��خص م��ا اندک��ی جواب
رفیقم��ان را ب��ا «لی��زر!» جراحی
کردیم .چون اصل جمله ایش��ان به
شدت با مفاد شناس��نامه «پیوند»
مغایر است و در صورت درج آن در
ای��ن جا ،باید دوباره با س��ردبیرمان
سرشاخ می شدیم!؟)

شرفیابی بلبل شرق خدمت
پدیده هزاره سوم!
ش��رفیابی اخیر علیرض��ا افتخاری
خوانن��ده ص�دا به م�زد! خدمت
پرزیدنت محب��وب چهل میلیونی
منتخ��ب حض��رت رهب��ر معظم،
در مراس��می که به مناس��بت روز
خبرنگار(!) برگزار ش��ده ب��ود را از
تلویزی��ون تماش��ا م��ی کردیم که
آنچنان حضرت رئیس جمهور را در
بغل گرفته و می بوسید و می بوئید
و می فشارید و می مالید(!) که یک
لحظه نگران شدیم نکند استخوان
های ایشان را در هم بشکند!
به عل��ت عالق��ه ف��راوان بعضی از
هموطنانمانبهاینخوانندمردمی(!)
ج��رات نکردیم حرف��ی بزنیم
ولی جنگ
یواشکی که کس��ی نشنود و پیش
خودمان،گفتیم:
قبرهای آماده
عیب اس��ت م��رد خجال��ت بکش!
می دانی دست های این موجود پلید گفت :ش��نیده و دیده ای که رژیم
تا کجا به خون هم میهنان ات آلوده جمه��وری اس�لامی دس��تور داده
است؟
اس��ت تعداد زیادی قبر بکنند و آن
اق ً
ال از استادت ،شجریان یاد بگیر!؟
ها را آماده کنند برای دفن سربازان
آمریکائی که سران رژیم حدس می
شیوا نظر آهاری
زنند در آینده نزدیک به ایران حمله
جنگ غزال زیبا
خواهند کرد؟
با گرازهای زشت وخوخنوار! گفتیم :بله .با خشم گفت :امیدوارم
خانم شیوا نظر آهاری ای��ن گورها محل دف��ن این آخوند
از فعاالن حقوق بشر های فالن فالن شده باشد!
و از موسسان کمیته گفتیم :هم تو و هم اربابت شیطان
گزارش��گران حقوق بزرگ آمریکای جنایتکار این آرزو را
بش��ر در ای��ران ب��ه به گور خواهید برد! گفت چرا؟
محاربه متهم ش��ده گفتیم :زیرا مطمئن هستیم که اگر
است .خانم شهرزاد روزی در ایران دری به تخته بخورد
کریمان ،م��ادر خانم نظرآهاری  18و اتفاق��ی بیفتد ،این مردمی که آن
همه محبت و مه��رورزی از آقایان
اوت به بی بی سی فارسی گفت:
محم��د ش��ریف ،یک��ی از وکالی علمای اعالم و حجج اسالم در این
دخت��رش در پرونده او اتهام محاربه سی و اندی سال دیده اند ،آن ها را
را دیده اس��ت! و ای��ن بدین معنی زنده زنده خواهند خورد و چیزی از
اس��ت که خانم نظر آهاری به رهبر اجساد نامطهرشان باقی نخواهد ماند
مسلمین و مستضعفین جهان که با که بتوان آن را در گوری دفن کرد!
حفظ سمت ،نایب بر حق امام زمان
(عج) و جانشین خدا در روی زمین دعوای سرباز گمنام با سردبیر
است ،اعالن جنگ داده است!
حرمله! (*)
به جنگ با رژیم��ی رفته که امروز
بر کش��ور پهناور ایران حکومت می
خ��دا خ��ودش م��ا را
کن��د ،توپ و تانک دارد و هواپیما و
ببخش��د و از س��ر
کشتی جنگی و زیر دریائی و موشک
تقصیرات ما بگذرد! به
و گله های فراوان سرباز جان بر کف
علت درگی��ری ها و
و سپاهی و بسیجی و لباس شخصی
کش و قوس هائی که
و میرغضب و ش��حنه و زندان و در
بین سرباز گمنام امام
آستانه تولید بمب اتمی است! و نوچه
زم��ان ش��هرمان ب��ا
اش هم برای همه دنیا شاخ و شانه
س��ردبیر «پیوند» بر
می کشد و مدعی اداره جهان است!؟ س��ر چاپ مقاالت ذیقیمت ایشان
حال چگونه این ابر قدرت روی کره وجود دارد و ما توسط گزارش های
زمین با پشتوانه الهی و امام زمانی ،عوام��ل و اذناب خودمان از همه آن
آن قدر پیزوری و پوش��الی و زپرتی ها باخبریم و با توجه به این که نام
و توخالی اس��ت ک��ه از خانمی که آن سرباز گمنام «علی اصغر!» است!
سالحی جز قلم و زبانش ندارد می مدتی اس��ت ک��ه ه��ر گاه جناب
ترسد مدت های مدید او را در زندان سردبیرمان را می بینیم نمی دانیم
نگه داشته و قصد جانش را دارد؟!
چرا؟ بی اختیار ی��اد «حرمله» می
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اهی گزیده است
هرکس برای خویش پنث الیوت ترودو» ایم!
ما در پنـاه «وار

افتیم!
___________
(*) بنا ب��ه روایات متعدد «حرمله»
همان تیرانداز ماهری اس��ت که در
جنگ کربال با تیر سه شعبه گلوی
علی اصغ��ر ،فرزند امام حس��ین را
هدف قرار داده است.

آزادی و...

واحیرتا!

در حالی که سران جمهوری اسالمی
بیش از س��ی س��ال اس��ت که به
شکنجه و اعدام و ظلم به مردم بی
گناه ایران مشغولند و برای شنیدن
صدای دادخواه��ی این مردم و حتا
جوامع طرفدار حقوق بشر در سطح
جهان هم گ��وش ش��نوائی وجود
ن��دارد ،ول��ی عوامل و اذن��اب رژیم
زمانی که به خارج کشور می آیند از
مصونیت حقوقی کامل برخوردارند و
اگر فعال سیاسی یا روزنامه نگار مادر
مرده ای! جمله ای بر علیه این گروه
بگوید یا بنویسد ،بالفاصله از طرف
آن ه��ا ع�لاوه ب��ر تهدی��د زبانی و
فیزیکی ،گرفتار شکایت قانونی هم
می ش��ود و با توجه به این که این
جانی��ان از امکانات مالی ف��راوان از
کیسه ملت ایران هم برخوردارند و
قادرن��د بهتری��ن وکال را به خدمت
بگیرند به راحت��ی می توانند دهان
آن شخص را ببندند!
چون قضات اکثراً بی خبر کشورهای
میزبان هم ب��رای آن جانوران خون
آشام همان حقوق و آزادی هائی را
قائلند که برای س��ایرین! یعنی هم
جلوی آزادی بیان ایرانیان در داخل
کش��ور گرفته شده اس��ت و هم در
خارج و در جوامع مترقی و متمدن!
واضح است که چون آن روزنامه نگار
ی��ا فع��ال سیاس��ی بیچ��اره ه��م
کوچکتری امکانی برای دفاع از خود
و م��ردم و میه��ن اش را ندارد باید
یا خودسانس��وری کند و یا خفقان
بگیرد! البته نا گفته نماند که شخص
م��ا آزادی بیان را حق مس��لم همه
انسان ها می دانیم با هر نوع عقیده
سیاسی یا دینی! و حتا آن هائی که
طرفدار حکومت ه��ای دیکتاتوری
هستند! در حالی که مطمئن هستیم
که این جمله آخر ما احتماالً غر ولند
و فحش و فضیحت دوستانمان را هم
برایمان به ارمغان خواهد آورد!؟

بزرگتر از قهرمان!

تفسیر ورزشی

علی کریم��ی کاپیتان
تیم فوتبال «استیل
آذین» که به تازگی
ب��ه عل��ت بس��تن
دس��تبند س��بز و
حمای��ت از جنبش
اعتراضی مردم ایران
از تیم ملی اخراج ش��ده بود ،این بار
به دلیل روزه خواری از این باش��گاه
هم اخراج شد!
س��ردار پاس��دار آجرلوئی مدیر این
باشگاه که شایعاتی مبنی بر دست
داشتن وی در کش�تارهای سال
 67ه��م وج��ود دارد ،ضمن اعالم
اخ��راج علی کریمی ب��ه علت روزه
خواری گفت:

هی�چ قهرمانی برای م�ا بزرگتر از
رعایت شئون اسالمی نیست!

ما به این س��ردار اسالم توصیه می
کنیم که با عنای��ت به فرمایش آن
معصوم مرتح��ل که فرم��ود ما به
نیروی متخصص نیاز نداریم!
همه بازیکنان فوتبال را فله ای اخراج
نموده و به جای آن ها صد نفر طلبه
مکتبی و متعهد به والیت را از حوزه

های علمیه بیاورند و با آن ها چند
تیم فوتبال تشکیل بدهند و همین
تیم ها را هم برای مسابقات جهانی
فوتبال بفرستند! این کار دو حسن
دارد اول این که این گداگش��نه ها
به نان و نوای بیشتری می رسند و
برای همیشه دعا گوی رهبر معظم
خواهند بود! و ثانیا مردم کشورهای
خارج از دیدن چنین سیرکی کلی
کیف خواهن��د ک��رد و نتیجه این
مسابقه هم حتا اگر  20بر صفر به
نفع کفار باش��د هیچ اشکالی ندارد
اسالم زنده باشد!؟

اوباما و...

نعش تعزیه
بنا به گزارش رادیو
آلمان در ش��مال
افغانس��تان ،یک
حوزه نفتی وسیع
کشف شده است.
بن��ا ب��ه بیانی��ه
رس��می وزارت
معادن افغانستان،
این معدن میان
استان های بلخ و
شبرغان قرار دارد
وحاوی  1.8میلیارد بشکه نفت خام
است.
این منبع توس��ط کارشناسان بین
المللی و افغان یافت شده است .در
هفته های گذشته نیز چند معدن
بزرگ فلزات در افغانس��تان کشف
شده بود .پس از خواندن این گزارش
ها بود که تازه ما فهمیدیم که چرا
اوالً در حال��ی ک��ه س��اکنین کاخ
س��فید و در راس آن ه��ا پرزیدنت
اوباما در حالی که دل در گرو عشق
حامدکرزای دارند ،هم با طالبان الس
می زنند و هم هر از گاهی دستی به
س��ر و گوش حاکمان ام القرا اسالم
ناب می کشند! و
ثانیاً صدور مجوز تاس��یس مسجد
و مرکز اسالمی در کنار خرابه های
ساختمان های دوقلو تجارت جهانی
توسط برادر پرزیدنت حسین باراک
اوباما هم در راستای تعمیم دمکراسی
در افغانستان بوده است!
البته واضح و مبرهن است که مردم
محروم و فقیر افغانستان هم در این
میان نقش نعش تعزیه! را بازی می
کنند!

