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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

5252 De Maisonneuve W. Suite 101,
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,

Tel.:(514)
(514)289-9011,
289-9011, (514)
(514)289-9022,
289-9022, (514)
(514) 289-9044
289-9044
Tel.:
Fax:(514)
(514)289-9022,
289-9022, (Toll
(TollFree)
Free)1-866-289-9011
1-866-289-9011
Fax:
1117Ste-Catherine
Ste-CatherineW.,
W.,##511
511 Mtl.Mtl.
QC.QC.
H3B
1H91H9
Peel
1117
H3B
Peel

www.jamshidtorabi.com
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’اسلحه آمریکایی برای ‘مقابله با چالش ایران
روند مذاک��رات صلح بین اس��رائیل و
فلس��طینیان و تقوی��ت بنی��ه دفاعی
”کشورهای “دوست آمریکا در منطقه
.اعالم شده است
3

تیغ اعدام را از دست
این «زنگیان» مست
___________
!بگیریم
حسین باقرزاده

5

11

10

شکنجهوحشتناک
دانشجویــان

12

مسئول این فجـایع
کیست؟
4

اتهامات دو روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام
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جایزه
:بگیرید

...ما به حضور گسترده و مهربان شما دلگرمیم

16-17

AZAVI

بهزادقیامی
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یحیی آبادی
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Tel.:
806-0060
Tel.:(514)
(514) 806-0060
18 Westminister N. Suite 20

MONTREAL

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

www.pars.ca

GESTION FINANCIERES EXACTE

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

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

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

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

Luciene
l'Allier

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

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.
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TORONTO

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

:کبک

!روگذرهایترسناک
شادپور.ا.ع
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General Sales Agent

جشن چهاردهمین سالگرد تولد پیوند مونتریال
ِ شاد
ِ یک روز
به راویت تصویر
...شاد شاد

Lord Volde-

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
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IranAir

مقامات ارش��د دولت آمریکا در آستانه
دیدار از چند کشور منطقه خاورمیانه
فروش چندین میلیارد اس��لحه به این
کشورها را برای مقابله با سیاست ایران
.ضروری دانسته اند
 کاندولیزا، ژوئیه31 ،روز س��ه ش��نبه

خــان ه
:ایــران

...زنان خواننده
27 :ص

11

 نخست وزير،گوردون براون
 گفت دنيا به آمريکا،بريتانيا
به خاطر مبارزه اين کشور با
.تروريسم مديون است
در کم��پ ديوي��د با جورج
 رئيس جمهور آمريکا،بوش
.ديدار کرد
قرار است ديويد ميليبند و
 وزرای امور،کاندوليزا رايس
خارجه بريتانيا و آمريکا هم
در کمپ ديود واقع در ايالت
.مريلند حاضر باشند
از زم��ان به دس��ت گرفتن
، ژوئن امسال۲۷ قدرت در
اين نخستين ديدار گوردون

براون با جورج بوش رئيس
.جمهورآمريکاست
سخنگوی،بهگفتهمايکلالم
 بحران،نخست وزير بريتانيا
دارفور و مذاکرات س��ازمان
تج��ارت جهان��ی در صدر
فهرس��ت گفتگوی جورج
بوش و گ��وردون براون قرار
.دارد

 وزیران خارجه،رای��س و رابرت گیتس
 در استراحتگاه ساحلی،و دفاع آمریکا
شرم الش��یخ در مصر با وزیران خارجه
 اردن و کش��ورهای عضو شورای،مصر
همکاری خلیج فارس از جمله عربستان
.سعودی دیدار می کنند

سیلی از آوارگان عراقی بسوی کشورهای همسایه عراق سرازیر است

‘دنيا به آمريکــا برای مبارزه با
’ترور مديون است

____________

حزب فقط
حزب اهلل
رهبر فقط
!نصراله

قرار اس��ت خانم رایس و آقای گیتس
از مصر عازم عربستان سعودی شوند و
س��پس به طور جداگانه به چند کشور
دیگر منطقه از جمله اس��رائیل س��فر
.کنند
ه��دف اصل��ی از این دیدارها تس��ریع

x£Å¥¿gz®Å`•

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.D.S.

1973
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1998

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

Metro: CDN

Cell

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

(514) 816-4080
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خاطرات شیرین پیوند تان را با

کلیه خدمات مجالس عروسی برای هر بودجه

Sweet Wedding
جاودانه کنید

سالن

Wedding
Planning

تزئین سفره عقده

(According to your

عکاسی و فیلمبرداری

budget)

دی جی
کیک
گل

Reception Hall

Sofreh Aghd
Photographer

DJ

Wedding cake

Flowers

تزئین میز

Table Setting

Montreal, Toronto, Ottawa

Shirin Afshari
sofre_aghd@yahoo.ca

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843



Sofreh Aghd

Special
Starting from

August:

450

$

اسپشیال ماه آگوست

تزئین سفره عقد
و میز نامزدی
دالر

450 از
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ایـــران...

آمريكا :اعراب نگـــران خروج ما از عراق هستند

وزیر امور خارجه ی آمریکا تایید کرد

گسیل میلیــاردها دالر سالح به خاورمیـــانه
برای مقابله با نفوذ ایران!
وزی��ر خارج��ه آمری��کا گفته اس��ت
که تقوی��ت بنیه دفاعی کش��ورهای
عضو ش��ورای همکاری در چارچوب
“گفتمان امنیتی” خلیج فارس صورت
می گیرد.
در آستانه این سفر اعالم شد که ایاالت
متح��ده در نظ��ر دارد قراردادهایی را
برای حمایت تس��لیحاتی از متحدان
خود در خاورمیانه امضا کند.
این قراردادها با کش��ورهای اسرائیل،
مصر ،عربس��تان س��عودی ،بحرین،
عمان ،قطر و امارات عربی متحده امضا
می ش��ود و ارزش آنها در مجموع به
شصت و سه میلیارد دالر در طول ده
سال آینده می رسد.
از ای��ن میزان ،اس��رائیل در خالل ده
س��ال آینده سی میلیارد دالر اسلحه
دریاف��ت می کند که ب��ه گفته اهود
اولمرت ،نخست وزیر اسرائیل ،افزایشی
معادل  25درصد نس��بت به حمایت
تسلیحاتی کنونی آمریکا از این کشور
را نشان می دهد.
ارزش ق��رارداد تس��لیحاتی آمریکا با
مصر به س��یزده میلیارد دالر و ارزش
قرار دادهای تسلیحاتی با کشورهای
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس
در مجموع به بیست میلیارد دالر می
رسد.
قراردادهای تسلیحاتی آمریکا باید به
تصویب کنگره این کشور برسد.

مقابله با ‘چالش ایران’
مقامات آمریکایی تاکید داشته اند که
فروش همزمان اس��لحه به اسرائیل و
کشورهای عرب خاورمیانه باعث برهم
خوردن توازن قوا در منطقه نمی شود
اما برای مقابله با تهدید علیه متحدان
آمریکا ضروری است.
روز دوش��نبه 30 ،ژوئیه ،وزیر خارجه
آمریکا گفت که قراردادهای تسلیحاتی

جدید با هدف “تقویت نیروهای
میان��ه رو و در پش��تیبانی از
اس��تراتژی گسترده تر مقابله با
نفوذ منف��ی القاعده ،حزب الله،
سوریه و ایران” امضا می شود.
خانم رایس ای��ران را بزرگترین
چال��ش در برابر منافع آمریکا و
متحدان این کشور در خاورمیانه
توصیف ک��رد و گف��ت ایاالت
متحده در نظ��ر دارد اطمینان
حاصلکندکهکشورهایمنطقه
قادر به حفاظت از مرزهای خود
خواهند بود.
وی تاکید کرد که بخش اعظم
تسلیحاتی که در چارچوب قراردادهای
مورد نظر به فروش می رس��د جنبه
دفاعی دارد و خطری را متوجه دیگران
نمی کند.
روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه
ای��ران در واکن��ش به خب��ر فروش
اسلحه به کشورهای منطقه گفت که
آمریکایی ها همواره سیاس��ت ایجاد
ترس و نگرانی در کشورهای
منطق��ه و مخ��دوش کردن
رواب��ط بین این کش��ورها را
دنبال کرده اند.
وزیر خارجه آمریکا این اتهام
را رد کرد و در مقابل ،ایران را
عامل بی ثباتی در خاورمیانه
معرفی کرد.
در م��ورد نتای��ج تقوی��ت
تسلیحاتی کشورهای عرب
خاورمیان��ه ،مصطفی نجار،
وزی��ر دفاع ای��ران نیز گف��ت که هر
کش��وری حق دارد برای تقویت توان
دفاعی خود تس��لیحات مورد نیازش
را تولی��د یا خریداری کند و افزود که
“ایران هیچگونه نگرانی از تقویت بنیه
دفاعی کشورهای مسلمان ،دوست و
برادر خود ندارد و افزایش توان دفاعی
آنان را بخش��ی از توان دفاعی جهان

›të›Z fz£```²
›}f£¨† z çœÂ¼±

Cel.: 514- 207-9000

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

مشاوره و درمان

Psychotherapist

 wنگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و زندگی

رایس و گیتس با
قراردادهایی به
ارزش بیش از شصت
میلیارد دالر به
خاورمیانه رفته اند

w
w
w
w

COPNN. Member

ارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
اضطراب مزمن ،استرس ،سردرگمی و مشکالت در روابط
انگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
هدایت و تشویق در جهت سالمت روح ،جان و روان

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

)Tel.:(514

h.ghassemnejad
@gmail.com

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

223

6542

Sharif Exchange

›Ü ®Ž ù£› ä±Â
اسالم ارزیابی می کند”.
قرار است وزیر خارجه آمریکا پس از
سفر به اسرائیل با مقامات تشکیالت
خودگردانفلسطینیدرکرانهباختری
رود اردن نی��ز دیدار و گفتگو کند و
خانم رایس ه��دف از این دیدارها را
ادامه بحث در باره “یک افق سیاسی”
در خاورمیانه توصیف کرد.

Jaleh Hafezi

Fax : 426-9596

وزی��ر دفاع آمریکا س��ه ش��نبه 31
جوالی گفت مصر و کشورهای حوزه
خیلج فارس نگرانی خود را از هر گونه
خروج شتاب زده آمریکا از عراق ابراز
داشته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،رابرت
گیتس که به هم��راه رایس در یک
نشست مطبوعاتی در قاهره شرکت
ک��رده بود ،گفت  :مصر نگران خروج
ش��تابزده آمریکا از عراق است و من
نشانه های این نگرانی را در صحبت

های مقامات این کش��ور مش��اهده
کردم.
گیتس در ادامه با اش��اره به نشست
خود ب��ا وزرای خارجه کش��ورهای
شورای همکاری خلیج فارس افزود:
به آنه��ا تاکی��د کردیم ک��ه رئیس
جمه��وری آمریکا آنچه را که به نفع
ثبات طوالنی مدت منطقه است مد
نظر قرار خواهد داد.
گیتس درباره احتمال خروج آمریکا از
عراق خارج گفت :همه در واشنگتن

بر این عقیده اند که باید به خطرات
احتمال��ی تغیی��رات غیرحکیمان��ه
سیاس��ت های خ��ود در عراق توجه
کنیم.
وی افزود :در واشنگتن رویکرد رو به
رش��دی وجود دارد که معقتد است
هرگونه گام بعدی درباره عراق باید با
احتیاط شدید برداشته شود و مسئله
ثبات منطقه در دراز مدت را مدنظر
قرار دهد.

حمیرا قاسم نژاد
روانکاو

Affiliated real estate agent Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac Pointe-Claire, QC H9R 4Z7

ç¶•£ŠäšZh

Off. : (514) 426-9595
Jhafezi@sutton.com

 Ô¼“®… z xZ® Z ä… gfZ Ú ® v£fZ †®¤¥·› }£gfZ á ¬¤www.sharifexchange.com
Cote vertu
Bus 121 or
171 east
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Prix du public
Mostra de
Valencia
2006

v£ ®¥œÂ›®Z®fdvÂˆ}fÂÅšdx£¼›Z
815 Cote-Vertu, Suite 201
H4L 1Y6

St-laurent, Qc.,

Tél.: (514) 223-6408
ÌŽ 9 £† Ñ¤ 9 gZ
Tél.: (514) 561-6408
Tél.: (514) 714-9360, Fax: (514) 223-6409

présente

K-FILMS AMÉRIQUE

« ...À VOIR URGEMMENT » P R E M I È R E
« Du cinéma, de la mise en scène, de l'émotion » M C I N É M A
« On a l'eau à la bouche devant sa cuisine et surtout devant

sa détermination à s'en sortir en affrontant la Loi des hommes » ELLE
PA R I S M ATCH

» « Dénonce avec douceur une société patriarchale aux Lois extrêmes

‹® ¬ të›Z jz®• z
*x£½ Zfç…£ gfZ
*†wZzäÅÁ

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
شرکت
ساختمانی

آپادانا

ترمیم و بازسازی کلی ساختمان

APADANA

Construction Inc.

مسکونی



En Iran, une femme doit-elle absolument épouser
? le frère de son mari décédé et renoncer à son travail

جتاری صنعتی

مسکونی کردن بیسمنت ،حمام و دستشویی
نصب پله و انواع کف پوش های چوبی و سرامیک
دارای لیسانس از دولت کبک

RBQ # 8339-3173-59

café transit

514

993.5791

GHAVEH KANEH

Kambozia Partovi
Original Farsi
version

Un film de

Starts July 27th
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کاریکاتور...

ایـــران ...

مسئول این فجایع کیست؟
شکنجهوحشتناک
دانشجویــان

خبرنامه امیرکبیر جزئیات دهشتناکی
از شکنجه دانشجویان دستگیر شده
ای��ن دانش��گاه را فاش کرده اس��ت
خبرنامه امیرکبیر گزارش میدهد:
“ دانشجویان بازداشت شده مورد انواع
و اقسام آزارهای جنسی قرار گرفته اند.
بازجوه��ای وزارت اطالعات در طول
مدت بازجویی ،دانشجویان را به شیوه
های مختلف مورد اذی��ت و آزارهای
جنسی قرار می دادند .به عنوان نمونه
دانشجویان را به پشت روی زمین می
خواباندند و لباس هایشان را از تنشان
خارج کرده و به ش��یوه های مختلف
مانند بطری نوشابه ،تخم مرغ داغ و...
آن ها را م��ورد تهدید قرار می دادند.
ش��دت ضرب و شتم و شکنجه های
روحی روانی دانشجویان به حدی بوده
که صدای گریه و ناله های ایشان از اتاق
های بازجویی و سلول های انفرادی به
گوش دوستانش��ان که در اتاق های
بازجویی یا س��لول های مج��اور قرار
داشتند می رسیده است .در اثر آزار و
اذیت دانشجویان توسط تیم بازجویی
و برخی از نگهبان های بند  ۲۰۹زندان
اوی��ن چند نفر دانش��جویان در طول
مدت بازداشت دست به خودکشی زده
اند که آثار این عمل هنوز روی بدن آن
ها قرار دارد آگاهی از این فجایع عرق
شرم بر پیشانی هر انسان شرافتمند و
آزاده ای می نشاند
جمه��وری اس�لامی ب��ا حمایتهای
مستقیموغیرمستقیمقدرتهایبیگانه
به نقض مستمر و سیستماتیک حقوق
بشر پرداخته و در این میانه از سه ابزار
اساسی سود میبرد
نخس��ت اس��تفاده از نیروی سرکوب
خشونت آمیز توسط نیروهای منظم
و غیر منظم مسلح خود و پی گیری
شعار النصربالرعب ،
دوم به��ره گی��ری از ماش��ین عظیم
تبلیغات��ی و تحمیق توده ها توس��ط
ص��دای منح��وس و س��یمای کریه
و مطبوعات تحت سانس��ور و س��ایر
بلندگوهایسنتی،
س��وم س��ودبردن از حامی��ان مالی و
معنوی خارجی که هر آیینه در امداد

رس��انی غیبی به این دستگاه فاسد
حاضر و آماده هستند مانند اتحادیه
اروپا و جناحهایی از آمریکا و کارتلهای
نفتی در اینجا باید تاکید کرد برخالف
نظر آنهای��ی که س��اده لوحانه رژیم
والیت فقیه حاکم بر ایران را مستقل و
ضدامپریالیست میدانند این رژیم یک
ر ِژیم دیکتاتوری دست نشانده مذهبی
و جیره خوار امپریالیسم بوده و هست
که شرح آن مجال دیگری را میطلبد.
اگر بخواهیم یک منظره کلی از شرایط
حاکمبرجامعهراترسیمکنیمکافیست
نگاهی به روزنامه ها ی خود حکومت
داشته باش��یم تا به عمق فاجعه پی
بریم .سرکوب زنان به بهانه بدحجابی
اعدامهای دستجمعی ،اعتیاد گسترده
و پایی��ن آمدن س��ن فحش��ا ،قتل و
سرقت ،گسترش روزافزون فقر و گرانی
و بخصوص جیره بندی بنزین زندگی
روزمره انسان ایرانی را فلج کرده است.
اختالف طبقاتی بحدی است که تعداد
محدودی از غارتگران و نزدیکان رژیم
در سیاره ای ماورای این زمین خاکی
در اوج رفاه و آسایش روزگار را سپری
میکنن��د ودر مقاب��ل اکثریت قریب
به اتفاق م��ردم رنجدیده ایران درقعر
جهنم و حضیض فقر و بیچارگی روز
مشقت بار خود را به شب و شام تیره
خود را به صبح میرسانند ودر حالی که
ماشین تبلیغاتی ارتجاع با نقل روایات
و قص��ه های پندآمیز از زندگانی ائمه
اطهار و اولییای دین مردم را به قناعت
و صبر و س��اده زیستی دعوت کرده و
بهشت و حورالعین و نهر شیر و عسل
را به منتظران و صابرین وعده میدهند
خطر جنگ امپریالیستی بر ضد مردم
ما و نه بر ضد حاکمان مزدور و جنایت
پیشه و س��ازندگان سالح هسته ای
هرروز بیشتر و بیشتر میشود.
ج��وان ایرانی که با ه��زار امید و آرزو
س��د کنکور را پشت س��ر گذاشته و
وارد دانشگاه شده است با سد سکندر
بسیج دانشجویی ،کمیته انظباطی و
امثالهم روبرو گشته و فقط و فقط به
جرم دگراندیشی مورد شکنجه های
قرون وسطایی قرار میگیرد بنحوی که
اقدام به خودکشی می نماید همانگونه
که در گزارش خبرنامه امیرکبیر ذکر
شده اس��ت بازجوها دانش��جویان را
مجبور به انجام کارهای طاقت فرس��ا

…@¬œZÍzA ç¥²˜ y£½Ž£
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We are located at :

7025 Cote St-luc road.
Tel : 514- 489-6879
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مانند خم ش��دن و گرفت��ن مچ پاها
م��ی کردن��د ،چند نف��ری روی کمر
دانشجو سوار می شدند .همچنین در
مواردی که دانشجویان در اثر ایستادن
های طوالن��ی مدت کنترل خود را از
دس��ت داده و به روی زمین س��قوط
م��ی کردند ،بازجوها با گرفتن موها و
بلند کردن ایشان ،آن ها را مجبور می
کردند دوباره سر پا بایستند .از جمله
آزارهای روحی روانی دانشجویان این
بوده که در مواردی ایش��ان را به بند
اعضای گروه تروریستی القاعده منتقل
نموده اند.
مردم از خود میپرس��ند مسئول این
فجایع کیست ؟ اگر بخواهیم پاسخی
به این پرسش بیابیم در مرحله نخست
میبایست مس��ئولیت پذیری خود را
مورد بررس��ی قرار دهیم آیا ما مردم
ایران چه درون م��رز و چه برون مرز
خودمان را مسئولیت پذیر میدانیم ؟
ما داخله نشینها چه کاری برای رهایی
براداران و خواهران تحت شکنجه خود
از این همه مش��قت و زجر انجام داده
ایم؟
آیا اپوزسیون برون مرزی ما که آزادی
و امکانات زیادی در دس��ت دارد و در
اصول و در عمل میبایس��ت یار و یاور
هموطن��ان س��تمدیده درون مرزی
خویش باش��د مسئولیت پذیر است؟
اپوزسیونی که از پراکندگی و تشتت
زایدالوصف��ی رنج ب��رده و تحت تاثیر
بحثهای ب��ی انتهای تئوریک و اینکه
باب��ک خرمدین ترک ب��وده یا فارس
عمال به شیر بی یال ودم اشکم مبدل
گردیده ودر کهکش��انها سیر میکند
چگون��ه میتواند گام��ی درحمایت از
مبارزات مردم بردارد؟ اپوزسیونی که
هنوز نمیداند و یا به نفعش نیس��ت
که بدان��د جامعه جوان ای��ران دچار
دگرگونی بنیادین گش��ته و با قواعد
کهن��ه و قدیمی دیگر نمیت��وان آن
را توضی��ح داد چگون��ه میتواند باری
از دوش دانش��جویان تحت شکنجه
بردارد؟
زمانی میتوانیم رژیم جنایتکار والیت
فقیه را مسئول این همه قتل و جنایت
و شکنجه بنامیم که خود بار مسئولیت
را ب��دوش گرفته و در ح��د توانایی و
امکان خود قدم پیش گذاش��ته و اگر
قهرمان نیستیم الاقل انسان باشیم .
سهراب صارمی
پنجم مرداد ٨۶

پیوند
رامشترک

شوید:

لـرد
ُ

والـد

مـورت
ضوی!
قاضی
اعدام...

AZAVI

سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست
هفتگی خود با خبرنگاران تأیید کرد
که دو روزنامه نگار کرد ایرانی به اعدام

محکوم ش��ده اند و از آنان با عنوان
“مح��ارب” ی��اد کرد ،یعنی کس��ی
که علیه حکومت اس�لامی دست به
اسلحه ببرد.
خبر صدور حک��م اعدام برای عدنان
حس��ن پ��ور و عبدالواح��د بوتیمار
(معروف ب��ه هیوا) دو هفته پیش به
صورت غیررس��می منتش��ر شد و
فعاالن حقوق بشر صدور این حکم را
بشدت محکوم کردند.
عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

س��اکن ش��هر مریوان
در اس��تان کردستانند،
عدنان حسن پور عضو
تحریریه هفته نامه ئاسو بوده که به دو
زبان کردی و فارسی منتشر می شود
و عبدالواحد بوتیمار ،نشریه انجمنی
به نام س��بزچیا (کوه سبز) را منتشر
می کرده که در مریوان به فعالیتهای
زیست محیطی می پردازد.
دادگاه انقالب اس�لامی مریوان ،این
دو را در ارتب��اط با اتهامات اقدام علیه
امنیتملیو جاسوسی ،مجرم شناخته
با قلمداد کردن آنان به عنوان محارب،
برایشان حکم اعدام صادر کرده است.

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

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

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Payvand@videotron.ca

اسپشیال های هفته:

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

Lord VoldeMORT

اتهامات دو روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام

نشانی خود را به ما ایمیل
یا فکس کنید:

شیخ صاحل سیبویه

سیروس
یحیی آبادی

هری پاتر  7در ایران ...

با پست سریع
 75دالر در سال

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (سیویل) و شرعی



دوشنبه:فسنجان
سه شنبه :ماهیچه
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنج شنبه :قورمه سبزی
جمعه :قیمه بادمجان
_____________________
همراه با ساالد یا سوپ

شنبه شب ها
شام در پارسوماش
همراه با موزیک شاد ...
رقص و پایکوبی و...

514

315-9858
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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ایـــران...