سیلی به کروبی!

دوئل آخوندی!

مه��دی خزعل��ی
(فرزن��د آخوند
خزعلی) که در
وقایع پ��س از
انتخاباتدهمین
دوره ریاس��ت
جمهوری در ام
القرا اسالم ناب!
و تقلبات مربوطه ،به علت حمایت
اش از جنب��ش مردم ای��ران مورد
خش��م و طرد پدرش ق��رار گرفت،
تالش کرده است تا با تشکیل جلسه
ای با حضور «کروب��ی» و پدرش و
مواجه��ه آن دو نفر ب��ا یکدیگر ،به
اصطالح کدورت های بین آن ها را
رف��ع و رجوع کن��د .آخوند خزعلی
پس از اط�لاع از نقش��ه فرزندش،
ضم��ن رد درخواس��ت او و کروبی
گفت:
من اگر در این مجلس حاضر شوم به
کروبی سیلی خواهم زد!
ش��خص ما این نوع برخورد آخوند
خزعلی با آن قضیه را خیلی دوست
می داریم و می پس��ندیم! چون در
صورتی که خزعلی به کروبی سیلی
بزند احتماالً کروب��ی هم در عوض
تیپائی به ماتحت خزعلی خواهد زد!
در ادامه داستان خزعلی برای کروبی
چاقو خواهد کش��ید! و کروبی هم

تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی های مشتی دلق پوشان!

دست به قمه خواهد برد! بعد کار به
کلت و سپس به مسلسل می کشد
و انشاالله تعالی به این ترتیب نسل
آخوند در روی زمین کم کم منقرض
خواهد شد!؟

انقالباسالمریکائی!

پ��س از خم ش��دن  90درجه ای و
تعظیم چن��د ماه قبل آق��ای اوباما
به هنگام ش��رفیابی خدمت پادشاه
عربس��تان س��عودی! و متعاقب آن
صدور مجوز برای ساخت مسجد و
مرکز اس�لامی در جوار خرابه های
ساختمان های دوقلو مرکز تجارت
جهانی توس��ط آن حضرت درهفته
قبل ،امید آن می رود که انش��االله
تعالی در آینده نزدیک این اطالعیه
از طرف دفتر کاخ سفید و به امضاء
برادر پرزیدنت باراک اوباما خطاب به
امت همیشه در صحنه آمریکا! صادر
شود .به مناسبت س��الروز شهادت
جانگداز سردار رشید اسالم «سیف
الله!» خالدبن ولید ،کلیه سینما ها
و ب��ار ها و کاباره ه��ا و کازینو ها از
شب جمعه تا صبح دوشنبه تعطیل
و در این مدت ،ترنم موزیک در همه
مجامع عمومی در سراس��ر ممالک
محروس��ه ای��االت متح��ده آمریکا
ممنوع خواهد بود!

توانائی بسیار باال

«الم یاس��ای س��انها»
رئیس جمهور گینه
بیس��ائو در جریان
س��فر اخی��رش به
ایران و در شهر کرج
گفت:
جمهوری اس�لامی
ای��ران از تکنولوژی
و توانائی بس��یار باالئ��ی در جهان
برخ��وردار اس��ت! و اضافه کرد من
واقعاً تحت تاثیر آگاهی و توانائی شما
(ای��ران) قرار گرفت��م! و از این بابت
تشکر می کنم!؟
ما با ش��نیدن فرمایش��ات گهر بار
حضرت رئیس جمهور فوق الذکر یاد
عمه جان مرحوم مان افتادیم که هر
گاه مادر خدابیامرزمان به مناسبتی
از دخترش که خواهر ما باشد تعریف
می کرد ،با توجه به خرده حس��اب
تاریخی و باستانی که بین شان وجود
داشت ابروئی باال می انداخت و می
گفت :ننه جان دختری که مادرش
تعریفش رو بکنه ،بدرد خاله جانش
می خوره!

دادستان کم رو و
خجالتی و با انصاف
عباس جعفری دولت
آبادی دادس��تان
عموم��ی و انقالب
ته��ران روز س��ه
شنبه  10اوت در
مراسمی در تهران
درب��اره آق��ای
مصطفائ��ی وکیل
خانم سکینه محمدی آشتیانی (زن
محروم و بی پناهی که به سنگسار
محکوم ش��ده اس��ت) که به تازگی
مخفیان��ه از ایران خارج ش��ده و در
نروژ به سر می برد گفت :این وکیل
دادگس��تری به اتهام سوء استفاده
مالی از مدت ها پیش تحت تعقیب
قرار داش��ت و متواری ش��دن او به
دامان کش��ورهای خارج��ی نیز به
همین دلیل بوده اس��ت! به نظر ما
این جناب دادستان خیلی محترم یا
بزرگواری کرده و یا با آقای مصطفائی
مایه کاری حساب کرده است چون
طبق تحقیقاتی که شخص ما توسط
عوامل و اذناب م��ان به عمل آورده
ایم ،جرائ��م این آقای مصطفائی به
همین یک م��ورد باال خالصه نمی

اختالط
می کنیم!

شود بلکه ایشان هم سابقه ارتکاب
به ش��رب خم��ر و اس��تعمال انواع
گوناگون مواد مخدر و زنای محصنه
و ل��واط و دزدی مس��لحانه و چاقو
کشی و اخاذی داش��ته و هم برای
آمری��کای جنایت��کار و رژی��م
صهیونیستی و دولت های انگلیس و
فرانس��ه و آلمان و همه کشورهای
عربی و بخصوص بورکینافاسو و چند
کش��ور دیگر جاسوس��ی می کرده
است!؟

ناموس نظام مقدس

حمی��د رض��ا
ترقی معاون
ام��ور بین
الملل حزب
مو تلف��ه
ا س�لا می
گفت:
خبرنگارانی
که امروز در
زندانهستند،اطالعاتناموسینظام
را به بیرون انتقال داده اند و به همین
دلیل امروز یا به آن سوی مرزها فرار
کرده اند و یا به این جرم در زندان به
سر می برند .ما اعتقاد داریم که صد
در صد حق با این جناب ترقی است
چون این خبرنگاران نابکار تا توانسته
اند هم پشت سر خواهر و مادر این
نظ��ام الهی حرف در آورده اند و هم
لباس ه��ای زیر چ��رک و چروک
و هرازگاه��ی خون آل��ود این نظام
مقدس را در س��ر چهار سوق بزرگ
جهان و در مقابل چش��م نامحرمان
روی بند پهن کرده اند!؟

استفتا؟

اخی��راً
ا ب��ن
ا لو قت
نان به
ن��ر خ
ر و ز
خوری
احتماالً از عاشقان والیت ،استفتائی
از حضور چهار تن از علمای اعالم و
حجج اسالم یعنی
 – 1رهبر معظم انقالب آیت الله
خامنه ای
 – 2آیت الله محمد حسین
شاهرودی
 – 3آیت الله مکارم شیرازی
 – 4آیت الله علوی گرگانی
نموده است به شرح زیر:
اگر برای تهیه فیلمی که برای صدا
و سیمای جمهوری اسالمی است در
خارج از کش��ور از زن اجنبی بدون
حجاب اسالمی یعنی بدون چادر و
روسری و پوشش استفاده شود ،چه
حکمی دارد؟!
در ج��واب ،هر چهار ت��ن با چیدن
صغری و کبراهای فراوان ،در نهایت
گفته اند که اشکالی ندارد!
به نظر ما ،علت این ُشل گرفتن قضیه
هم این است که مسئله مربوط می
شود به دستگاه تبلیغاتی خودشان
یعنی صدا و سیما!
ما هر چه نشستیم و منتظر ماندیم
ک��ه این اس��تفتاء را خدمت ما هم
بفرستند و نظر فقهی ما را هم جویا
شوند خبری نشد ،بنابراین خودمان
تصمیم گرفتیم همین طور سرخود
به این استفتا جواب دهیم!
بر امت اس�لام واجب شرعی است
که در سالهای اول قرن  21میالدی
که ملت های دیگر فکر پیش��رفت
های علمی هس��تند ،دست از این
مزخرفات و مهم�لات بردارند و به
فکر زندگی بهتر هم برای خودشان و
هم برای نسل های آینده باشند!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ دوشنبه سی ام آگست
الحرام سال  2010ولفری دربدری
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اقتصـاد...

چنی با پشت سر گذاشنت ژاپن دومنی قدرت
اقتصادی جهان شد

بر اس��اس گ��زارش های منتش��ره
اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال
جاری میالدی با پیش��ی گرفتن از
ژاپن جایگاه دومین اقتصاد جهان را
پس از ای��االت متحده آمریکا از آن
خود کرده است.
گزارش ه��ای خبرگزاری ها حاکی
است که کاهش صادرات و یکسان
ماندن مصرف داخلی در ژاپن باعث
شد تا رشد اقتصادی این کشور در
ماهه��ای آوریل تا ژوئن با مش��کل
روبهرو شود و چین در همین دوره
توانست به رشد پرقدرت اقتصادی
خود ادامه دهد.
تولی��د ناخال��ص داخل��ی ژاپن در
سهماهه یاد شده  ۰/۴درصد گزارش
شدهاس��ت در صورتی که این رشد
در س��ه ماه پیش از آن  ۴/۴درصد
بود .در صورت در نظر گرفتن دوره
نیمسال اول سال جاری ،ژاپن هنوز
دومین اقتصاد جهان بهشمار میآید
اما صن��دوق بینالمللی پول معتقد
اس��ت که ژاپن طی سال جاری این
مقام را به طور کل از دست خواهد
داد.
آماره��ای جدی��د نش��انگر رک��ود