در آن حض��ور داش��ته و نه
برای مردم ی��ا خانوادههای
دستگیرشدگان
ب��از بوده اس��ت
تیغ اعدام را از دست این «زنگیان» مست بگیریم!
و ن��ه حت��ا خبر
آن از قب��ل ب��ه
چند كش��ور ایران و چین خانوادههای آنان داده شده بود ظاهرا
دكتر حسین
و عربستان و آمریكا اجرا محاكمه و محكوم به مرگ ش��دهاند.
میش��ود .چین به لحاظ س��ر انجام نیز تنها پس از اعدام آنان،
باقرزاده
عددی باالترین رقم اعدام اتهاماتی ب��دون هیچگونه جزئیات و
 24ژوئیه 2007
 hbzadeh@btinternet.comرا به خود اختصاص داده سند و شواهد به صورت كلی به برخی
است .ولی به لحاظ سرانه ،از آنان نسبت داده شده است .و حتا در
خبر اعدام «فلهای » جمعی كه رژیم جمهوری اس�لامی برای سالیان دراز ای��ن جا نیز مقامات حتا از اعالم نام و
جمهوری اسالمی از آنان تحت عنوان در صدر جدول قرار داش��ته اس��ت و مشخصات قربانیان خودداری كردهاند
«اراذل و اوب��اش» ی��اد میكند تكان در س��ال جاری نیز میرود كه افتخار و فقط با نام كوچك یا حروف اختصاری
دهنده بود .این كه حكومتی به خود این مقام اول را نصیب خود كند .ایران از آنان ن��ام بردهاند .در مورد برخی از
اجازه میدهد بی دغدغه به آدمكشی همچنین از معدود كشورهای جهان اعدامشدگان حتا كمترین اتهامی به
دست زند و شهروندان خود را آن هم است كه كارزار ضد اعدام به صورت یك آنان نسبت داده نشده است.
بدون رعایت كمترین موازین قضایی جنبش فرهنگی در آن شكل نگرفته این مجازات اعدام نیس��ت ،قتل عام
و حقوقی سر به نیست كند البته در و رهبران فكری جامعه به ش��دت در است .مهم نیست كه قربانیان چه كرده
این دوره و زمانه چیزی جز نشانهای از این مورد قصور ورزیدهاند .این واقعیت بودهاند .مهم این است كه حكومت به
وحشیت نیست و باید وجدان هر انسان كه از میان خیل عظیم قشر فرهیخته خود اجازه میدهد عناصر نامطلوبی را
آزادهای را ت��كان دهد .ولی مهمتر و و قلم به دست درون كشور تنها افراد به نام اراذل و اوباش به صورت ناقانونی
تكاندهنده تر از آن ،سكوت جامعهای معدودی مانند آقای عمادالدین باقی سر به نیس��ت كند ،و جامعه در برابر
است كه در برابر این وحشیت تكانی در سالهای اخیر در مبارزه با مجازات آن سكوت میكند .جامعه وقتی اجازه
نمیخ��ورد و اعتراض��ی نمیكند  -و اعدام به تحقیق و روش��نگری منظم این نوع كشتار را به حكومت میدهد
به این وس��یله عمال بر آن مهر تأیید پرداختهان��د بهترین س��ند در تأیید باید عواقب آن را نیز بپذیرد .آن چه كه
میزند .این سخن در واقع فقط متوجه قصور یادشده بشمار میرود.
امروز اتفاق میافتد بی شباهت به سال
مردم عامی كوچه و بازار نیست ،و بلكه ولی مجازات اعدام یك مسئله است و اول انقالب نیس��ت كه آقای خلخالی
در درجه اول به كسانی برمیگردد كه قتلعامهایی از قبیل آن چه كه سعید
ادامه در صفحه29 :
در باب مدنیت و مدرنیته و انس��انیت مرتض��وی از آن تحت عن��وان اعدام
و دموكراسی و حقوق بشر و مقوالتی اراذل و اوباش یاد كرده مسئله دیگری.
از ای��ن قبیل س��خن میرانند و قلم این جا ما با مجازاتی روبرو نیستیم كه
میزنند ،ولی در برابر این گونه فجایع بر اساس قانون برای
سكوت میكنند .و گرنه چگونه است اف��رادی در جریان
كه در برابر تعرضات حكومت به حقوق محاكمه عادالنه و
خودیه��ا بیانیهها صادر میش��ود و با رعایت اصول اولیه
تومارها امضا میگردد (كه كامال به جا قضایی صادر شده
است) ،ولی وقتی خبر قتلعامهایی از باش��د .این افراد در
این قبیل بیرون میآید كمتر كسی به جریاندستگیریبه
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
شدت تحت ضرب و
اعتراض بر میخیزد؟
(سرد و گرم)
مجازات اعدام امروز در سطح جهانی به شتم قرار گرفتند و
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
عنوان یك عمل وحشیان ه شناخته شده در برابر چش��مان
اس��ت .به همین دلیل ،حتا بسیاری م��ردم ش��كنجه
یادبود ،ترحیم و...
از كش��ورهایی كه هنوز در آنها انواع ش��دند .بع��د ب��ه
بهترین کیفیت ،نازلترین قیمت
دیگر نقض حقوق بش��ر رواج دارد از گفته خود مقامات
* سرویس رایگان تحویل غذا
آن دس��ت كش��یدهاند .از میان بیش امنیتی و قضایی ،در
از  190كش��ور جهان ،دو سوم آنها بازداش��ت نیز انواع
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال
این مجازات را به كناری گذاشتهاند و شكنجهها در مورد
خدیجه و ناصر
در غالب سایر كشورها نیز اعمال این آن��ان اعمال ش��ده
---------------مجازات فقط در م��وارد محدودی به اس��ت .پ��س از آن
Tel.: 514-688-3144
چشم میخورد .در واقع ،بیش از  90ه��م در دادگاهایی
514-963-5179
450-688-6626
در سد همه اعدامهای جهان فقط در كه نه وكیل مدافعی



به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
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514-825-3170

@PAYVAND
VIDEOTRON.CA

Fax: (514) 422-8996
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www.08tapesh.com
Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke W.

Montreal

Tel.: (514) 488-6523
(514) 586-2398

1834 Ste-Catherine W., Suite 301

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

çÀÅœzd f£… xZfÂ¥f
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Tel.: 514 281-6565

- LaSalle: Duplex, Semi commercial property with 2 large bedrooms Apt on top,totally renovated,

$349,900

(New kitchen, bath, french doors...) with veranda,Excellent location,Good investment

- Pierefonds: Mint Condition,very bright 1987 Split level with 3 Bedrooms,2 full bath, finished

$269,000

basement(raised), 2 garage, 2 laundry room, 2 Entries, close Schools, Parks...

-Kirkland: 1999 cottage in the prestigious area with 9335 sf of land, 5+2 bedrooms, 4 &1/2 bath, huge

family room, finished basement with 2 bedrooms, kitchen and full bath,9 ft ceiling, 2 furnaces combined, 4 zone thermal control system, 2 garage, 5 exterior ...
$869,000
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Fax : 514-937-6621
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1841-C Ste-Catherine West

Montreal, QC H3H 1M2 Tel.: 514-937-5192
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7370 Cote Ste Luc, Suite 118
Montreal, QC H4W 1P9

292-8844

COOLD

riving
School

)(514

Tel.:

$275 .00

$75 .00

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil

+ car for exam

Villa-Maria 
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ایـــران...

گزارش هایی درباره درخواس��ت های
پیامد حتریم
مقامات آمریکایی از دولت آلمان برای
قطع همکاری بیم��ه هرمس با ایران
ایـــران
منتشر شده اما گفته می شود مقامات
آلمانیازپذیرش
قطع همکاری دویچه بانک با ایران این درخواست
خودداری کرده
اند.
بیم��ه دولت��ی هرم��س اعتبار
صادراتی را تامین می کند.
ح��دود هف��ت م��اه پی��ش
“کامرزبانک” دومین بانک آلمانی
نیز محدودیت هایی در معامالت
ارزی ب��ا ایران اعم��ال کرده بود.
این بانک از بیم از دس��ت دادن
معام�لات خود در ب��ازار آمریکا،
معامالت دالری با ایران را متوقف
مجله آلمانی اشپیگل گزارش داده که
با فشارهای آمریکا ،دویچه بانک آلمان کرده بود.
بزرگترین بانک این کش��ور معامالت بر اساس برخی گزارش ها ،همکاری
موسسات و شرکت های بزرگ آلمانی
خود را با ایران قطع کرده است.
مقامات دویچه بانک اعالم کرده بودند با ایران در ماههای اخیر کاهش یافته
که از چند روز پیش روابط مالی خود است.
را با مشتریان ایرانی قطع کرده و پیش روابط اقتصادی ایران و آلمان در سال
از این ،مش��تریان خود را از این اقدام های اخیر در سطح باالیی بوده و آلمان
تا سال ها به عنوان بزرگترین شریک
مطلع کرده است.

تجاری ایران بوده است.
در س��ال گذش��ته می�لادی حجم
صادرات آلمان به ایران با وجود تحریم
ها و مشکالت موجود بالغ بر ۴میلیارد
و پانصد میلیون یورو بود.
محدودیت های دویچه بانک در حالی
صورت می گیرد که در ماه های اخیر
بعد از تصویب قطعنامه  1747از سوی
ش��ورای امنیت جلوی فعالیت بانک
سپه در خارج گرفته شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین در
سپتامبر سال گذشته ،بانک صادرات
را به خاطر همکاری در انتقال پول به
حزب الله لبنان و حماس در مناطق
فلسطینی تحریم کرده بود.
آمریکا مدت هاست که به کشور های
غربی فش��ار وارد می کند تا اقدامات
مش��ابهی را به اجرا بگذارند .آمریکا از
کش��ورهای غربی خواسته تا عالوه بر
جلوگیری از فعالیت بانک های ایرانی،
از معامله با این کشور خودداری کنند.
چندین بانک اروپای��ی تاکنون بر اثر
فشارهای آمریکا ،روابط مالی خود را با
بانک ها و مشتریان ایرانی قطع کرده
یا به حالت تعلیق درآوده اند.

پرز :احمدی نژاد ‘یک جوک باورنکردنی’ است

ش��یمون پ��رز رئیس جمه��ور جدید
اس��رائیل گفته است محمود احمدی
نژاد رئیس جمه��ور ایران ‘یک جوک
باورنکردنی’ است.
وی که روز دوشنبه در گفتگو با رادیو

جنایت جمهوری
اسالمی
Auto

Auto
- Drive Farhat
s ad:
empite auction

ملی آمریکا (ان پی آر) صحبت می کرد
ایران را متهم به تالش برای دستیابی به
سالح اتمی کرد.
شیمون پرز گفت‘ :او (محمود احمدی
نژاد) ادعا می کن��د که فردی مذهبی
اس��ت .برداشت من این اس��ت که در
چش��مان او بمب اتم برت��ر از الله جای
دارد ’.رئی��س جمهور اس��رائیل گفت
رئیس جمهور ایران ‘بمب (اتم) را بیش
از خدا در بهشت می پرستد’.
وی ایران را بزرگترین تهدید پیش روی
اسرائیل خواند.
ایران همواره اعالم کرده که تنها بدنبال
اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
است .اما ش��یمون پرز این ادعای ایران
را رد کرد و از جامعه جهانی خواس��تار
ایجاد یک جبهه متحد برای جلوگیری
از برنامه های اتمی این کشور شد.
او از کره ش��مالی و لیبی بعنوان نمونه
اتحاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
سالگرد نس�ل کشی زندانیان سیاسی
در دهه  60را به روال همه س�اله در ماه
سپتامبر آینده برگزار می کند.
در این راه از همه کس�انی که خواستار
مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی می

هایی یاد ک��رد که جامعه
جهانی به کمک دیپلماسی
و تحری��م توانس��ت برنامه
سالح های کشتار جمعی آنها را متوقف
کند.
بسیاری از تحلیلگران نسبت به کارآیی
تحریم های ش��ورای امنیت علیه ایران
که از سال پیش اعمال شده است ابراز
تردید کرده اند.
اما شیمون پرز گفت اقتصاد ایران ضعیف
تر از آن است که بنظر می رسد و تحریم
های شدید تاثیر گذار خواهد بود.
او گفت‘ :نرخ بیکاری در ایران رقمی بین
 ۲۰تا  ۵۰درصد اس��ت و نرخ تورم نیز
بسیار باالست’.
رئیس جمهور اسرائیل افزود‘ :بنابراین
همه این توجهات به بمب جلب است و
مردم نمی توانند با بمب ارتزاق کنند و
هزینه های زندگی خود را با تولید بمب
و موشک تامین کنند’.

باش�ند دعوت می کنیم ت�ا در تدارک
هرچه وسیعتر آن شرکت کنند.
نشانیتماس:

@etehadsocialisti
yahoo.ca

کاجل زبان

ابوعلی سینا

همسران
امتناع
ˆZf ¬œÂÅ
قطری از
شیخ›t®¥²
پروازÂŽبه¬:خاطر
مسافر ‘نامحرم’

س��ه تن از اعضای خانواده یک شیخ اصرار این زنان باعث شد که در نهایت
…:Ú ® Í±ˆ £
` v£به خاط��ر حضور مس��افران خلبان پ��رواز  563بریتیش ایرویز از
قط��ری
• fd fêd 45 Øº
“نامحرم” ،برای چند س��اعت متوالی آنها و همراهانشان بخواهد با پروازی
£› ä… Zf dÂ‹ çœ£²œ
دیگر به لندن سفر کنند.
پرواز „ بریتیش ایر ویز شدند.
 £ z á`` Å¿ Zمانع
•¼Ôاز˜:¬ÅÀ
این سه زن ،همسر شیخ بدر بن خلیفه خانواده پادش��اهی قطر  3000عضو
@PAYVAND
VIDEOTRON.CA
ثانی بوده اند که قصد داش��ته اند دارد و ش��یخ بدر از اعضای جوان آن
آل
Fax: (514) 422-8996
با پرواز بریتیش ایرویز از شهر میالن تلقی می شود.
 pg. 2س��ه همسر شیخ بدر همراه با یکی از
ایتالیا به لندن سفر کنند.
NOV.مشاجره ،پلیس فرودگاه مردان “محرم” خانواده ،یک آش��پز و
باال گرفتن
با18
لینات��ه میالن یک خدمه دیگر برای خرید به میالن
فراخوانده شده سفر کرده بودند.
 NOV.س��خنگوی فرودگاه لیناته می گوید
 24عی��ن
و در
حال از pg. 17
مقامات این سه زن پس از آنکه سوار هواپیما
س��فارت قطر ش��دند از محل صندلی ه��ای خود
25
 pg.çÀÅœzdشکایت کرده اند چون یک مسافر مرد
ایتالی��ا نیز
…fd DJH2 z¯ Â…¬…£درf£…Â¥f
NOV.11
خواس��ته شد “نامحرم” در کنار آنها نشس��ته بوده
برای حل این است.
موض��وع پا در
میان��ی کنند.
6162 Sherbrooke W. Tel.: 514-223-3336
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www.08tapesh.com
1834 Ste-Catherine W., Suite 301

Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
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Tel.: 514 281-6565

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی
 کالس های اصول نگارشانگلیسی،فرانسه
 کالس های فشرده انگلیسی،فرانسه
کالس های آمادگی برا ی امتحانات
TOEFL-IELTS-TFI

کالس های آموزش معلم زبان های
انگلیسی  TESOLوفرانسه DEFLS
 برنامه تبادل زبانExchange Programme

Collège Avicenne
Avicenna college

. École de langues
. Language school
. Anglais-Francais-Espagnol
. English-French-Spanish
. TOEFL-IELTS-

TFI-TESOL-DELFS

Cours de rédaction
Writing course
Cours intensif
Intensive course

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی

Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu



937.1777

Tel. : 514 .

1801 maisonneuve O., suite 740

.
.
.
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ایـــران...





افزایش آمار قتل های خانوادگی
فرهنگ خشونت،

خشن در پلیس آگاهی جزو
مس��ایل بس��یار مهم است و
بای��د در ای��ن زمینه فرهنگ
کمبودهایاقتصادی
س��ازی و اقدامات زیر بنایی
صورت بگیرد .وی از مسئوالن
ایران خواس��ته است که در این باره
راهکارهاییبیاندیشند.
از آنجایی که در ایران آمار مشخصی
در این زمینه وجود ندارد نمی توان
میزان این گونه قتل ها را با گذشته
مقایسه کرد.
اما این موضوع باعث نگرانی زیادی
در میان مس��ئوالن و کارشناس��ان
مسایل اجتماعی ایران شده است.
رویا کریمی مجد ،خبرنگار در تهران،
رییس پلی��س آگاهی ناج��ا ،نیروی می گوید که حتی نسبت به  ۱۰یا ۱۲
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،با ابراز سال پیش میزان قتلهای خانوادگی به
نگرانی از تعداد قتل های خانوادگی در شدت افزایش پیدا کرده اند.
این کش��ور ،اعالم ک��رده که در حال قتلهایخانوادگیدالیلمتعددیدارند
حاضر  ۴۰درصد از قتل ها ،قتل های و در واقع معلول وضعیت اجتماعی و
خانوادگی اس��ت و  ۵۰درصد از زنانی اقتصادی جامعه هستند.
که کشته می شوند ،توسط “محارم” گیت��ی پ��ور فاضل ،جامعه ش��ناس،
معتقد است کمبودهای اقتصادی ،که
خود به قتل می رسند.
سردار اصغر جعفری گفت بحث جرایم در جامعه امروز ایران هر روز بیشتر از
















Makeup Artist

نکته را از دهان فرمانده نیروی انتظامی
بخوانید:
«اگر طرح جم��عآوری اراذل و اوباش
نبود ،آنوقت میدیدید كه بعد از قضیه
سهمیهبندی بنزین چگونه این افراد

در گروههای غارتگ��ر ،امنیت جامعه
را به دس��تور شبكههای ناامن كننده
كشور بر هم میزدند» .
بموجبایناعتراف،مسئلهاصلیایجاد
نا امنی به دس��تور شبکه های نا امن
کننده و شورش و حمله به فروشگاه

بزرگترین ف�رش جهان با
حضور وزی�ران بازرگانی و
فرهنگ و ارشاد اسالمی در
مصالی تهران رونمایی شد.
این فرش شش هزار متری را
۱۲۰۰بافندهینیشابوریطی
بیش از  ۱۲ماه آفریدهاند.
این فرش برای مسجد شيخ
زايد ابوظبی س�فارش داده
ش�ده و ب�ه گفت�هی بصام،
مديرعامل شركت سهامی
فرش ايران ،هشت ماه وقت
صرف طراحی آن شده است.
آق�ای بص�ام گفت پ�س از
طراحیهای مختلف ،نهایتا
مش�تری طرح دوازدهم را
قبول کرد.
در بافت این فرش نفیس دو
ميليارد و دویست ميليون
گ�ره ب�ه کار رفت�ه و س�ه
ميليون نفر/ساعت بر روی

Salon

کلبهعموجمال

هاس��ت .کاری که از دس��ت
مشتی تریاکی و هروئینی که
اعدام شدند و حتی چاقوکش
هائی که در محالت پول پارو
م��ی کنند ونیازی ب��ه غارت
فروش��گاه و ربودن پیراهن و
کیسه برنج و سماور ندارند.
فرمانده نی��روی انتظامی در
این س��خنرانی اشاره به نکات
دیگری نیز ک��رد ،از جمله به
دوستی های دختر و پسر ها
در پارک ها که به فحشاء می
انجام��د و ی��ا آزاد بودن مدل
و رنگ موی پس��ران .اما این
نکات در برابر آن اعتراف مهم و
استراتژیک ،اعتباری ندارد و به همین
دلیل از انتشار آنها صرفنظر کردیم تا
نکته اصلی و مورد اشاره در باال ،البالی
این نکات فرعتی ُگم نشود.

خانه ایران :سقفی برای ارتقاء همبستگی

ساندویچ مرغ $4.00 ......................................................
ساندویچ زبان $5.00 ......................................................
ساندویچ مغز $5.00 .......................................................
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 .......................................
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 ............................
ساندویچ مارتادال $3.50 ...............................................
ساندویچ ترکی $3.50 ...................................................
ساندویچ الویه $4.00 .....................................................
ساندویچ کتلت $4.00 ..................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................
فیله کباب $6.00 ............................................................
بال کباب $5.00 ..............................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..............................................
راگو $5.00 .........................................................................
همبرگر $5.00 .................................................................
ساندویچ لقمه کباب منقلی $3.50 .........................
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه









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

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

آبجوی تگری

ساعات کار 7 :روز هفته :از  11و نیم صبح

چ لقمه

ساندوی

ب

منقلی

کبا $3.
50
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بزرگترین فرش جهان
در تهران رومنایی شد
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پیش مشاهده می شود ،علت
اصلی بس��یاری از نابسامانی
ه��ای اجتماع��ی در














ای��ران 
و از جمل��ه ب��روز قتل های














خانوادگی است .


















اما آن چه که نمی ش��ود از آن چشم
پوشی کرد ،جوانب فرهنگی این معضل



































اجتماعی بویژه فرهنگ خش��ونت در
ایران است.




























ب��ه عقیده بس��یاری از کارشناس��ان









مسئله ترویج خشونت و حتی تقدیس



















 
Tel.: (514) 487-9111
خشونت در برخی از سریال ها و برنامه
5481 Sherbrooke W.
Cell.: 514-518-8424
های تلویزیونی ،تاثیرات بس��یار بدی
روی جامعه می گذارد.
در حال��ی که مجازات ارتکاب به قتل
در ایران قصاص است ،موادی از قانون
مجازات اسالمی باعث شده است قتل
های خانوادگی به نوعی از اشد مجازات
مستثنیبشوند.
به نظر کارشناس��ان مختلف فرهنگ
س��ازی برای مقابله با قت��ل و به ویژه
قتلهای خانوادگ��ی ،باید با مطالعات
دقیق کارشناس��ی و با همکاری همه
نهادهای آموزشی از خانواده و مدارس
با تراس زیبا و دلباز
گرفته تا تلویزی��ون و رادیو ،به عنوان
تابستان گرم و زیبای امسال را با دوستان خود
رسانه های جمعی ،انجام شود.
فرناز قاضی زاده
در تراس کلبه عموجمال حال کنید!

اعتراف فرمانده نیروی انتظامی:
هدف مقابله با اراذل و اوباش ،جلوگیری از شورش است!
فرمانده نی��روی انتظامی در
همای��ش «پلی��س ،جامعه و
امنی��ت اجتماعی» ب��رای به
همایش آمدگان س��خنرانی
کرد .در وسط این سخنرانی،
سردار مقدم به نکته ای اشاره
کرد که بنظر می رسد ریشه
بس��یاری از خودنمائ��ی های
نیروی انتظام��ی در تهران و
دیگر ش��هرهای بزرگ به آن
باز می گردد .یعنی نشان دادن
عزم نی��روی انتظام��ی برای
سرکوب هر شورشی از جانب
مردم.



آن کار کردهاند.
همچنی�ن  ۳۸ه�زار كيلو

















الي�اف در  ۲۵رنگ در بافت
این فرش به کار رفته است.
بصامگفت«:اگرگرههایاین
فرش را باز كنیم ،نخهای به














کار رفته چندين دور به دور







كرهی زمين میپیچد».




قرار اس�ت اين ف�رش با دو
هواپيمای باربری به ابوظبی














منتق�ل ش�ود و در آنج�ا













رفوگ�ران ف�رش ايران طی





بيش از دو ماه اقدامات نصب


















آن را انجام خواهند داد.



