اقتص��ادی ژاپ��ن در دو دهه اخیر و
رشد شدید اقتصادی چین در همین
دوره است.
چی�ن هماین�ک بزرگتری�ن
صادرکنن�ده و مصرفکنن�ده
خ�ودرو و همچنین بزرگترین
تولیدکننده فوالد جهان است.
تحلیلگراناقتصادخاوردورمیگویند
که اگر آمارهای بخش خدمات چین
به طور کامل بررسی شوند و اقتصاد
هنگکن��گ نیز در مجم��وع ارقام
افزوده شود میتوان گفت که چین
از مدتی پیش ژاپن را پش��ت س��ر
گذاشتهاست.
گزارش خبرگزاری فرانس��ه حاکی
است که این شاخصهای اقتصادی،
نائوت��و کان ،نخس��توزیر ژاپ��ن را
در زمین��ه پر کردن ش��کاف عظیم
قرضهای دولتی ب��ا چالش روبهرو
میکند.
قرضهای دولتی ژاپن  ۲۰۰درصد
تولی��د ناخالص داخلی را تش��کیل
میدهد که باالتری��ن رقم در میان
کشورهای صنعتی جهان است.
اقتصاد ژاپن در دهه هشتاد توانست
با موفقیتهایی چش��مگیر بهویژه

در زمینه صادرات خودرو و وس��ایل
الکترونیکی به رشد پرقدرتی دست
یابد.
این کش��ور توانست در سال ۱۹۶۸
آلمان غربی را پش��ت سر گذاشته و
تبدیل به اقتصاد دوم جهان ش��ود.
تحلیلگران معتقدند که سال ۲۰۱۰
سالی است که ژاپن پس از  ۴۰سال
این جایگاه را از دست خواهد داد.
«معجزه» اقتصادی ژاپن که بر اساس
ائتالف سیاست با ادارات و شرکتها
تشکیل شده بود از دهه نود میالدی
با ش��اخصهای بس��یار باالی بازار
بورس رو به سراش��یبی گذاشت و
بحران جهانی اقتصاد نیز ضربههای
سختی به این اقتصاد زدهاست.
از س��وی دیگر ،چین تنها سه دهه
پس از باز کردن درهای خود به روی
سرمایهگذاران خارجی موفق شده تا
از نظر اقتصادی به ترتیب از بریتانیا،
فرانسه و آلمان پیشی گرفته و نفوذ
بیشتری در بانک جهانی و صندوق
بینالملل��ی پول برای خ��ود ایجاد
کند.


علی اصغر محمدی

چگونه از بیت المال برای جمع آوری عده
ای سیاهی لشکر چه پول هائی به خزانه
دولت «لوط» اضافه کردند تا شاید بتوانند
گوشه ای از عظمت و جالل کورش کبیر
را به نمایش بگذارند و به هواداران کورش
ب��زرگ بفهمانند که ای کورش آس��وده
بخواب که دولت نهم بیدار است.
ای م��ردم بدانی��د که
این شیخ شهرمان از
بیگانگان هرگز ننالد
که با ش��یخ هر چه
کرد آن آشنا کرد.
یکی نیس��ت به این
جماع��ت ایران��ی
مونتریال بگوید شما
را چه کار اس��ت که
ش��یخ با دولت ایران
همکاری می کند یا
نه! از چه دولتی کمک مالی می گیرد یا
نه؟
مگر در زیر قبر ش��ما جواب گوی او می
باش��ید؟ او خودش به امور حرام و حالل
دین آگاه می باش��د .ای شیخ این چنین
نیس��ت که آن ها گمان م��ی کنند ،زیرا
خداوند بر دلهای اهل جهل ُمهر شقاوت
نهاده ،پس تو ای ش��یخ صبر پیشه کن
که وعده خدا البته حق و حتمی است و
مراق��ب باش که مردم بی عقیده و ایمان
مقام روحانیت و "وقارت"! «فقاهت» را به
خفت و س��بکی نکشانند ،پس ای صالح
هر کس در انتظار مرگ باشد ،از کارهای
حرام دوری گزین��د و پندار نیک ،گفتار
نیک ،کردار نیک را سرلوحه فردای قیامت
خود قرار دهد ،پس شما آن ها را به حال
خودشان رها کن و هیچ اقدام (قانونی –
زمینی) انجام ندهید تا وقت معین برسد.
ای ش��یخ مردم جهان همچو کاروانهائی
هس��تند که دولتها می برندشان و آن ها
در خواب اند.
اگر مردم عمر و س��رانجام خودش��ان را
بنگرن��د ،آرزو و غرور و غیب��ت کردن را
دش��من خود دانند .خداوند را فرشته ای
اس��ت که هر روز ندا در می دهد ،بزائید
ب��رای مردن و ثروت جمع کنید برای فنا
شدن و کاخها بسازید برای ویران شدن.
امروز دوم ماه اوت ،از اخبار س��ی بی سی
شنیدم ،دکتر احمدی نژاد برای هزارمین
ب��ار از ب��اراک اوباما تقاض��ای مالقات و
همدردی کرده است.
-----CBCدر خبرهای��ش گفت :با این تقاضا
و تقاضاهای دیگر ک��ه در آینده از طرف
آقای احمدی نژاد درخواست خواهد شد،
را رد خواهد کرد رئیس دفتر کاخ سفید
گفته است که رئیس جمهور ایران هرگز
به این آرزو نخواهد رس��ید که با حسین
اوباما مالقات کند.
-----و یکی دیگر از خبرها ،سوء قصد به جان

دکتر احمدی نژاد می ب��ود .رادیو های
بیگانه عامالن این س��وء قص��د را عوامل
«ریگی» می دانند.
از طرفی در ایران احمدی نژاد گفته است:
اسرائیل گوس��اله پرس��ت آدم فرستاده
همدان که مرا بکش��ند .اما روزنامه های
داخلی گفته اند :نخیر این طور نبوده ،چند
تا فشفشه از چهارشنبه سوری گذشته بجا
مان��ده که ناگهان ایجاد ص��دا کرده .این
جاست که انسان نمی داند قسم روباه را
قبول کند یا دم خروس را.
رادیوها و تلویزیون ها و سایت های خبری
بیگانگان یک چیز می گویند ،اخبار داخل
کشور یک چیز دیگر ،ما که حیران مانده
ایم کدام را باور کنیم.
-----یکی دیگر از خبرها در سایت اینترنتی این
بود که آقای اسفندیار رحیم مشائی می
خواهد با سینما های هالیود رقابت کند
در ساختن فیلم کورش کبیر.
اس��فندیارجان از س��تارگان برجسته و
مردمی هالیود دریاری نمودن و بازی گری
و فن آوری ،در این فیلم پر ش��کوه طلب
همکاری کرده اس��ت و آن ها را به ایران
باستانی دعوت نموده .آقای مشائی گفته
است درآمد این فیلم تاریخی صرف زاغه
نشینان خواهد کرد.
رادیو مسکو می گوید دولت آقای احمدی
نژاد به مشاورت اسفندیار رحیم مشائی و
کمک دست های غیبی می خواهند ایران
باستانی اس�لامی را به سوی دروازه های
تمدن دیرینه دوهزارو وچندمین س��ال
کورش بزرگ برساند.
ای عزی��زان هرگز به این اخبار رادیوهای
بیگانگان گوش فرا ندهید که ایمانتان را
مثل خانه عنکبوت سست می کنند.
ام��ام خمینی (رضوان الله علیه) در زمان
حیاطش (کذا) به آنهائی که درس شهادت
می دانند ،این گونه فرمود:
نکند جوانها را با ش��عار م��رگ بر آمریکا
و مرگ بر اس��رائیل به ش��هادت برسانید
و راهی بهش��ت کنید و خودتان دوزخی
گردید ،این طور نباش��د ک��ه درماندگان
درمانده تر شوند و خودتان کاخ سعد آباد
نش��ین .اگر دولت اسالمی ایران از تعریم
(کذا) اقتصادی که در پیش است بترسد،
واپس ماند و به مقصود نرسد.
ای مس��لمانان در سراسر جهان به هوش
باشید که جنگ شیطان و پیروانش با دین
به حق رسول اکرم (ص) می باشد ،یعنی
جنگ با قرآن و فرستاده «او» ،اینجاست
که امیر مومنان می فرماید:
ای بش��ر نادان به چه چیز خود می نازی
که آغ��ازت نطفه ای گندیده بیش نبوده
و پایانت ُمرداری بیش نیس��ت .حال اگر
دولتی ،مخصوصاً دولت اس�لامی ایران با
شیطان بزرگ و بچه شیطان «یزید زمان»
اس��رائیل گوساله پرست دست دوستی و
همکاری دراز کند .خداوند قاسم الجبارین

در دفاع از شیخ شهر

بسمهتعالی
ستایش پروردگاری که دارای مراتب رفیع
و صاحب عرش عظیم اس��ت .با س�لام
و صل��وات بر محمد مصطف��ی (ص) و
رحمت ابدی بر پی��روان راهش .در
روزنامه ش��هر می خواندم مقاله ای
جانس��وز از حاکم شهر «لوط» برادر
ش��یخ صالح س��یبویه ،که گله مند
بود از جماعتی .شیخ دلشکسته بود
از دل ش��کنان ،غمگین ب��ود از غم
دیدگان ،شاکی بود از منافقان ،آزرده
خاطر بود از آزار دهندگان .هرگز این
شیخ شوخ را تا به این حد خشمناک
و از کوره در رفته ندیده بودم .بیچاره
ش��یخ نمی داند به آتش بر پا شده دولت
دکتر احمدی نژاد و یارانش بسوزد! یا زخم
زبان مردمی را که چون نیش مار «هفت
سر» می ماند بکش��د .از طرفی دوستان
«هفت خط» گرد این شیخ می گردند ،به
هوای شیرینی .ای شیخ این دغل دوستان
که می بینی مگسانند گرد شیرینی .ای
رفیق ش��فیق ،بهتر که در این زمانه کم
گیری دوست با اهل زمانه صحبت از دور
نیکوست.
هر کس بطریقی دل شیخ می شکند
بیگانه جدا ،دولت محمود جدا
دوست جدا می شکند!!
دولت هارپر اگر می شکند عیبی نیست
در حیرتم از دولت محمود چرا می شکند
برادر صالح همانطور که می دانید ،دوستی
انس��ان ها در روی زمی��ن همانند خانه
عنکبوت می ماند و خردمندان عالم دانند
که سست ترین خانه ،خانه عنکبوت است.
همانگونه که رواب��ط دولت ها با یکدیگر
مثل خانه عنکبوت می ماند .نوشته بودید
که هیچ گونه هم��کاری و کمک مالی از
دولت اس�لامی ایران دریافت نمی کنید،
«پُر واضح است» تا زمانی که آقای رحیم
مشائی که از محبان ایرانیان خارج کشور
می باش��د ،صد میلیون ص��د میلیون به
خانم های هنرمند همچو هدیه تهرانی و
آقایان حبیب ،ستار ،بیژن مرتضوی ،معین
و «هانی و هومن» از خزانه کش��ور قرض
الحسنه پیش کش می کند!
دیگر به من و شما چیزی نمی رسد .شما
چقدر ساده دل می باش��ید باز خدا پدر
این دولت گمراه قوم «لوط» را بیامرزد که
نیم نگاهی به این پناهجویان ایرانیان خارج
کشور می اندازد.
حتم��اً به ی��اد دارید ک��ه در آن نمایش
نوروزی ایرانیان مونتریال که به فرماندهی
برادرمان اس��فندیارجان و همراهان و آن
(بادی گاردهای مونتریالی ایرانی کانادائی
و چند نفری ایرانی وطنی لباس شخصی
خوش تیپ) که ایشان را دوره کرده بودند!
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توقیف خودرویی با سرعت  ۳۲۰کیلومرت در ساعت
در بزرگراههای تهران!
رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی
تهران ب��زرگ از توقیف یک خودرو
با سرعت  ۳۲۰کیلومتر در ساعت
در یک��ی از بزرگراههای تهران خبر
داد.
وی گفته است :راننده این خودرو که
فاقد گواهینامه رانندگی بوده و هنوز
به سن قانونی برای داشتن گواهینامه
نرسیدهاس��ت «برای آزمایشهای
روحی و روانی» به پزش��ک بهداری
ناجا (نی��روی انتظام��ی جمهوری
اسالمی) فرستاده شدهاست.
وی افزود گفت که راننده متخلف «با
یک دستگاه خودرو که ساخت خارج
از کشور است» در نیمهشب دست
به این اقدام زده ،و علت این سرعت
غیر مجاز را «تست سرعت خودرو»
اعالم کردهاست.
بررس��یهای انج��ام ش��ده نش��ان
میده��د این راننده تاکنون تخلفی
نداشتهاست.
گفتن��ی اس��ت :ب��رادر بزرگتر این
راننده خاطی به دلیل س��رعت غیر
مجاز در یک حادثه رانندگی کشته
شدهاست.
وی در ادامه گفت« :راننده مذکور به
دستگاه قضایی معرفی شد و تعهد
داد تا زمانی که گواهینامه نداش��ته