این فرش بر اساس قراردادی 












ب�ه ارزش بيش از هش�ت و
Soltani,
;)Choose your main dish for only $9.99, (Soltani: $14.99; Barg: $12.99
نيم ميليون دالر بين شركت
Barg,
Combinations plate will be additional charge.
koobideh...
فرش ايران و يكی از شيوخ
Valid only MON. TO THUR.
Summer
LUNCH & DINNER
Superاماراتی برای مس�جد شيخ
Special
زايد بافته شده است.
1801 Ste-Catherine W. Montreal Qc H3H 1M2
Tel. Reserv.: 514-937-7475
Guy

در

ب NDG
قل

رچندق
د

ی (روب
دم

روی )

تپش

اخوان
و

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
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خاورمیانه...
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Groupe Sutton - Sur L’ Île Inc.
Courtier immobilier agréé
38 Place du Commerce
Île Des Soeurs H3E 1T8
Tél.: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592
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Maison de Voyages
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Farnaz Motamedi

ext. 296
F: (514) 842-8021
farnaz@hot.ca www.hot.ca

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1
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groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

Agent Immobilier Affilié

Lasalle Qc. H8R 2M9

Sepehr Safaee

Bur: (514) 364-3315
Cell: (514) 952-0242
Fax: (514) 637-1103

9515 Lasalle boul.
ssafaee@sutton.com
www.sutton.com

Free evaluation & consultation

ایران ،آمریکا
وعراق
دور دوم
مذ ا ک��ر ا ت
سفرای ایران
و آمری��کا
در بغ��داد
چن��د چهره
د یپلم��ا ت
خبر س��ا ز
ب��رای هفته
آخر ژوئیه ساخته است .به جز حسن
کاظمی قمی سفیر جمهوری اسالمی
(عک��س) در عراق که اولین دیپلمات
ایرانی است که طی  ۲۸سال گذشته
دو بار به صورت رسمی با آمریکایی ها
به مذاکره نشسته است ،رایان کراکر
س��فیر ایاالت متحده در بغداد نیز با
انتقاده��ای صریح از ته��ران که پس
از مذاکره هفت س��اعته با سفیر ایران
انجام داد ،بسیاری از ناظران را متعجب
کرد.
در ش��رایطی که خبرن��گاران حاضر
در کنفرانس خبری سفیر آمریکا در
بغداد بی��ش از آنکه انتظار ش��نیدن
انتقادهای گزنده آقای کراکر از ایران
را داشته باشند ،منتظر نتایج مذاکره
طوالنی بودند ،سفیر آمریکا گفت ما
می خواهیم بدانیم ایرانی ها در قبال
حمایت از ش��به نظامی��ان چه کاری
می خواهند انجام دهند .ما از ماه می
گذش��ته ،اقدامات دلگرم کننده ای از
سوی ایرانی ها در قبال عراق مشاهده
نکرده ایم.
“در این نشست خواستیم برای ایرانی
ها روشن کنیم که می دانیم آنها در
عراق چه می کنند”.
اما چهره خبرساز این ماجرا نه حسن
کاظمی قمی است و نه رایان کراکر؛
بلکه این منوچهر متکی وزیر خارجه
ایران است که با استقبال از دور دوم
گفتگوها با آمریکا اعالم کرد که ایران
حاضر است ارتقای مذاکرات از سطح
سفیر به معاون وزیر خارجه را بررسی
کند.
گفته های آقای متکی که در پایان
جلس��ه هیات دولت ایران ابراز شده
بود ،دردس��ر تازه ای آفرید که وزیر
خارجه ایران را مجبور به پس گرفتن
اظهاراتش و تکذیب همه آنچه گفته
بود ،کرد.
شان مک کورمک سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا بالفاصله پس از ابراز
آمادگ��ی آقای متکی ب��رای ارتقای
س��طح مذاکرات ،این ایده را رد کرد
و گفت که کشورش عالقه ای به این
موضوع ندارد.
با توجه به انتقادات س��فیر آمریکا در
بغداد معل��وم بود که ارتقای س��طح
مذاکرات پیشنهادی نیست که آمریکا
از آن استقبال کند اما بی توجهی آقای
متکی ،وزیر خارجه ای��ران را مجبور
کرد اصل گفته هایش را که در حضور
خبرنگارن گفته بود ،تکذیب کند .این
چندمین باری است که وزیر خارجه
ای��ران در حضور اف��کار عمومی یا در
مجامع بین المللی سخنی را می گوید
اما بالفاصله مجبور به عقب نشینی یا
تکذیب آن می شود.

ترکیه:
پیروزی
اسالمگرایان

افغانستان

گروگان های کره
ای می میرند...
معراج الدین پتان والی غزنی به بی بی
سی گفت که دولت افغانستان حاضر
است در مقابل آزادی مردان به گروگان

گرفته ش��ده ،با طالبان وارد
معامله شود اما آنها باید زنان
ربوده شده را بدون هیچ قید و
شرطی آزاد کنند.
ب��ه گ��زارش آسوش��یتدپرس ،قاری
یوسف احمدی ،هش��دار داده بود اگر
دولت تا ظهر روز دوشنبه ( 30ژوییه)
با خواسته های طالبان موافقت نکند،
طالبان برخی از گروگان ها را به قتل
خواهند رساند.

شورشیان طالبان همچنین در واکنش
به اظهارات والی غزنی گفته اند بدون
پذیرفته ش��دن خواس��ته هایش��ان،
حاضربه رها کردن گروگانها نیستند.
گروگانهای کره جنوبی که عمدتاً زنان
جوانی هس��تند و به گفته مقامات آن
کشور در یک موسسه خیریه مسیحی
کار م��ی کردند ،در حدود ی��ازده روز
پیش هنگامی ک��ه با اتوبوس در حال
س��فر از قندهار به سوی کابل بودند،

ترکیه که رهبر حزب عدالت و توسعه
اس��ت ،این هفته توانس��ت نظر رای
دهندگان ترکی��ه را به حزبش جلب
کن��د و بدین ترتی��ب راه را برای یک
دوره پنج س��اله دیگر نخست وزیری
هموار کند.
رقب��ای انتخابات��ی به هم��راه طیف
وس��یعی از هوارداران سکوالریسم و
نظام سیاس��ی الییک ترکیه طی ماه
های اخیر هشدار می دادند که حزب
عدالت و توس��عه ،ترکی��ه را آرام آرام
از آرمان های مصطفی کمال پاش��ا یا
آتاتورک که بنیانگ��ذار ترکیه مدرن
اس��ت ،دور می کند“ .امینه” همسر
آقای اردوغان یک بانوی محجبه است
که در انظار عمومی با روس��ری ظاهر
می ش��ود .منتقدان آق��ای اردوغان و
مخالفان حزب اس�لامگرای عدالت و
توسعه می گفتند که تیم همراه آقای
اردوغان رویای ش��بیه ک��ردن مردم
ترکیه به همس��رش را دارد اما نتیجه
انتخاب��ات چیز دیگری را نش��ان می
دهد.
اصالح��ات اقتص��ادی دول��ت آقای
اردوغ��ان که مهمترین آن تس��هیل
س��رمایه گذاری خارجی است رونقی
به اقتصاد ب��دون نفت ترکیه داده که
رضایت ش��هروندان این کش��ور را از
دول��ت آقای اردوغ��ان تضمین کرده
است.
رونق صنعت گردش��گری ترکیه که
هزینه نسبتا ارزان آن به همراه رفاه و
امنیتی که دولت فراهم کرده ،توریست
هایی از آسیای جنوب شرقی و روسیه
تا اروپای غربی و حتی آمریکا و البته
ایران را به این کشور کشانده و باعث
شده درآمد سرانه ترکیه طی این پنج
سال افزایش چشمگیری پیدا کند.
در چنی��ن وضعیت��ی ،ح��زب آقای
اردوغ��ان اکثریت پارلم��ان ترکیه را
ب��ه دس��ت آورده و مس��لمانانی که
پاسدار سکوالریس��م در ترکیه شده
اند امیدوارند با اصالح قانون اساس��ی



تاریخ پیوست.
حکومت محمد ظاهرش��اه درس��ال
 ۱۹۷۳بدنب��ال کودت��ای داودخ��ان
سقوط کرد .ظاهرشاه درهنگام کودتا
در ایتالیا بود.
پ��س از واقعه  ۱۱س��پتامبر و حمله
آمریکا و متحدانش به افغانس��تان و
سقوط طالبان و تشکیل دولت حامد
کرزی و تصویب قانون اساسی جدید،
ظاهرشاه توانست از رم به افغانستان
بازگ��ردد و از طرف لویه جرگه“ ،پدر
ملت” و یا به تعبیر افغان آن بابای ملت
لقب گرفت.
به سرنوشت ظاهر ش��اه شاید از این
جنبه بتوان صفت “خوش اقبالی” داد
که وی پس از سال ها تحمل تبعید و
دوری از وطن س��رانجام به افغانستان
بازگش��ت و در ش��رایطی آبرومندانه
زندگی کرد .بختی که نصیب پادشاه
همسایه غربی این کشور نشد.

Contract of Min. 1 year

ax included) / year

لیبی وno. for
1st payment

تعیین مقام ریاست جمهوری را هم به
رای مردم بسپارند که در این وضعیت،
بخ��ت عبدالله گل وزیر خارجه فعلی
و یار آقای اردوغان بیشتر به نظر می
رسد.
رج��ب طیب اردوغان ،نخس��ت وزیر
که لب به مش��روبات الکلی نمی زند،
با همس��ر محجبه اش در کاخ سفید
ب��ه دی��دار جورج ب��وش م��ی رود و
حت��ی با حض��ور او در میتینگ های
انتخاباتی شرکت می کند ،شعار های
ایدئولوژی��ک را به کن��اری نهاده و در
حال توسعه پرشتاب کشورش است؛
در ش��رایطی که در مرزهای
جنوبی اش ،عراقی ها درگیر
و دار جن��گ اند و در مرزهای
شرقی ،ایرانیان نگاهی حسرت
بار به توسعه آن کشور دارند.

افغانستان :مرگ
آخرین پادشاه

رج��ب طی��ب اردوغان
نخست وزیر اسالمگرای

محم��د ظاهر ش��اه آخرین پادش��اه
افغانستان این هفته در سن  ۹۳سالگی
در کابل درگذش��ت و نظام پادشاهی،
در این کش��ور با تنها بازمانده اش به

در جنوب پایتخت به اس��ارت طالبان
درآمدند.
مقامات افغانس��تان گفته اند از طریق
تلفن با گروگان گیرها تماس داش��ته
اند ،اما س��خنگوی طالبان گفت این
مذاکرات هنوز نتیجه ای نداشته است.
شورشیان طالبان چهارشنبه گذشته
 25ج��والی در اعت��راض به دس��ت
نیافتن به خواسته های خود ،یک تن از
گروگانها را کشتند.

روز جمعه ۲۷( ،ژوییه) یکی از گروگانها،
در تماس تلفنی با بی بی سی ،خواستار
کمک به آزادی خود و همراهانش شد.
این ش��هروند کره ای ک��ه خود را “یو
سیون جو” معرفی کرد ،گفت که بیمار
است و در شرایط بدی قرار دارد.
به جز ش��هروندان کره ای ،چهار فرد
افغان و یک ف��رد آلمانی نیز هنوز در
گروگان ی��ک گروه دیگ��ر در والیت
وردک هستند.

سیاست
ورزی
سیسیلیا

سیسیلیا سارکوزى،
همس��ر نیک��وال
س
س��ارکوزى ریی 
جمهور فرانس��ه با
تالش های مکررش
باع��ث آزادى چند
پرستار بلغارى و یک
دکتر فلس��طینى از
لیبى شد.
خانم س��ارکوزی طى م��اه جارى دو
مرتبه به لیبى س��فر کرد تا مقدمات
آزادى این پرستاران بلغاری و پزشک
فلسطینی را مهیا کند.
رسانه های فرانسه این هفته با استقبال
از ابتکار خانم سارکوزی به یادها آوردند
که در زمان روس��ای جمهور پیشین،
بانوی اول فرانسه آرام و موقر
روی صندلی کنار همسرش
می نشس��ت و فعالیتی از او
دیده نمی شد.
نیک��وال س��ارکوزى درب��اره
عملک��رد همس��رش درباره
آزادى ای��ن اف��راد گفته فکر
مىکنم سیسیلیا یک ابتکار
عمل سازنده انجام داد.
روز سهش��نبه ۲۴ژوئیه پس
از ف��رود آمدن هواپیم��اى حامل این
پرستاران بلغاری و پزشک فلسطینى،
سیسیلیا سارکوزى اعالم کرد که ۴۵
ساعت نخوابیده است.
اقدام خانم س��ارکوزی باعث ش��ده تا
ش��هروندان فرانس��وی که به موضوع
“اصالت” حساس��یت ویژه ای دارند،
نرمش هایی از خود در قبال همس��ر
رییس جمهورشان نشان دهند.
دو س��ال پیش عکس��ى از سیسیلیا
سارکوزى در کنار مردی منتشر شد که
نیکوال نبود .طى رقابتهاى انتخاباتى
ریاس��ت جمهورى اخیر فرانس��ه نیز
خانم س��ارکوزی
حض��ور کمرنگی
در کنار همسرش
داشت تا جایی که
حتی در انتخابات
شرکت نکرد.
سیسیلیا پس از
آن روزها ،درحال
دست و پا کردن
یک نقش خاص
و استثنایى براى خود در میان مردم
فرانس ه است.