بزرگترین جالد...

باش��د ،از
راندن خودرو
خ��ودداری
ک��رده و
د س��تگا ه
قضای��ی نیز
برخورد الزم عکس تزئینی است.
را با وی انجام
داد».
این مس��ئول
راهنمایی و رانندگی تهران اشاره ای
به نوع برخورد دستگاه قضایی ایران
با راننده یاد شده نکرده است.
در موردی مشابه ،پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران اس��فندماه س��ال
گذش��ته اعالم کرد ک��ه گواهینامه
یک زن را به جرم رانندگی با سرعت
 ۲۷۰کیلومتر در ساعت در بزرگراه
نیایش باطل کردهاست.
با وجود افزای��ش مبلغ جریمهها و
تنبیهه��ای رانندگ��ی در ایران این
جریمهها هنوز در مقایسه با بسیاری
از کشورهای جهان در سطح پایینی
قرار دارد.
رک�ورد جهانی س�نگینترین
جریم�ه رانندگی طی ماه جاری
میالدی در س�وئیس شکس�ته
شد.

>> ادامه از صفحه7 :

ولی ظاه��را این امر انگی��زه اصلی
اجرای مخفیانه اعدامهای گروهی در
مشهد نبوده است.
پرون��ده جمهوری اس�لامی اجرای
ه��زاران قتل و اعدام علن��ی ،اعم از
سیاسی و عادی ،را در حیات بیش از
سه دهه این رژیم ثبت کرده است و
افزودن چند صد قربانی دیگر آن هم
از میان محکومان غالبا بی سر و پا و
کسانی که در چنبره فقر و اعتیاد و
خشونت گرفتار شدهاند وزن زیادی
به س��نگینی این پرونده نمیافزاید.
البته کشتن هر یک انسان جنایت
بزرگی است که نباید از کنار آن به
سادگی گذشت.
ولی ب��رای رژیمی ک��ه در مقیاس
هزارانه آدمها را به دالیل سیاس��ی
و عقیدتی کش��ته و ضیافت خون
برپا کرده اس��ت ،قتل عامهای این
چنین��ی به صورت علنی و باز نباید
کار مشکلی باشد.
مگر آمار اعدامهای اعالم شده رژیم
جمهوری اس�لامی ،بدون محاسبه
قتل عام بزرگ س��ال  ،۶۷س��ر به
هزاران نمیزند؟
و آی��ا رژیم��ی که ه��زاران مخالف
سیاسی و عقیدتی خود را علنا سر
به نیس��ت کرده در کشتن دهها یا
حتا صدها زندانی عادی چه مشکلی
داشته که به مخفی کاری در باره آن
پرداخته است؟

اعدام در ایران صادق است .جامعه
جهانی در چند دهه اخیر به سرعت
به سوی کاهش یا لغو اعدام پیش
رفته است .هم اکنون اکثریت بسیار
بزرگی از کشورهای جهان از اجرای
اعدام عمال دست کشیدهاند .بیش از
نود در صد اعدامهای جهان تنها در
معدودی از کشورها اجرا میشود.
در میان آنان دو کشور چین و ایران
در مرتبه اول قرار دارند .در عین این
که چین به لحاظ عددی بیشترین
اعدامه��ا را به ثبت رس��انده ،ولی
جمهوری اسالمی به صورت سرانه
بیش از هر کشور دیگری مرتکب
اعدام شده است.
مهمتر از هم��ه ،در حالی که آمار
اعدام در س��طح جهان��ی و حتا در
چین در سالهای اخیر رو به کاهش
بوده در ایران این آمار روند افزایشی
داشته است .در شرایطی که جهان
به سوی جامعهای بدون اعدام پیش
میرود عطش جمهوری اس�لامی
برای اعدام و قتل بیشتر شده است.
فاجعهب��ار اس��ت ک��ه درس��ت در
روزهایی که از چین خبر میرس��د
ک��ه مجازات اع��دام از بس��یاری از
جرایم اقتصادی حذف ش��ده است،
نهادهای حقوق بش��ری از افزایش
اعدام در مقیاس صدها نفر در ایران
آن ه��م به ص��ورت پنهانی گزارش
میدهند .نظام جمهوری اس�لامی
چنان با قتل و اعدام عجین ش��ده
است که گویی بدون ارتکاب مستمر
آن نمیتواند به حی��ات خود ادامه
دهد .ای��ران اکنون تنها کش��وری
اس��ت که بر خ�لاف روند جهانی و
مصوبههای سازمان ملل مرتبا به آمار
اعدامهای خود در س��الهای اخیر
افزوده اس��ت .چندی پیش سازمان
عفو بین الملل از جمهوری اسالمی

آن دولت را به آتش خش��م جهنم در روز
قیام��ت گرفتار کند و خداوند س��بحان
روزی مردم کش��ورها را در خزانه دولتها
و ثروتمندان مقرر داشته ،پس هیچ بنده
ای گرسنه نماند ،مگر آنکه دولتمندان و
ثروت پرس��تان حق آن م��ردم را پایمال
کرده باش��ند و خدای تعالی خزانه داران
و ثروتمن��دان دولتی و غی��ر دولتی را به
سختی باز خواست کند.
کسی که مردم را به دین داری می خواند
و خود عمل نمی کند ،چونان تیر اندازی
است که اسلحه اش را خشاب نباشد .آنان
که به دولتها امیدوارن��د ،با رفتن دولتها

مای��وس و ناامید گردن��د .ای روزه داران
ماه رمضان ،پیش از این دولتهائی که در
حال حاضر به ُکرس��ی قضاوت و جایگاه
قدرت نشس��ته ان��د ،دولتهائ��ی قوی تر
همچو ک��ورش ،Alexander ،اس��تالین،
مائو ،چنگیزخ��ان مغول ،فرعون و هیتلر
خدابیامرز بودند که هالک ش��دند ،زیرا
مردم را از حق ش��ان محروم نموده و آنها
را با رشوه به باده گمراهی مست کردند و
به راه باطل کشانیدند و مردم جاهل نیز از
پی دولتها رفتند.
هر گاه از چیزی بترس��ی خود را به میان
آن افکن ،زیرا سختی برحذر بودن بزرگتر

پاس��خ را ظاهرا باید در فشار جامعه
جهانی و به خصوص نهادهای حقوق
بشری بر رژیم ایران جستجو کرد.
رژیم جمهوری اسالمی در سالهای
اخیر بیش از هر زمان دیگر به دلیل
نقض حقوق بش��ر زیر فشار جامعه
جهانی قرار گرفته است .این امر به
خصوص در مورد آمار بس��یار باالی

یک مرد س��وئدی ک��ه روز نهم ماه
اوت با سرعتی معادل  ۲۹۰کیلومتر
در س��اعت در بزرگراههای سوئیس
رانندگی میکرد توسط دادگاه این
کشور به پرداخت مبلغی معادل یک
میلیون دالر آمریکا و توقیف خودرو
محکوم شد.
«نیمی از کش�تههای تصادفات
تهران عابران پیاده هستند»
در حوادث ترافیکی هفته گذش��ته
در ایران ۳۶ ،نفر کش��ته و  ۲۳۹تن
مجروح شدهاند.
همچنین رئیس پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران گفته است ،در حال
حاضر بیش از  ۵۰درصد کشتههای
تصادفات شهر تهران را عابران پیاده
تشکیلمیدهند.

مجید کفایی اتاوا

بی سر صدا
1

هر چه می پرسم ز خود تو کیستی
هرچه می گویم به خود تو نیستی
باز می بینم که هستی همه جا
نوری یا نیرو ندانم چیستی

2

هم تو نوری هم تو نیرو ای خدا
نیست این چرخِجهان از تو جدا
می بَرند نامِ تو را اندر فضا
کهکشان ها ،دائما ً،بی سر صدا
 23مرداد 2569ساعت  3بامداد

ایران ،به دلیل ادامه اعدام بزهکاران
خردس��ال ،به عنوان «آخرین جالد
کودکان» در جهان یاد کرد .اکنون
با توجه به ای��ن که این رژیم  ،پس
از ده��ه خونی��ن اول انق�لاب ،در
س��الهای اخیر به طور سرانه بیش
از هر کشور دیگری به قتل و اعدام
دست میزند باید لقب «بزرگترین
جالد جهان» را نیز به آن اضافه کرد.
جمهوری اسالمی سعی دارد که با
اجرای مخفی اعدامها جامعه جهانی
را از عملک��رد خود بیخبر نگه دارد
تا بتواند با خیال راحتتر به کشتار
خ��ود ادامه دهد .نباید اجازه داد که
رژیم در این سیاست موفق شود  -و
این وظیفهای است که بر دوش همه
ما سنگینی میکند.
--------------

[1] http://persian.iranhuman_rights.org/1389/06/vakilabad
prison_mashad_1/
[2] http://persian.iranhuman_rights.org/1389/06/mashad
vakilabad_executions_3/

از آن چیزی اس��ت که از آن می ترسی.
از فرمایش��ات اس��تاد علم و معرفت امیر
مومنان.
به امید پیروزی حق بر باطل
از طرف علی اصغر محمدی
و جمعی از مسلمانان و پیروان راه حق
– مونترال – کبک سیتی – اوتاوا –
ماه رمضان 1431
دلهایتان را در این ماه عزیز با یاد خداوند
زنده نگهدارید توانگری در غربت وطن
است ،و فقر در وطن غربت است.
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همدردی

خبرهای کانادا....