از س��وی دیگر ،حامد ک��رزی رئیس
جمهور افغانستان ،پیش��تر در دیدار
فرس��تاده وی��ژه رئیس جمه��ور کره
جنوبی ،گف��ت“ :گروگانگیری و رفتار
غیر انسانی در برابر مهمانان خارجی،
به ویژه زنان ،اعمال غیر اسالمی و غیر
افغانی اس��ت که موجبات شرمساری
مردم ما را که به غیرتمندی و دینداری
مشهورند ،فراهم می کند”.
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خاورمیانه...

به نام آفریدگار عشق

هشدار نسبت به وضعیت پناهجویان عراقی
بیش از دو میلیون عراقی به کشورهای
همسایه پناه برده اند.

کش��ورهایی که به صدها ه��زار نفر از
آوارگان عراقی پن��اه داده اند ،خواهان
کمک فوری جامعه جهانی شده اند.
درخواس��ت کمک این کش��ورها در
اج�لاس بی��ن المللی رس��یدگی به
“وضعی��ت پناهجوی��ان عراق��ی در
کشورهای همس��ایه” در اردن صورت
گرفته است.
شرکت کنندگان در این نشست گفته

رستوران زعفران

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

ان��د س��یلی از آوارگان
عراق��ی ک��ه به س��وی
کشورهای همسایه عراق
سرازیر است ،باعث بروز
“بحران انس��انی” شده
است.
س��ازمان مل��ل متحد
تخمین م��ی زند که تا
کنون بیش از دو میلیون
عراق��ی به دلی��ل ادامه
خشونت ها به خصوص
درگی��ری های فرقه ای
از کشور خود گریخته و به کشورهای
همسایه پناه برده اند.
سازمان ملل می گوید که ماهانه حدود
 50هزار عراقی خاک این کشور را ترک
می کنند .این افراد عمدتا به سوریه و
اردن می روند ،دو کشوری که خواهان
دریافت کمک های بین المللی ش��ده
اند .ادامه این وضعیت موجب بی ثباتی

در منطقه می شود.
آمار س��ازمان ملل حاکی از
آن اس��ت که در حال حاضر،
س��وریه میزبان حدود یک میلیون و
دویس��ت هزار پناهنده عراقی است و
ش��مار پناهندگان عراقی در اردن به
حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر ،در مصر
به حدود یکصد هزار نفر ،در کشورهای
عرب حاشیه خلیج فارس به دویست
هزار نف��ر و در لبنان به چهارصد هزار
نفر بالغ می شود.
تعداد پناهندگان در ایران حدود پنجاه
و چهار هزار نفر و شمار آنان در ترکیه
حدود ده هزار نفر برآورد شده است.
سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است
ک��ه بتواند تا پایان س��ال جاری برای
بیس��ت هزار آواره عراقی اجازه اقامت
دایم در کش��ورهای مختلف را کسب
کند.
دولت آمریکا اوایل س��ال جاری اعالم
کرد که تا پایان ماه سپتامبر به هفت
هزار عراقی اجازه اقامت در این کشور را
خواهد داد اما به دلیل سختگیری های
امنیتی ،تا کنون تنها یکصد و سی نفر
عراقی مجوز اقامت دریافت کرده اند.



و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

رقص عربی
هر شنبه شب

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

‘فساد گسترده ،مشکل

بازسازی عراق’

یک آژان��س آمریکایی که ب��ر برنامه های
بازسازی عراق نظارت دارد می گوید دولت
عراق در قبول مسئولیت طرح های بازسازی
ب��ه ارزش میلیارده��ا دالر ،کوتاه��ی کرده
است.
در گزارش حسابرسی این آژانس ،همچنین
گفته شده که دولت آمریکا بسیاری از طرح
ها را بدون رضای��ت دولت عراق واگذار می
کند.
استوارت بوئن ،بازرس کل ویژه آمریکا برای
عراق ،درمصاحبه با بی بی سی ،گفت نباید
اجازه ادامه س��وء مدیریت کنونی وفساد را
داد.
آقای بوئن گفت آژانس تحت نظر او سرگرم
تحقیق درباره بیش از 50مورد خالفکاری و
تقلب در پروژه های بازسازی عراق است.
در گزارش آمده است که پس از آنکه کنترل
یک نیروگاه برق چند میلی��ون دالری ،به
عراقی ها منتقل شد ،بالفاصله این نیروگاه
به تعمیر احتیاج پیدا کرد.
این گزارش درباره نحوه مصرف  44میلیارد
دالری است که آمریکا از سال  2003تاکنون
در عراق خرج کرده است.
گزارش دفتر آقای بوئن ،هر سه ماه یک بار
انتشار می یابد .در بیشتر این گزارش ها از
فقدان جدی پیش��رفت در بازس��ازی عراق
انتقاد ش��ده است و تازه ترین گزارش نیز از
این روند مستثنی نیست.
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Tehran BBQ
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ایران کوتاه...

 -2در ایران جوانی که پا را از خانه
بیرون می گذارد مطمئن است
بحران
که طبق قوانین اسالمی چندین
جرم دارد .دایره قرمز انقدر تنگ
قلم
در
شده که چند جای یک جوان به
صورت طبیع��ی از این دایره
در جمهوری اسالمی بی��رون می زن��د .آنقدر آش
شور شده که جدیدا جلسات
جوانی به خودی خود
پرس��ش و پاس��خ زیادی از
س��وی بس��یج دانش��جویی
جرم است!
گذاشته می شود تا خیلی از
 -1این روزها کار به جایی رسیده
رفتارها توجیه شود.
که طاقت مردم به دقیقه رسیده
است.
 -3پدی��ده دیگری که جامعه را
دهان ها گش��وده شده است .در در برگرفته افس��ردگی همراه با
همین دهان گشودن ها معلوم خشم اس��ت .همان چند تفریح
می شود ،مثال عمه فالنی در دهه بسیار کوچکی را هم که جوانان
 60زندان بوده و چه ش��کنجه داش��تند از آنها گرفته اند و راه
هایی ش��ده است .یا متوجه می خانه نش��ینی را به آنها تحمیل
شوید دختر دایی دوستتان اعدام کرده اند.
شده است .و باالخره اینکه زخم در حال حاضر  2راه حل در برابر
های کهنه س��ر باز کرده است و جوان هاست:
مردم دیگر علنا حرف هایشان را یکی اعتیاد
می زنند ،حتی حرف ها و درددل و دیگری اینکه
های قدیمی را.
جوان سیاسی شود.
جایی نیست که دیگر مخالفتی البته این اوضاع در شهرس��تانها
بیان نشود و یا محفلی نیست که بسیار وخیم است.
در آن بحث سیاسی نشود .مردم از گرانی نگویم سنگین تر است.
خ��وب اوضاع را زی��ر نظر دارند .در ادارات کارمن��دان و حت��ی
ش��اید نتوانم بگویم ک��ه مردم مراجعین فقط می کوش��ند به
حاضرند برای بدرقه رژیم هزینه هر ترتیبی شده جزو خودی ها
بدهن��د ،ولی به جرات می توانم محسوب شوند .البته این تالش
بگویم که مردم برای دفاع از رژیم وقفه ای در ابراز مخالفت هایشان
حاضر به دادن کوچکترین هزینه نمی ان��دازد .حکومت با چنین
نیستند .فضای پلیسی به خوبی فضایی که درس��ت کرده است
در سطح جامعه قابل لمس است .خودش را یک ابر قدرت نش��ان
ک��ه البته آقای��ان چندی پیش می دهد و اینطور تبلیغ می کند
اعالم کردند چون در کشورهای ک��ه هیچ ضربه ای ب��ه آن نمی
دیگر پلیس زیاد به چش��م نمی تواند وارد شود.
آید ،ما ه��م می خواهیم پلیس
های «نامحسوس» را وارد میدان  -4ش��مار دس��ت فروش روز به
کنیم .ولی نم��ی گویند که در روز زیادت��ر می ش��ود ،البته اگر
ممالک دیگ��ر جوانی به خودی گردو فروشان و لنگ فروشان را
خود جرم نیست.
حساب نکنیم! شمار گداها نیز به
همین نسبت زیاد شده است.

6

نخندید.
دیروز کس��ی بنزین گدایی می
ک��رد و از من  1لیتر بنزین می
خواست!
دزدها هم زیادتر شده اند و باک
زن ها ،شب ها بنزین اتومبیل ها
را می دزدند و خیلی زودهم آن
را به پول تبدیل می کنند.
جوان هائی که در سال انتخابات
ریاس��ت جمه��وری دوره نهم
مغرورانه می گفتند ما رای نمی
دهیم ،حاال دارند لحظه شماری
می کنن��د که انتخابات ش��ود.
اینطور که از ح��رف های مردم
مشخص است آنها دیگر بدنبال
تحول نیس��تند ،بلکه فقط می
خواهند احمدی نژاد نباشد و می
خواهند به رهبر که از او حمایت
می کند ،دهن کجی کنند.

نیم میلیون ایمیل
برای امام رضا

 -6بحران بعدی خروج مردم از
ایران است.
اگر در قدیم از فرار مغز ها صحبت
می کردیم حاال باید از فرار مردم
صحبت کنیم .خیلی ها حتی به
کشورهای عربی رفته اند.
آن ک��س که فکر می کند ایران
در باتالق بحران فرو نرفته ،کولر
خانه اش را خاموش کند و سرش
را از پنجره بیتش بیرون بیآورد.

سازمــاندگربـــاشان
جنـــسیایـران
www.irqo.net

گوردون براون
ادامه از صفحه :
س��خنگوی گوردون براون می گويد،
موضع نخست وزير بريتانيا درباره عراق
تغيير نکرده و بريتانيا نيروهايش را به
طور زودرس از ع��راق خارج نخواهد
کرد.
گوردون ب��راون تاکی��د دارد رابطه با
آمريکا بيش��ترين اهميت را در روابط

جنایت جمهوری اسالمی
جنایت عظیم جمهوری اسالمی علیه زندانیان سیاسی
در سال های  60و  67را فراموش نکنیم!
اتحادسوسیالیستیایرانیان-مونترال سالگردنسلکشی
زندانیان سیاسی در دهه  60را به روال همه ساله در ماه
سپتامبر آینده برگزار می کند.

روزنامه اعتماد :روابط عمومی بانک مرکزی
اعالم کرد؛ خالصه نتایج به دس��ت آمده از
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در
مناطق ش��هری در خردادماه  1386نسبت
به ماه قبل  1/3درصد و نسبت به ماه مشابه
سال قبل  16درصد افزایش یافت.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت:
بیش از نیم میلیون نفر از  ۹۰كشور جهان
طی امسال از طریق اینترنت برای امام رضا
ایمیلفرستادند.
دكتر س��ید احمد علوی م��وذن در گفت و
گ��و با خبرنگار ایرنا گفت :تمام مردم جهان
میتوانن��داز طریق اینترن��ت با حرم مطهر
حضرت ثامناالئمه (ع) ارتباط بر قرار نمایند
و از دور با این امام همام راز نیاز كنند.
وی افزود « :كاربران اینترنت از این ش��بكه
میتوانن��د برنامه زنده گنبد ،گلدس��تهها،
رواقها و اماكن متبركه حرم قدسی رضوی
را تماشا كنند».
قایم مقام تولیت آستانقدس رضوی گفت:
«طی پارس��ال ۲۰میلیون تش��رف به حرم
مطه��ر حضرت رض��ا (ع) توس��ط زائران و
مجاوران انجام شده است».

 -5مسئله دیگر خرافات مذهبی
است که یک عده را به باتالق فرو
برده اس��ت و هیچ جور هم رها
نمی کند.
از کس��انی که در هشتگرد برای
خود کعبه درس��ت ک��رده اند و
با لباس احرام م��ی روند زیارت
گرفت��ه تا آن که ب��رای خودش
راه افتاده است در خیابان ها و با
پخش اعالمیه می گوید من امام
زمان هس��تم و  3سال است که
ظهور کرده ام.

خارجی بريتانيا دارد .به گفته وی او
می خواهد رابطه بريتانيا و آمريکا را
بيش از سطح کنونی تقويت کند.
ل��رد مارک مل��ک ب��راون ،معاون
وزارت خارجه بريتانيا ،اخيراً گفته بود
که لندن و واشنگتن ،از اين پس مسير
مشترکی در سياس��ت خارجی خود
نخواهند داشت.
اين اظهار نظر ،باعث افزايش شايعاتی
درباره تجديد نظر بريتانيا در روابط با
آمريکا شده بود.
اما نخس��ت وزير بريتانيا تاکيد کرده

آوار تورم و گرانی
بر سر مردم...

بنابر آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران
ایران رس��یده ،زندانهای این کشور به خارج از
شهرها انتقال خواهند یافت.
این آیین نامه که به پیشنهاد مشترک وزارتخان ه
های مس��کن و شهرس��ازی و دادگستری به
تصویب رسیده ،معاونت برنام ه ریزی و نظارت
راهب��ردی رئی��س جمه��وری را ک��ه بتازگی
جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده
اس��ت مکلف می کند ،بودجه سالیانه ای برای
ساخت زندانهای جدید در بیرون از شهرها درنظر بگیرد.
این آیین نامه همچنین وزارت جهاد کشاورزی را موظف می کند زمینهای مورد نیاز برای
ساخت زندانهای جدید را از اراضی ملی و دولتی غیرمستعد برای کشاورزی به صورت
رایگان در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا در آنها زندان بسازد.
بدین ترتیب برخی زندانهای مشهور ایران همچون زندان اوین در شمال تهران که بسیاری
از چهره های مشهور سیاسی ایران در آن زندانی بوده اند و همچنین زندان قصر در شرق
تهران که سابقه آن به دوران سلطنت رضاشاه پهلوی باز می گردد و نخستین گروه فعاالن
چپگرای ایران دوران حبس خود را در آن گذراندند به تاریخ می پیوندند.

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعالم کرده که
عامالن ترور حسن احمدی مقدس ،رئیس
مجمت��ع قضائی ارش��اد ته��ران ،پس فردا
(پنجش��نبه) در مأل عام ب��ه دارآویخته می
شوند.
حکم اعدام مجید و حسین کاووسی فر که به
قتل آقای مقدس اعتراف کرده اند چهار ماه
پیش در ش��عبه پانزده دادگاه انقالب تهران
صادر شد و اعدام این دو همزمان با دومین
سالگرد ترور قاضی خواهد بود.
حس��ن احمدی مقدس در فاصله کوتاهی
با محل کار خود در خیاب��ان وزرای تهران،
هنگامی که در خودروی شخصی اش راهی
خانه بود ،هدف گلوله اسلحه کمری مجید
کاووسی فر قرار گرفت و جان باخت.
عامل اصلی ترور ،مجید کاووسی فر شناخته
ش��ده و برادر زاده او ،حس��ین ،تنها او را با
موتوس��یلکت خود از مح��ل حادثه فراری
داده ،اما به دلیل جرائم دیگری که
هر دویشان به آن اعتراف کرده اند
و از آنج��ا ک��ه دادگاه هر دوی آنان
را “مصداق بارز مفس��د فی االرض
و محارب” شناخته ،حکم اعدام در
مورد هر دو نفر به اجرا در می آید.
س��ن مجید کاووسی فر  27سال و
برادرزاده اش  22س��ال اعالم شده
است.

در این راه از همه کسانی که خواستار مبارزه علیه رژیم
جمهوری اس�لامی می باش��ند دعوت می کنیم تا در
تدارک هرچه وسیعتر آن شرکت کنند.

آمار سومی از نرخ تورم سال جاری از سوی
یکنهادرسمیبینالمللیدر“اکونومیست”
اعالم ش��د .بموجب این اعالم نرخ تورم در
س��ال جاری  17درصد اس��ت .در گزارش
اکونومیس��ت آمده است که نرخ تورم ایران
از  12درصد در س��ال  85به  17درصد در
سال  86خواهد رسید .صندوق بین المللی
پول نیز در گزارشی افزایش نرخ تورم را برای
سال جاری  17/6پیش بینی کرد.

زندانهای ایران به بیرون شهر انتقال می یابند

قاتالن قاضی مقدس
در مأل عام به دار
آویخته می شوند

است او در سفر به واشنگتن ،راههای
همکاری مش��ترک با آمري��کا را ،به
همراه رئيس جمهور آن کشور بررسی
خواهد کرد.
تونی بلر ،نخست وزير پيشين بريتانيا،
روابط بسيار نزديکی با آمريکا داشت
و از متح��دان آن کش��ور در عمليات
نظامی در عراق و افغانستان بود.
پیش��تر تصور می رفت جانش��ين او،
گ��وردن براون ،تمايل��ی به حفظ آن
سطح از روابط با آمريکا ندارد.
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«اوبـــاش»ی که
 8میلیون تلفن همراه
قاچاقی وارد ایران
کردندکیستند؟
ایران امسال به  10میلیون گوشی
تلفن همراه نیازمند است.
سال گذشته از یک و نیم میلیون
گوش��ی تلف��ن هم��راه از طریق
قانونی و رس��می وارد کش��ور و
حدود  8میلیون گوشی بصورت
قاچاق وارد کشور و بازار شد.
این را ابراهیم درستی که بعنوان
كارش��ناس از جانب خبرگزاری
ایس��نا معرفی ش��ده اعالم کرده
است.
آن«اراذل و اوب��اش»ی که امکان
وارد ک��ردن  8میلیون گوش��ی
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همراه بصورت قاچاق را دارند کیستند؟
با آنکه اعالم نمی شود ،اما وارد کننده رسمی
و غیر رس��می گوشی تلفن همراه روح الله
حسینیان رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی
و مشاور کنونی احمدی نژاد در کابینه وی
است.
(ن��گاه کنید به دادگاهی که ب��رای یکی از
مجریان قتل احمدی خمینی بنام “احمد
خوش کوش” به جرم بلند ش��دن
روی دست حسینیان برای واردات
گوش��ی تلفن محاکمه ش��د و اگر
نبود آن خدمت بزرگی که در قتل
احم��دی خمینی کرده ب��ود ،تکه
بزرگش گوشش بود!) همچنان که
در صدر مافیای واردات ش��کر آیت
الله مصباح یزدی قرار دارد ،که شرح
حمایت او از احمدی نژاد بی مورد
است.
(پیک نت)
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Montreal, QC H4B 1V8
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جبهه رهایی و بازسازی ایران

(ارگان پادشاهی پارملانی)
به دبیر کلی
دکتر نصر احمدی

اگر نمی توانی برای کشورت بجنگی،
دست افزار جنگیدن را که می توانی فراهم کنی.
اگر به هر دلیل نمی توانی صدا باشی،
همصدا که می توانی باشی.
و اگر سردار نیستی و یا سرباز،
پشتیبان سردار و سربازان باش.
نگذار ایران و ایرانی نابود شود.

شهینحسینی:

رابط جبهه با مردم و نمایندگان تلفن416-790-1064 :

* †Cell: (514) 924-5055 ã¼±› wZz äÅÁ
…®x£½ Zf dfzò
‹® ¬ jz®• z
Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

majzachi@sutton.com

çœÂ¼±› z }f£¨† të›Z

groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2

Mohammad Ajzachi

Agent Immobilier Affilié
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کـوتاه...

آیت اهلل مشکینی
درگذشت

آی��ت الل��ه عل��ی
مشکینی ،از مراجع
تقلید شیعه در قم
و رئی��س مجل��س
خب��رگان رهبری
ای��ران ،دوش��نبه
 30ج��والی ،در
س��ن  86س��الگی
در بیمارس��تانی در
تهران درگذشت.
آیت الله مشکینی،
از شاگردان آیت الله
بروج��ردی و آیت
الله محقق داماد ،با پی��روزی در انتخابات
نخس��تین مجلس خبرگان ایران به جمع
تدوین کنندگان قانون اساسی ایران پیوست
و در هیئت��ی که آی��ت الله خمینی مدت
کوتاهی پیش از درگذشتش در بهار 1989
( )1368ب��رای بازنگ��ری و اص�لاح قانون
اساسی تشکیل داد نیز حضور داشت.
پ��س از آنکه مجلس خبرگان ت��ازه ای با
اختیارات عزل و نص��ب رهبر و نظارت بر
عملکرد رهبر جمهوری اس�لامی تشکیل
شد ،آیت الله مشکینی از طریق انتخابات
وارد ای��ن مجلس گردید و ت��ا پایان عمر،
ریاست هر سه دوره این مجلس را به عهده
داشته است.
آیت الله مشکینی همچنین با حکم آیت الله
خمینی ،امام جمعه قم شد که این سمت
نیز تا پایان عمر بر عهده او باقی ماند.

فضانوردان ناسا
‘درحال مستی اجازه
پرواز یافتند’
یک هیات تحقیق که توس��ط آژانس
فضایی آمریکا ،ناس��ا ،ایجاد شده بود
دریافته اس��ت که برخی فضانوردان
حداقل در دو مورد علیرغم باال بودن
میزان الکل در بدنش��ان اج��ازه پرواز
یافتند.
هیات تحقی��ق در مورد یافته هایش
نوش��ت“ :دو مورد مش��خص تشریح

ایــران:
مواضع واشنگنت
در مورد واپسین
گفتگوهای عراق

دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا
پیرامون اوضاع امنیتی عراق س��ه
شنبه گذشته  24جوالی با حضور
حسن کاظمی قمی و رایان کراکر
سفرای ایران و آمریکا در بغداد در
ساختمان دفتر کار نوری المالکی،
نخست وزیر عراق ،برگزار شد.
آمری��کا ای��ران را متهم ب��ه ایجاد
ناآرامی و بی ثباتی در عراق کرده و
ایران هم اشغال عراق توسط آمریکا
را عام��ل نا امنی های این کش��ور
دانسته است.
بناب��ه گزارش ه��ا دو طرف در این
دی��دار اتهامات قبلی علیه یکدیگر
را تکرار ک��رده اند و رای��ان کراکر
پس از آن صریحا گفت که علیرغم

طرح مساله دخالت ایران در عراق
در قالب کمک به شبه نظامیان در
نشست اول ،ظاهرا این کمک ها به
شورشیان افزایش یافته است .ایران
چنین اتهامی را رد می کند.
شان مک کورمک سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا در گفتگو با
بی بی سی گفت نشست
اخی��ر در بغ��داد فرصتی
ب��رای هر دو ط��رف بود
تا نظ��رات و نگرانی های
خود را با یکدیگر در میان
بگذارند.
ام��ا او تاکید می کند که
آمریکا انتظار دارد تحول
ملموسی در اقدامات ایران
ببیند.
وی می گوید ایران نقش دوگانه ای
در عراق بازی می کند که بعد منفی
آن بر بعد مثبت می چربد:
“ای��ران حمایت خ��ود از حکومت
منتخب عراق را ابراز کرده است .این
قطعا مثبت اس��ت ،اما نقش منفی
ایران در زمینه اوضاع امنیتی عراق
کامال جنبه دیگر یعنی حمایت از
دولت مالکی را خنثی می کند”.
یکی از موضوعاتی که در نشس��ت
اخیر ایران و آمریکا در بغداد مطرح
ش��د ایجاد یک کمیته فرعی است
که در آن کارشناسان ایران ،آمریکا
و عراق بطور مشترک برای استقرار
ثبات و امنی��ت در عراق همکاری
کنند.

ش��د که طی آن فضانوردان پیش از
پ��رواز چنان تحت تاثی��ر الکل بودند
که پزش��ک پرواز /یا سایر فضانوردان
نگران��ی خود را در زمینه ایمنی پرواز
با سرپرستان حاضر در محل در میان
نهادند”.
این گزارش تقریبا همزمان با کش��ف
تکان دهنده دیگری برای ناسا منتشر
می شود .ناس��ا هفته پیش گفت که
یک پیمان��کار در کامپیوتری که قرار
بود به ایستگاه فضایی حمل شود عمدا
خرابکاری کرده است.