ادامه افزایش قیمت مسکن در کانادا در رکود
بازار خرید و فروش

 ۲۵آگوست ایرانتو:
در حالی که بهای خانه در کانادا
برای چهاردهمین ماه متوالی به
سیر صعودی خود ادامه می دهد
ب�ازار خرید و ف�روش همچنان
راکد مانده است.
بر اساس مطالعه جدیدConference
 Board of Canadaاز ابتدای سال
جاری تاکنون فروش خانه از کاهشی
در ح��دود  25درصد برخوردار بوده
اس��ت اما عدم وجود تقاضای کافی
مانع عرضه خانه ها و افزایش قیمت
آنها نگردیده است.
"مایکل بارت" مدیر موسسه مذکور
دلیل بی عالقگی مردم به خرید خانه
را بیشتر شدن هزینه های نگهداری
آن ،از جمله میزان اقساط وام مسکن
بیمه و مالیات دانست که متناسب
با میزان تورم و درآمدهای صاحبان
خانه نیست.
وی نتیجه می گیرد که طی دو سال
آینده توانای��ی مردم برای نگهداری
خانه های خود روز به روز سیر نزولی

به خود خواهد گرفت.
بهای خان��ه در کانادا طی ماه جون
گذشته 13.6درصد به نسبت سال
قبل و  1.5درصد نسبت به ماه قبل
از آن افزایش داشته است.
دلیل اصلی افزایش شدید قیمت ها
به قانون جدید تجمیع مالیات های
استانی و فدرال در دو استان انتاریو
و بریتیش کلمبیا برمی گردد که از
اول ماه جوالی باجرا درآمده است و
طی آن میزان فروش خانه 30درصد
کاهش یافته و قیمت ها نیز تقریبا
ثابت ماندند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که
در صورت ادامه این روند بازار به نفع

 ۲۴آگوست :محاکمه صدها تن که
در طی گردهمای��ی های اعتراضی
برگزاری اجالس « گروه بیست» در
اواخر ماه ژوئن بازداش��ت و به ایجاد
اخ�لال در نظ��م و امنیت عمومی
متهم ش��ده بودند روز دوشنبه (٢٣
اوت) در تورنتو آغاز شد.
بنا به گزارش صدای آمریکا به نقل
از رسانه های کانادا بیش از سیصد
متهم روز دوش��نبه در دادگاه های
مملو از جمعی��ت در دیوان جنایی
انتاریو حاضر شدند.
بن��ا به گفت��ه پلیس رس��یدگی به
اتهامات بیش از سیصد متهم یکی
از بزرگتری��ن و ب��ی س��ابقه ترین
مراحل قضایی در تاریخ دادگاه های
بزرگترین شهر کانادا محسوب می
شود.

طی دو روز برگزاری اجالس «گروه
بیست» و «گروه هشت» در اواخر ماه
ژوئن تورنتو شاهد خشونت بارترین
گردهمایی های اعتراضی تاریخ این
ش��هر و حضور گس��ترده نیروهای
امنیتی و پلیس کشور بود.
در طی این درگیری ها حداقل پنج
خ��ودروی پلیس به آتش کش��یده
شد و معترضان شیشه های صدها
بانک و مغازه مرکز ش��هر تورنتو را

خریداران حرکت کرده و قیمت ها
همانند آمریکا کاهش خواهد یافت.
آن��ان معتقدن��د این ام��ر پس از
فروک��ش کردن تأثی��رات ناگهانی
مالی��ات  HSTطی ماه های آینده
روی خواهد داد.
می��زان فروش خان��ه در ماه جون
گذش��ته  8.2درصد نسبت به ماه
قبل از آن و 19.7درصد نس��بت به
جون  2009کاهش داشته است.
اما متوسط بهای خانه در همین ماه
حدود  242662دالر بوده در حالی
ک��ه این مبلغ برای ماه جون س��ال
گذش��ته 326689دالر عنوان شده
است.
با این وجود وضعیت فعلی بازار
مسکن در کانادا بمراتب بهتر از
آمریکاست.
گزارش ها حاکیست همسایه جنوبی
ما طی س��ه ماه قبل بدترین رکورد
را در فروش خانه های نوساز تجربه
کرده است.

آغاز حما کمه سیصد معرتض به برگزاری اجالس
«گروه  »20در دیوان جنایی انتاریو

شکستن .د
دس��تگیری ه��ای جمع��ی افراد
معترض اعتراض های گسترده ای از
سوی گروه های مدافع حقوق بشر
و فعاالن جامع��ه مدنی را به همراه
داشت.
همزمان با برگزاری دادگاه متهمان
به آشوب و اخالل در جامعه در طی
برگ��زاری اجالس «گروه بیس��ت»
در دادگاه جنای��ی انتاریو گروه های
مدافع حقوق بشر و فعاالن تورنتو و
مونترال با برگزاری کنفرانس خبری
زنده ای از حقوق ای��ن افراد و حق
آزادی بیان و عقیده دفاع کردند.
تع��دادی از این گروه ها بعد از ظهر
دوش��نبه گردهمای��ی اعتراضی در
برابر مقر پلیس در مرکز شهر تورنتو
برگزار می کنند.

روایتی گویا از پیمان های توخالی

کیهان سال !! 57

دوست گرامی آقای فرشاد فرخیان
خبر درگذشت

شادروان آقای حسن فرخیان

بزرگ خاندان باعث تاثر و تالم خاطر گردید.
ما را در غم خود شریک بدانید.

خانوادههایشمیم،طاهری،ورجاوند،سیستانی

همدردی

دوست گرامی جناب آقای محمد سلجوقی
خانواده های سلجوقی ،پورمهدی
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد.
با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان در ایران شریکیم
و برایتان صبر و آرامش آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان ،زهره منافیان،

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

مركز اسالمی ایرانیان
همه با هم به سوی خدا رویم

ماه مبارک رمضان ماه ضیافت پروردگار بر همگی شما مبارک باد

مركز اسالمی ایرانیان همانند سالهای گذشته
در این ماه رحمت با ارائه برنامه های ویژه این ماه در خدمت شما عزیزان خواهد بود
كه بدین شرح میباشد:
نماز جماعت مغرب و عشاء  -افطار  -دعای افتتاح
دو هفته دوم از تاریخ  15ماه مبارک رمضان لغایت عید فطر،
(آخر ماه مبارك رمضان) هر شب برنامه ها برگذار خواهد شد.
امیدواریم با حضور خود این دعوت پروردگار را لبیك گفته و همگی در این ماه پرهیزگاری درون را
جال و صفا دهیم و از دریای رحمت پروردگار بهرمند شویم.
>> فطریه ماه مبارك رمضان  9دالر میباشد

نماز عید سعید فطر همراه با صبحانه ساعت  9صبح در مركز بر گذار خواهد شد

جهت كمك به هرچه با شكوهتر بر گذار كردن این ماه با شماره های مركز تماس حاصل فرمایید

مركز اسالمی ایرانیان

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

مترو واندوم :اتوبوس  90به مست غرب

اذان
مغرب

ظهر

طلوع اذان
آفتاب صبح

تاریخ

اوقاتشرعی
ماهمبارکرمضان

33

 سال  16شماره 10  968شهریور 1389

33 PAYVAND: Vol. 16  No.968  Sep. 01, 2010

www.paivand.ca

سپاسگزاری

همدردی
استادان گرامی آقایان
دکتر محمد استعالمی
و هومن استعالمی

درگذشت همسر و مادر گرانقدرتان
انسان فرهیخته و دانش پژوه

زنده یاد بانو پروین انوار

را به خانواده محترم استعالمی ،دوستان و نزدیکان
و همچنین جامعه ایرانیان تسلیت می گوییم.
--------------------------------

خانواده های مشعوف ،هراتی وخدیر

عزیزانم  ،سه هفته تلخ از درگذشت ناگهانی همسرم

پروین انوار

گذشت و هنوز برای من و فرزندم دکتر هومن استعالمی ،برای همسر گرامی او
نازنین ،برای فرزندان آنها نیما و نیکی ،و برای دیگر بستگان ما ،باور کردن این
ضایعه دشوار است.
اما در این سه هفته ،ما از دوستان مهربان خود در مونتریال ،در دیگر شهرهای
کانادا ،در ایران و دیگر کشورها ،آن قدر مهربانی و توجه دیده ایم که تحمل
این درد را به راستی بر ما آسان کرده است.
حق این بود که ما به دیدار هر یک از آن مهربانان می رفتیم و روی همه را می
حد خود را بر زبان می آوردیم؛
بوسیدیم و سپاس بی ّ
و این کار ممکن نیست.
باز باید به محبت دو دوست گرامی ،آقایان محمد رحیمیان و خسرو شمیرانی
تکیه کنیم ،که سپاس همراه با احترام ما را به همه ابالغ می کنند.
در فرصتی دیگر ،امید دیدار همه را داریم و سپاس خود را باز خواهیم گفت.

همدردی
دوست دیرین و ارجمند
آقای رامین استاد عباسی عزیز
درگذشت پدر محترم تان
را تسلیت گفته ،برای شما و تمامی سوگواران
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.

رضا امیری و دیگر دوستان شما

سپاسگزاری
از تمامی بستگان ،یاران ،همکاران گرامی
و عزیزانی که با ما در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوارمان ،بزرگ خاندان،

شادروان آقای داریوش استاد عباسی

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

خانواده های استاد عباسی،
کفاش محمدی و عزیزی

محمداستعالمی
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paivand@videotron.ca
Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

LOCKSMITH
با سابقه چندین ساله

درسراسرمونتریالبزرگ
 مسکونی
 تجاری
 اتومبیل
High Securtiy
Locks:
MULTI LOCK
 برترین سرویس،
 نازلترین بها
 موموخواهان:
درخدمت هموطنان گرامی

 سرویس  24ساعته
Tel.: 514-999-4341
Tel.: 514-762-6774
__________

4155 Verdun
)(Corner Galt

EXCELENT

BUSINESS

OPRTUNITY FOR
ENTERPRENURE

یک بیزنس بسیار خوب
با سرمایه گذاری کم
و با امکان داشتن درآمد،
برای فروش موجود است.
مدیریت و گرداندن
بیزنس را هم ما به عهده
می گیریم.
برای اطالعات بیشتر
تماسبگیرید:
Tel.: 514-544-1298
ali-sharifian az sep1

UPسپتامبر :رضاامیر

حمل و نقل

پارس ماریتایم
Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

سرویس اتاوا
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر
@abehn082
uottawa.ca
Tel.:(514) 966-4572

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

سالن آرایش

شهـرزاد

توسط خانم
با سابقه  20ساله
در ناحیه NDG
(خانمتحسین)
Tel.: 514-358-5105

)(NDG

(514) 489-6901

514-483-0303

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت
پذیرفتمیشود.
لطفا با آقای گوگوش
تماسبگیرید:

514-952-7400
از15ماه می 2010

1UPسپتامبر:اخوان

ریاضیاتوفیزیک
تدریس

ستــون

RENOVATION
جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ،
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
کفپوش چوبی ،رنگ،
تکمیل زیرزمین

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

Nettoyeurs
EXPRESS
www.nettoyeursexpress.com
Your garments fresh
and cleaned as early as
!the same day
CEL: 514-889-7392

به شیوه روان و آسان
ابتدائی،دبیرستان،
کالج و دانشگاه
Tel.: 514-655-5991

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

استخدام

به یک نفر مسلط به امور
کامپیوتریبرایمدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.
Tel.: 514 839 5781

UPاز1سپتامبر:اخوان

استخدام

Tel.: 514-746-9271
آرش باسالنی:ازجون up15

فعالیتشغلی
در خانه

به چند نفر
پیتزامیکر باتجربه
و راننده
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355

hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

 UPپیتزااطلس از  1اگوست اخوان

Working from home

بخش پژوهشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت
www.virgotrading.com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

Coiff.
Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.

خشکشویی

آموزشخیاطی

نیازمندیهای

قفل و کلیدسازی
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قابلتوجهخامنها

فال قهوه

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

خدماتکامپیوتر

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی

www.systemexpert.ca

514-294-8242

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

514-575-7080

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

)(514

MS WORD

رضانوشادجمال

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

)(514

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

ازسپتامبرNikpour:

متــرجم

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

و ورق
توسط شادی
678-6451

514-624-5609
514-889-3243

استخدام
سوپر اخوان

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

514-485-4744
514-620-5551

ساختمـــان

شرکت ساختمانی PRO ALCO

تکمیل زیرزمین ،حمام و آشپزخانه
 لوله کشی ،برقکاری
نصبدروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک،
نصبسرامیک،
نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)

Tel.: (514) 245-5500
 Pاز1مه تا1اوت

اوکازیونعالی

Deux Pour Un Pizza
برای فروش

با سابقه طوالنی ،مشتری دائمی
در قلب الوال
به دلیل تغییر شغل
بفروش می رسد:

Tel.: 450-967-4971
july01,151shamsabadi ak west

دارالترجمهرمسی

یکتـا

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی،عضوجامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهایPCRC
و MCC
 تنظیم دعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

عضوجامعه مترجمین کبک

1010 Sherbrooke W.

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

Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایران
در مونتریال

Chambre des notaires
du Québec
>> وصیت نامه ،وکالتنامه،
گواهیامضاء،امورمستغالت،
ازدواج و عقد رسمی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

Cell: 514-730-7462

House

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
در مرکز شهر مونتریال
تجاری ،پنجره فرستادن
mona.golabi@gmail.com
کودکیار و پرستار به خانه
www.MonaGolabi.com
شما ،بصورت نیمه وقت،
Tel.: 514-831-2293
تمام وقت و ماندن
بطورهفتگی

(514) 677-4726

آینه شمعدان

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

(514) 481-8596

farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه 27

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :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
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178

آموزش دف
و ردیف آوازی

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف
مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739
azfev01

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی

www.SinaBathaie.com

514-262-4045

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

www.paivand.ca

GENERAL

RENOVATIONS
Tiles & Cement
Interior finishing
Hardwood flooring,
& kitchen
bathroom

فروش سنتور
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

اجـاره

آپارتمان برای اجاره
استودیو های بزرگ ،مبله،
با اینترنت ،کابل تلویزیون،
لباسشویی و خشک کن،
آشپزخانه مجهز و....
 مقابل مترو شربروک
 به بهای نازل
اجاره داده می شود.
Tel.: 514-839-5781
hus2002sein@gmail.com june01-2010UPmrs soudmand

تعمیرات
ساختمانی

پرستارساملندان

Free to Air
TV channels

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

514-994-7340
UPاز جونutkoibeg@yahoo.ca 2010

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

بهیکپیتزامیکرآشپز
باتجربه (با حقوق مکفی)
دروستآیلندنیازمندیم.

تافوریهP? bobymoradian2011

صــرافی 5
ستاره
2178 Ste-Catherine W.

514 -585 - 2345
514- 846--0221

خواننده
بتهــوون

ARIANA
MOVING

اسباب کشی

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

PIZZA MAKER
Tel.: 514-560-4534
از1می

استخدام

AKHAVAN
FOOD

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

استخدام

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

1200, de Bleury #9
Montréal,

Québec Tel.:
(514) 523-1047

www.accesasie.com

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

(514) 887-0432
Toronto:

(647) 822-2529

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Fax: (514) 288-4682

514-996-9692

به یک نفر کارمند
مسلط به زبان فرانسوی
و انگلیسی ،دارای
گواهینامهرانندگی،برای
کار در نمایشگاه اتومبیل
نیازمندیم.
514-651-7443

Business
FOR SALE

cordonnerie
باسابقه طوالنی و مشتری
دائمی،در مرکزشهر
مونتریال بفروش میرسد.

Tel.: 514-843-8454
مسعود /ابی اسدیUPاز  1جوالی 2010

جویای همخانه

 15آگوست  -اول سپتامبر
ماهیانه  425دالر
در یک آپارتمان دو خوابه
بزرگ (دو اتاق خواب جداگانه)
با بالکن ،مبله ،خواستار یک هم
خانه مرد هستم .آپارتمان در
نزدیکی اتوبوس و ده دقیقه ای
مترو قرار دارد .اجاره ماهیانه
شامل همه چیز(برق ،آب ،تلفن،
اینترنت وشوفاژ) خواهد بود.

Tel.: 514-544-1298
از  15اگوست شریفیان

خدماتساختمانی

احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی ،تکمیل زیرزمین
 با بهترین کیفیت
 و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

شیراز
514-485-2929

PARTICIPATE
in ou
r

COMMUNITY

a1973akbar@yahoo.ca

 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 صحبتهستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که
به درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای
اجاره ،حرفه و هنری برای عرضه
دارید؟...

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

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

سالن آرایش

VIVA

2315 GUY
514-937-8293

مجری
مراسم
عقد
ایرانی
514-

825-3170

شیوا را فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد کنید!

شیوا نظر آهاری ،شهروند
 ۲۶ساله ی ایرانی ،خبرنگار
و مدافع حقوق بشر ،بطور
غیرقانونی در یکی از بدنام
ترین زندانهای ایران گرفتار
ب��وده و در خط��ر محکوم
ش��دن به اجتماع و تبانی
جهت ارتکاب جرم و نگران
کننده ت��ر از آن ،در خطر
اته��ام محارب��ه (جنگ با
خدا) ،قرار دارد.
شیوا نظرآهاری که تابستان
سال گذش��ته دستگیر و
بعد آزاد ش��د ،دوب��اره در
ماه دسامبر توقیف شده و
هنوز در س��لولی در زندان

اوی��ن ،در تهران ،در انتظار
محاکمه است.
دادگاه بع��دی ش��یوا،
۴سپتامبر ۲۰۱۰می باشد،
دادگاهی نامسلم و همواره
به آینده ارجاع شده.
در طول یک سال گذشته،
چندین سازمان غیر دولتی
بینالمللی،مانندفدراسیون
بین المللی حقوق بش��ر،
استفاده از اِعمال شکنجه
های جس��می و روانی در
این زندان را افشا کرده اند و
برای اینکه شیوا و بسیاری
زندانیان دیگر به فراموشی
سپرده نشوند ،فدراسیون

بین المللی جامعه
گزارش��گران بدون
م��رز و ش��یرین
عبادی ،برنده جایزه
صلح نوبل ،کمپین
حمایت برای آزادی
ف��وری زندانی��ان
سیاسی  -عقیدتی
ایران��ی ،برگ��زار
نمودند.
از نظرعفو بین الملل ،شیوا
نظر آهاری ی��ک زندانی
سیاسی  -عقیدتی ست،
چرا که او در بند اس��ت
صرفا ب��ه این دلیل که از
حق خ��ود ب��رای آزادی
بیان و برگزاری تجمع ،به
شیوه ای مسالمت آمیز،
بهره برداری کرده است.
گروه��ی از فعالی��ن و
مدافعی��ن حقوق بش��ر،
با ه��دف راه اندازی یک
کارزار بی��ن المللی برای
جلب توجه افکار عمومی
به بازداشت و اسارت غیر



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

UPاگوست  1و  15اخوان

قانونی ش��یوا نظر آهاری،
گرد هم آمده اند.
پیام اصلی این کارزار ساده
و سرراس��ت است :شیوا را
فورا و بدون قید و شرط از
زندان آزاد کنید!
درخواس��ت آزادی فوری و

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!

جویای ازدواج
آقای  37ساله ایرانی،
سیتی زن کانادا،
ساکنمونترال،
خواستار ازدواج و تشکیل
خانواده می باشم.
لطفا با ایمیل زیر تماس
بگیرید:

PAYVAND

نیازمنــدیها

پیام اصلی ما ساده و سرراست است:

------

989-8383

تـورونتو

پیوند را مشترک شوید:

تلفن اطالعات:
514-483-3196

Tel.: 514-

س�فر روزانه به

لوئیزداداش زاده

(آقاعباس)

_________________
2070 Maisonneuve

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191

داروخانه

رستوران شیراز

استخـدام

Autoultime.com

رستوران

شادی آفرین
جشن های شما

کافه صوفی

استخدام

azjan15unpaid

آریانا مووینگ

استخدام

az aug152010

بهای باورنکردنی

RENOVATION

Tel.:514-573-4477

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

514-768-9485

استخدام

جزئی و کلی

شیرینی
سـرو

زبی اسداله

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

خانم مجرب از سالمندان
و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز
(حتی ویکندها)
نگهداری می کند:
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514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
Paivand@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
برایمابنویسیداما...

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 یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
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 هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

بدون قید و شرط شیوا نظر
آهاری را داریم.

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

کمیتهمستقلضدسرکوب
شهروندان ایرانی  -پاریس


کار استاد علی اصغر معصومی

®لوگوی پیوند®
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

www.paivand.ca
ای بیزنس شما!
در خدمت ارتق

36

 سال  16شماره  10  968شهریور 1389

36 PAYVAND: Vol. 16  No.968  Sep. 01, 2010

www.paivand.ca

کاروان حج متتع آمسان
قافلة السماء للحج و العمره لبیک اللهم لبیک

تاریخ پرواز از کانادا  7نوامبر به جده

و تاریخ برگشت از مدینه  27نوامبر

از ویژگی های منحصر به فرد این گروه
وجود عالیترین خدمات معنوی و برگزاری مراسم مذهبی و ادعیه کمیل ندبه و عرفه
توسط مدیر این کاروان حاج مرتضی طاهری است،
که از مداحان مشهور و با سابقه میهنمان می باشند.
از افتخارات این کاروان همراهی حجة األسالم و المسلمین حاج آقا سید محمد حسن مشکواة،
حاج آقا شیخ صالح سیبویه و حجة األسالم و المسلمین نقوی
روحانیون دانشمند و مجرب در امر حج می باشد.

هدایای ویژه آژانس راه آمسان در هنگام ورود به عربستان
 _1یک گوشی موبایل به همراه سیم کارت به هر یک از مسافران
 _2یک دست حوله و لوازم احرام ،یک کاله ،یک کیف و یک تی شرت ویژه آقایان
 _3یک سجاده ،حوله صورت و نقاب آفتابگیر ویژه خانم ها

اقامت در مدینه:

هتل  5ستاره دیار اینترنشنال ،واقع در شمال حرم جنب هتل هیلتون
اتاقها در مدینه منوره دو نفره می باشد
پذیرایی مطابق با برنامه فود برد هتل اینترنشنال می باشد.
اتاقها  2تخته بوده که اگر نیاز به یک نفره شدن باشد ،با دریافت ما به التفاوت ارائه می گردد.

اقامت در مکه:

ساختمان راه آسمان گشت به صورت نظام هتلی با بهترین امکانات
واقع در عزیزیه منطقه جوهره و دارای اتاقهای  3تخته می باشد.
پذیرایی شامل صبحانه ناهار و شام میوه و دسر
به صورت بوفه باز و تهیه شده توسط بهترین آشپزهای ایرانی و بدون سهمیه بندی می باشد.

نکات قابل توجه:

در صورتی که پرواز شما یک تا چند روز دیر تر از تاریخ پذیرش ما باشد،
نماینده ما در فرودگاه جده برای پذیرش و هماهنگی آماده خدمت می باشد.
در تاریخ برگشت هرگونه تاخیر یا تقدم با مسئولیت زائرین محترم میباشد.
در صورت تمایل به استفاده از اتاقهای خصوصی در مکه و مدینه
بایستی حتما قبل از سفر هماهنگی صورت گیرد
تا در مورد هزینه مبلغ ما به التفاوت توافق حاصل شود.

مبلغ پرداختی برای هر نفر ( )6800دالر کانادا که شامل بلیت هواپیما و محل سکونت
و مبلغ ویزا چک های مطوف و احرام و قربانی و سیم کارت موبایل میباشد.

تلفن امریکا:
) 323( 793-9196

آقای حسین طالقانی
تلفن های کانادا :
514 - 366 - 1509
514 - 247 - 1732

تلفن های آمریکا:

زبان انگلیسی آقای سعد
562-818-2299
زبان عربی آقای نجفی
562-861-1221
زبان فارسی آقای طالقانی
323-793-9169

عکسهایی از منای داخلی و خارجی هتل مدینه:

37

 سال  16شماره 10  968شهریور 1389

www.paivand.ca

Immigration

زندگی...
کرایگ هایپر؛ نویسنده ،محقق،
مقاله نوی��س ،مج��ری رادیو
و تلویزی��ون و یک س��خنران
حرفه ای است.
در  ۲۵س��ال گذش��ته ،او ب��ا
کارهای��ش ب��ه عن��وان ی��ک
کارشناس حرفه ای موفقیت در
حوزه های شخصی و اجتماعی
معرفی شده.
هاپی��ر یک س��ایت ه��م درباره
س��خنرانی موثر دارد که در آن
نوشته:
«من خواسته ام بخش های مهم
کتاب های کمکی که تا به حال
خوان��ده ام و تجربه هایی که در
زندگی ام داشته ام را به صورت
۴۰نکته کلیدی فشرده کنم و در
اختیار دیگ��ران بگذارم تا در هر
زمان بتوانند آن را بخوانند.
مطمئنا کتاب هایی که در سطح
جهان��ی فروخت��ه می ش��وند و
درباره خودیاری هستند ممکن
است برای بعضی ها قابل استفاده
باش��ند ولی من مایل��م چیزی
بنویسم که برای همه مفید واقع
شود».
ح��اال این ش��ما و ای��ن هم ۴۰
توصیه کرایگ هایپر .بخوانید و
قضاوت کنید.

 )۱فرصت هایی را می بینند و
پیدا می کنند که دیگران آنها را
نمیبینند.

 )۲از مش��کالت درس م��ی
گیرند ،در حالی که دیگران فقط
مشکالت را می بینند.

 )۳روی راه ح��ل ها تمرکز می
کنند.

 )۴هوشیارانه و روشمندانه موفقیت
ش��ان را می س��ازند ،در زمانی که
دیگ��ران آرزو می کنند موفقیت به
سراغ شان آید.

 )۵مثل بقیه ترس هایی دارند ولی
اجازه نمی دهند ترس آنها را کنترل
و محدود کند.

 )۶س��واالت درس��تی از خود می
پرسند .س��وال هایی که آنها را در
مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می
دهد.
 )۷ به ندرت از چیزی شکایت
می کنند و انرژی ش��ان را به خاطر
آن از دست نمی دهند .همه چیزی
که ش��کایت کردن باعث آن است
فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی
بافی و بی ثمر بودن است.
 )8س��رزنش نمی کنند (واقعا
فایده اش چیست؟) آنها مسوولیت
کارهایش��ان و نتایج کارهایشان را
تماما به عهده می گیرند.
 )۹ وقت��ی ناچارند از ظرفیتی
بیش از حد ظرفیت ش��ان استفاده
کنند همیشه راهی را برای باال بردن
ظرفیت شان پیدا می کنند و بیشتر
از ظرفیت شان از خود توقع دارند.
آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری
استفاده می کنند.

 )۱۰همیشه مشغول ،فعال و سازنده
هستند .هنگامی که اغلب افراد در
حال اس��تراحت هستند آنها برنامه
ری��زی می کنند و فکر می کنند تا
وقتی که کارشان را انجام می دهند
استرس کمتری داشته باشند.

 )۱۱خودشان را با افرادی که با آنها
هم فکر هستند متحد می کنند .آنها
اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه
بودن را می دانند.

 )۱۲بلندپرواز هس��تند و دوس��ت
دارن��د حی��رت انگیز باش��ند .آنها
هوش��یارانه انتخاب م��ی کنند تا
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۴۰عادت

 )۲۱منتظ��ر قس��مت و
سرنوشت و شانس نمی مانند
تا آینده ش��ان را رق��م بزند.
آنها بر این باورند که با تعهد
و ت�لاش و فعالیت ،بهترین
زندگی را برای خودشان می
سازند.

 )۲۲وقتی بیشتر مردم کاری
نمی کنن��د؛ آنها مش��غول
فعالیت هس��تند .آنها قبل از
اینکه مجبور به کاری بشوند،
عمل می کنند.

 )۲۳بیش��تر از افراد معمولی
روی احساسات شان کنترل
دارند .آنها همان احساساتی را
دارند ک��ه ما داریم ولی هیچ
گاه برده احساسات شان نمی
شوند.

 )۲۴ارتب��اط گرهای خوبی
هس��تند و روی رابطه ها کار
می کنند.

 )۲۵برای زندگی شان برنامه
دارند و سعی می کنند برنامه
ش��ان را عملی کنند .زندگی
آنها از کاره��ای برنامه ریزی
نش��ده و نتایج اتفاقی عاری
است.

 )۲۶در زمانی که بیشتر مردم
به هر قیمتی می خواهند از
رن��ج کش��یدن و ب��ودن در
شرایط سخت اجتناب کنند،
افراد موفق ق��در و ارزش کار
ک��ردن و بودن در ش��رایط
سخت را می فهمند.

 )۲۷ارزش های زندگی شان معلوم
اس��ت و زندگی شان را روی همان
ارزش ها بنا می کنند.

 )۲۸تع��ادل دارن��د .وقتی از لحاظ
مالی موفق هس��تند ،می دانند که
پول و موفقیت مترادف نیستند .آنها
م��ی دانند افرادی ک��ه فقط از نظر
مالی در س��طح مطلوبی قرار دارند،
موفق نیستند .این در حالی است که
خیلی ها خیال می کنند پول همان
موفقیت اس��ت .ولی آنه��ا دریافته
ان��د که پول هم مث��ل بقیه چیزها
یک وسیله است برای دستیابی به
موفقیت.

 )۲۹اهمیت کنترل داش��تن روی
خ��ود را درک کرده ان��د .آنها قوی
هستند و از اینکه راهی را می روند
که کمتر کسی می تواند برود ،شاد
می شوند.

 )۳۰از خودشان مطمئن هستند و به
احساسات ناشی از اینکه کجا زندگی
م��ی کنند و چه دارند و چه طور به
نظر می رسند ،توجهی ندارند.

 )۳۱دس��ت و دل ب��از و مهرب��ان
هستند و از اینکه به دیگران کمک
می کنند تا به خواس��ته هایش��ان
برسند خوشحال می شوند.

 )۳۲متواضع هس��تند و اشتباهات
شان را با خوشحالی می پذیرند و به
راحتی عذرخواهی می کنند .آنها از
توانایی هایشان خاطر جمع هستند
ولی به آن مغرور نمی ش��وند .آنها
خوشحال می ش��وند که از دیگران
بیاموزند و از اینکه به دیگران کمک
می کنند تا خوب به نظر برس��ند
بیشتر از کسب افتخارات شخصی
شان لذت می برند.

 )۳۳انعطاف پذیر هستند و تغییر را
غنیمت می شمارند .وقتی وضعیتی
پیش می آید که عادت ها و آسایش
روزمره ش��ان را بر هم م��ی زند از

آدمهایموفق

بهترین نوع زندگی را داشته باشند
و نمی گذارند زندگی شان اتوماتیک
وار سپری شود.

 )۱۳به وضوح و دقیقا می دانند که
چه چی��زی در زندگی می خواهند
و چ��ه نمی خواهن��د .آنها بهترین
واقعی��ت را دقیقا برای خودش��ان
مجسم و طراحی می کنند به جای
اینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.

 )۱۴بیش��تر از آنک��ه تقلید کنند،
نوآوری می کنند.

 )۱۵در انجام کارهایش��ان امروز و
فردا نمی کنند و زندگی شان را در
انتظار رس��یدن بهترین زمان برای
انجام کاری از دست نمی دهند.

 )۱۶آنه��ا دان��ش آموزان مدرس��ه
زندگ��ی هس��تند و هم��واره برای
یادگی��ری روی خودش��ان کار می
کنند .آنها از راه های مختلفی مثل
تحصیالت آموزش��گاهی ،دیدن و
شنیدن ،پرسیدن ،خواندن و تجربه
کردن یاد می گیرند.

 )۱۷همیش��ه نیمه پر لیوان را می
بینند و توانایی پیدا کردن راه درست
را دارند.

 )۱۸دقیق��ا می دانند که چه کاری
باید انجام دهند و زندگی شان را با از
شاخه ای به شاخه ای دیگر پریدن
از دست نمی دهند.

 )۱۹ریس��ک های حساب شده ای
انجام می دهند؛ ریسک های مالی،
احساسی و شغلی.

 )۲۰ب��ا مش��کالت و چالش هایی
که برایش��ان پیش می آید سریع و
تاثیرگذار روبه رو می شوند و هیچ
وقت در مقابل مشکالت سرشان را
زیر برف نمی کنند .با چالش ها روبه
رو می شوند و از آنها برای پیشرفت
خودشان بهره می برند.


at the Canadian Embassy

Temporary Resident
)Visa (tourist visa
Labour
Day Weekend is here,

issuing the letter, but
because I see my client
sitting in my office with
so much hope to have
their mother, father,
sister, brother visit and to
show them their life here
in Canada.
All my clients to whom I
have issued an invitation
letter call me back to give
me the news whether it be
positive or negative, and
it saddens me to here that
someone has been refused,
but I cannot describe the
feeling I get when my client calls to tell me that their
mother & father will be
visiting soon or their sister
or brother. I wouldn’t be
happier if it were my own
siblings.
Overall the service has
greatly improved and the
issuance of TRV has improved immensely .
Our hats off to you Embassy of Canada in Tehran,
!Good Job
________
I will be writing a letter
to the Canadian Embassy
in Tehran to compliment
them on the improvement
and this will only bring
motivation to do better.
__________________
Wishing everyone the best
of what is left of summer,
enjoy Labour Day Weekend, spend it outdoors,
there is not much left of
summer. Keep safe and
make sure laughter is in
your everyday life.
_________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

آن اس��تقبال می کنن��د و با آغوش
باز وضعیت جدید و ناش��ناس را می
پذیرند.

 )۳۴همیشه سالمت جسمانی خود
شان را در وضعیت مطلوبی نگه می
دارند و می دانند که بدنشان خانه ای
است که در آن زندگی می کنند و به
همین خاطر ،سالمت جسمانی برای
آنها خیلی مهم است.

 )۳۵موتور ب��زرگ و پرقدرتی دارند.
س��خت کار می کنند و تنبلی نمی
کنند.

)۳۶همیشهمنتظربازتابکارهایشان
هستند.

als, but refusals are mostly
because of lack of family
ties in Iran or lack of travel
history etc.
But compare to 2 years
ago, it has gotten better, I
guess the Canadian Embassy is realizing that Iranians
just want to come and visit
their loved ones in Canada
and have no intentions of
remaining here indefinitely.
Unfortunately some Iranians pay the price of those
who arrive in Canada under
a Temporary Resident Visa
and decide to not go back
to Iran after their stay in
Canada has expired.
When this happens it
makes it harder for the one
who has no intention to
stay to be issued a Temporary Resident Visa (TRV).
Like in everything else the
good pay the price for the
bad.
But my issue with the Canadian Embassy in Tehran
was not the high refusal of
TRV.
It was the service that
outraged me, but again it
has improved, and this
is fantastic, with time we
hope it will get better.
We need to give them
credit for trying, the
program director at the
Canadian Embassy has
been replaced.
This is probably one of the
reasons things are changing, and remember things
don’t change over night it
takes time, (Rome was not
!)built in one day
Every time I issue an invitation letter for my clients,
I pray and hope that the
;TRV is issued
not because I am the one


 )۳۷با افراد بدذات و غیرموجه نشست
و برخاست نمی کنند.

 )۳۸وقت شان و انرژی شان را روی
وضعی��ت هایی که از کنترل ش��ان
خارج است صرف نمی کنند.

 )۳۹کلید خاموش روشن دارند .می
دانندچگونه استراحتکنندو ریلکس
شوند .از زندگی شان لذت می برند و
سرگرم می شوند.

 )۴۰آموخته هایش��ان را تمرین می
کنند .درباره تئ��وری های عجیب و
غریب خیالبافی نمی کنند بلکه واقع
بینانه زندگی می کنند.

this means
summer is coming to an
end, schools are opened,
University and college
students are back, life
becomes more of a routine,
?is it sad or a relief
For me it is sad.
For some a relief to have
their children back to a
!routine
But I keep telling myself
that summer is still here, it
is not over just yet.
Labour Day (La Fete du
Travail), Celebrated the
first Monday of September
since 1880.
It is celebrated to recognize the achievements
of economic growth and
honouring working people.
September comes in with
mixed feelings for many,
it’s still summer but autumn is approaching, the
days are getting shorter,
the weather is cooling off,
and in Canada we are truly
lucky to experience the
four seasons mother nature
intended.
I cannot imagine living
somewhere where it is hot
all year round, or winter
all year round, or rain all
year round, we are blessed
in this beautiful country of
ours.

Tourist Visa
!for Iranians
Wonderful news on the
issurance of the Temporary
)Resident Visa (tourist visa
for Iranians.
The service at the Canadian
Embassy has improved
drastically, I am going
by what clients tell me, I
always ask my client to
whom I issue an invitation
letter for either mother
or father or both, a sister,
brother, to let me know
of the outcome, and the
success rate to date is high,
it has improved, yes of
course there are still refus-

استخدام

Autoultima.com
به یک نفر کارمند
مسلط به زبان فرانسوی و
انگلیسی،
دارای گواهینامه رانندگی ،برای
کار در
نمایشگاهاتومبیل
نیازمندیم.
------------------

514-651-7443
az aug152010
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فروشگاهکوهنور
بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------

OPEN HO

USE

Cote St-Luc: $565,000. Gorgeous 3 bdrm
det. split-level. Totally renovated in 2006,
design eat-in kitchen, corner lot, a/c,
2 renovated bathrooms.
O.H. Sun. Sep. 12, 2010 2-4 p.m.

Nun’s Island: $828,000. Val de l'Anse
Magnificent waterfront penthouse, 2bdrms
+ very large mezzanine. 2 terraces and
spectacular view on the river and city
skylight. 2 garages, pool, a/c.

REDUCE

D

Sainte-Anne-des-Lacs: $218,000. Charming
country home with a lake access a few steps
from the property. A lot of potential! Cozy
open concept 3 bdrms, 1 bath, fireplace.

Outremont: $1 495,000 This 3 storey’s
home features a fabulous view on Outremont park & on Mount Royal. 5 bdrms,
4+1 baths, 1 garages, a/c, fireplace.

Tropique Nord: $959,000. Pierre Dupuy,
3 bdrms, 2+1 baths, garages, a/c, fireplace,
indoor & outdoor pool, spectacular view.

St-Sauveur: Beautiful cozy chalet, view of
lake, 3 bdrms, 1+1 bath, private access to
lake Breton, large family room with wood
fireplace, very large terrace w/beautiful view,
few minutes from the St-Sauveur village.

ُبراسارد و الوال

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
،ترشیجات،انواعچایمسالهجات،مرغ،گوساله، گوشتگوسفندتازه
میوهجاتخشک،انواعبرنجباسماتی،مرباجاتوشیرینیجات

 حواله پولی سریع و مطمئن
.در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
... افغانی تازهDVD  وCD 

انواع
کارت
تلفن

L
A
V
A
L
گ
ش
ا
ی
ش
2شعبه

SOLD
Town of Mount Royal: Asking price
$899,000. 5 bdrm split-level, 3+1 baths, 2
fireplaces, garage, a/c, cathedral ceiling.

Westmount adj.: $1 825,000 .Beautiful
'English' brick detached cottage. 3 storey
home with a very luminous basement, 5
bdrms, 3+2 baths, a/c, 2 fireplaces, garage.

مریم خالقی

Cell: (514) 983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

1) 2550 Lapiniere (Brossard)
2) 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: (450) 676-9550
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 ارسال ارز به ایران
در کوتاه ترین زمان

Aliko Financiers Services

Tel.: (514) 871-1119
1112 boul Saint-Laurent Montreal, QC, H2Z 1J5

Tel.: (514) 917-9988

گردهماییخوزستانیهایمونرتیال

پارستورز

فروشگاهکوهنور
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Tel.: (450) 676-9550
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Tel.: (450) 934-7744

4  و38 : ص سپتامبر17: اکتبر ساالر عقیلی8:کنسرت گروه مستان و همای

سال سابقه درخشان18 با

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

&TRAVEL

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
5 ، 4 ، 3،2 ،1 جـلدهای

، دالرچک یا مانی اوردر120 مبلغ
EPIDEMIO-SEARCH INC. :در وجه
.به نشانی زیر ارسال دارید
،کتابها سریعا پس از دریافت مانی اوردر
.به نشانی شما ارسال خواهد شد
در ضمن برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره فکس ها
و یا ایمیل زیر تماس بگیرید
514-313-5656 & 514-323-2174
EPIDEMIO SEARCH INC.:
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

Head Office
Montreal:
1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

Toronto Branch:
7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

مناینده هما
در آمریکای شمالی

زماسیب

NDG

وست آیلند

پیشاپیش عید سعید فطر بر متامی مسلمانان
جهان بویژه ایرانیان گرامی مبارک باد
!ضیافت الهی بر مؤمنان گرامی باد
 ماه رحمت و بخشش است،ماه مبارک رمضان

.99 برجن مرغوب
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یک و یک

خرمای زاهدی رسید

>> West Island:

خربزه مشهد رسید

www.akhavanfood.com

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

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