ماریا
کتُـنه
مشاور مهاجرت به کانادا

MARIA
COTTONE

CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE

Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
Graduate from YCIT in CANADIAN Immigration Law

قابل اعتماد ،با دقت و دلسوز
با  23سال سابقه تماس و مشارکت با جامعه
و آشنایی با فرهنگ واالی ایرانی...
لطفا به زبان شیرین فارسی با من تماس بگیرید.
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خواهشمندم فقط با تعیین وقت قبلی
مراجعهبفرمائید

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

ختفیف

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

در کلیه امور مهاجرتی
تا پایان ماه سپتامبر

COTTONEMARIA@gmail.com

[4+1 bedrooms, 3 bathrooms, 1
powder room] Very bright and
sunny detached cottage to rent.
Next to the Rockland' shopping
center, elementary and high
schools.
ASKING PRICE: 3600 $/ month
)7) Cottage (OUTREMONT
[ 4+1 bedrooms, 3 bathrooms, 1
powder room ] Magnificently
peaceful! Superb cottage in
Outremont with in-ground
swimming pool.
ASKING PRICE: 2950$/month
)8) Apartment (ST-LAURENT
[2 bedrooms, 1 bathroom] New
built apartment (2006) on
Marcel-Laurin boulevard.
Elevator in the building.
ASKING PRICE : 1200$/month

)1) 2 condos (AHUNTSIC
][3 bedrooms, 2 bathrooms each
Built in 1990. Garage. Next to
the Adonis Market, the Marché
Central and close to metro and
services.
ASKING PRICE:
#401 = 268 000$ or 1375$/month
#410 = 255 000 $ or
1200$/month
)2) 3-plex (TMR
[ 1 x 6½ + 3 x 3½ ] Unique on
the market in TMR. Superb
detached and sunny triplex next
Farkhondeh Bodaghi to bus lines and the Côte-DesNeiges metro. Very good
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER
investment.
1257 Boul. Laird ASKING PRICE : 595 000 $
3)Split-level (Chomedey,
Mont-Royal,
)LAVAL
QC H3P 2T1
][3+1 bedrooms, 3 bathrooms
Built in 2004, close to St-Martin,
highway 440, finished bachelor
with separate entrance. Very
good investment.
ASKING PRICE: 278 900 $
4)8-plex (CÔTE-DES)NEIGES
[ 8 x 5½ ] Very good location,
close to services like the
CEPSUM, MTL university,
colleges and the metro.
INCOMES : 56 817$ net
revenues
ASKING PRICE : 849 900 $
5)13-plex (CÔTE-DES)NEIGES
]½[9 x 4½ + 4 x 3
Close to service, the
165 bus line & CDNeiges Metro,
INCOMES: 57 444 $
net revenues
ASKING PRICE :
780 000 $
)6)Cottage (TMR

LISTING: Great Opportunities
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)9)Apartment (TMR

][2 bedrooms, 2 bathrooms
Very sunny corner apartment on
the 4th floor.
Close to ''De La Savane'' Metro.
ASKING PRICE: 960$/month
)10)Apartment (AHUNTSIC
][1 bedroom, 1 bathroom
Beautiful and sunny 3½ in a
peaceful district.
ASKING PRICE: 550$/month

11) Split-Level
)(LONGUEUIL

][3+1 bedroom, 2 bathrm
Paradise! No back neighbors,
unspoilable view on DEERS.
Golf court and ski just next to
the house. Very sunny and
enlightened. 20 minutes from
Montreal downtown.
ASKING PRICE:
299,900$

We are looking for
revenue properties for our
)qualified clients (2plex to 100plex

•®‹y¬À
…¬ç”Z

)Cell (514
562-SOLD
)(7653

)6) Cottage (TMR
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منتظر افتتاح آن هستید ،لذا
روز ش��نبه  4م��اه آگوس��ت  2007را روز
بازگشایی مرکز قراردادیم
که مصادف با ایام ش��اد والدت خورش��ید
تابناک والیت علی (ع) می باشد.
البته برنامه با نماز مغرب و عش��اء ش��روع
روز شنبه  4ماه آگوست 2007
خواهد شد.
امیدواریم مانند همیش��ه با حضور خود از
به نام آن که یگانه است و بی همتا
این مکان که میعادگاه همیشگی ما است،
هموطن ،امید آن که روزگار به کامت همیشه شیرین پیشتیبانی کرده و دل هایمان را به یکدیگر نزدیک و
باشد
دست هایمان را جهت سازندگی یکی کنیم.
بدینوسیله به اطالع شما عزیزان می رسانیم که پس از نشانی:
سه ماه کار سخت و سعی و کوشش فراوان و با همت
)210 St-Jacques (Lachine
و یاری شما عزیزان ،تجدید بنای مرکز اسالمی ایرانیان
Montreal, Qc H8R 1E2
به اتمام رسید و زیبایی آن خستگی تمامی عزیزانی را
Tel.: (514) 366-1509
که در رونق بخشیدن به این بنا سعی و اهتمام بسیار
Cell.: (514) 247-1732
کردند ،از بین برد.
مرکزاســــــــــالمیایرانیان
می دانید که بسیاری از شما یگانه پرستان بی صبرانه

بازگشایی مرکز اسالمی ایرانیان
پس از جتدید بنا

علی

به نام خداوند
بخشنده
مهربان

نماز بی والی او عبادتیست بی وضو
به منکر علی بگو نماز خود قضاء
کند
هموطن ،ای همزبان و هم آئین من

والدت آسمان والیت ،کوه استقامت ،دریای
رحمت و معرفت ،الگوی مهر و محبت ،موالی
متقیان ،یار و یاور فقیران و مستمندان علی
(ع) بر شما مبارک باد
خداوندا ،دستان گناهکار ما را آنی از دامان پر
از مهر و محبت و رحمت و برکتش کوتاه مفرما،
آمین

مرکز اسالمی ایرانیان

بازدید بازرسان امتی از
تاسیسات امتی

اس��ت .ایران
این قطعنامه
ها را رد کرده
و گفته است
که تحت هیچ شرایطی
حاضر نیس��ت ،فعالیت
های غنی سازی اورانیوم را به حالت
تعلیق در آورد.
سخنگویوزارتخارجهایرانهمچنین
گفته است که در مذاکرات میان ایران
و آژان��س بی��ن المللی ان��رژی اتمی،
پیشرفت هایی حاصل شده است.
به دنبال صدور قطعنامه های تحریم
علیه ای��ران و ارجاع پرون��ده ایران به
ش��ورای امنیت ،ایران تهدید کرد که
س��طح همکاری های خود را با آژانس
کاه��ش می ده��د که این مس��اله با
واکنش منفی طرف ه��ای دخیل در
پرونده هسته ای ایران روبرو شد .این
کشورها خواهان همکاری کامل ایران
با آژانس و رفع ابهامات در مورد برنامه
هسته ای این کشور هستند.
روز گذش��ته ،منوچهر متک��ی ،وزیر
ام��ور خارجه ایران نیز در مصاحبه ای
با نش��ریه آلمانی فوک��وس گفت که
این کشور فعالیت های حساس اتمی
خود را متوق��ف نخواهد کرد اما افزود
که تهران آماده است تا همکاری های
خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی
افزایش دهد.

اراک

بازرسان آژانس بین المللی انرژی
اتمی ،دوشنبه هش��تم مرداد از
تاسیس��ات آب س��نگین اراک بازدید
کردند.
محمدعلی حسینی ،سخنگوی وزارت
خارجه ایران نیز در نشس��ت هفتگی
خود با خبرن��گاران گفت که تا هفته
آینده ی��ک هیات فنی از س��وی این
آژانس به تهران سفر می کند تا درباره
مسایل مربوط به نحوه بازرسی آژانس
بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه نطنز
با طرف های ایرانی گفتگو کنند.
ایران به علت اصرار ب��ر ادامه فعالیت
های حس��اس اتمی خ��ود ،از جمله
غنی س��ازی اورانی��وم ،درگیر تنش با
کش��ورهای غربی شده است .آمریکا و
برخی کشورهای اروپایی ایران را متهم
می کنند که تحت پوشش فعالیت صلح
طلبانه هسته ای ،درصدد دسترسی به
سالح هسته ای است.
ای��ران این اته��ام را رد می کند و می
گوی��د که هدف��ش از برنامه اتمی که
طبق قوانین بی��ن المللی صورت می
گیرد ،صلح آمیز است.
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد تا
کنون طی دو قطعنامه  1737و 1747
تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده

خانه ایران...
بر سر آنیم که گر ز دست برآید
دست بکاری زنیم که غصه برآید

چادر خانه ایران در
جشن ساالنه پیوند...

______________
بجای تالشهای متقاطع و
منفصل ،پایگاهی بنا کنیم که
نسلهای متوالی بتوانند از
آن بهرهمند شوند...
______________
نیمنگاه��ی و گ��ذری ،نگاه��ی و
س��ری ،نگـــاهی و تأملّی ،نگاهی و
سوجویی!
پر 
ای��ن چنین بود ک��ه هموطنان ما در
مونترال از مقابل چادر و بس��اط خانه
ایران در جشن ساالنه پیوند گذشتند
و ه��ر نگاه و نیمنگاه��ی با لبخند ما
مواجه میشد ،چرا که عالقه و انگیزه
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و شور خدمت برای شما ،وقتی متبلور
میشود که در جمع خود شما باشیم،
به هم بپیوندیم و دست به کاری
زنیم که غصه سر آید!
ب��ه اعضای جدی��د خوشآمد
میگوییم و بار دیگر یادآوری شان
می کنیم که راه طوالنی اس��ت و
صعب ولی هراسی نیست
چ��را که ب��ا ه��م آن را
میپیماییم.
خانه ایران هس��ته ای
اس��ت متش��کل از چند
داوطلب ک��ه از تجارب
گذشته طرحهای مشابه
در مونت��رال اس��تفاده
میکن��د ،تا بلک��ه این
بار ،این مه��م را نه تنها
متحقق کند و جامه عمل
بپوشاند ،بلکه پایههای بقا
و استمرار آن را نیز همزمان فروبنشاند
تا ب��ه ج��ای تالشه��ای متقاطع و
منفص��ل ،پایگاهی را بن��ا کنیم که
نسلهای متوالی بتوانند از آن بهرهمند
شوند ولی این کار نیاز به کمک همه
دارد ،این چالشی است که باید در آن
س��رمایهگذارد و از همین رو است که
پشتیبانی تک تک شما
عضویت شما و
ِ
راز پیروزی و موفقیت آن خواهد بود.
نیاز ما به اعضای فعال و پیشنهاداتشان
هر روز بیش از پیش احساس میشود.
برای مثال در جشن ساالنه پیوند در
می��ان کالم دلگرم کننده آنها که به
ما پیوس��تند و عضو شدند و آنها که

ما س��وال میکردند،
ا ز
دلمش��غولی خاص��ی هویدا
بود :فکر نس��ل دوم جوان جامعه ما و
اینکه چه کم دارند و چه میتوانیم از
سرزمین آبا و اجدادیشان برایشان به
ارمغان آوریم .شاید زیرا بر این باوریم
که فرهنگ و هنر و تاریخ و سننمان
محصولی نیس��ت که بتوانیم آن را از
 wal-martبرای فرزندانمان خریداری
کنیم و قدر مسلم نه آن فرهنگی که
از کارهای فردوسی و موالنا و حافظ و
رودکی و بوعلی و رازی و خیام و نیما
و بهار و شاملو و امیرکبیر و مصدق و
هشترودی و  ...عاید خواهد شد.
دوستان عزیزی که پیش از این همواره
حامی طرح خانه ایران بودهاید،
هموطنانی که هر بار صحبتی پیش
آمده اشتیاقتان را به کمک و همکاری
اعالم کردهاید،
عزیزانی که هنوز چندی نیست از این
طرح شنیدهاید ا ّما به فایده آن ایمان
دارید،
پیشکس��وتان ش��هرمان که همواره
و در هر کجا چراغدار مش��تاق ما در
داالن ه��ای گاه تنگ و تاریک این راه
بودهاید،
همش��هریانی که در فکر عضو شدن
هس��تید ا ّما هنوز فرصتی به دس��ت
نیامده است،
ادامه از صفحــه30 :

MARYMOUNT ADULT CENTRE

5785 Parkhaven Ave., Côte St. Luc, Québec, H4W 1X8
TEL: (514) 488-8203

)yPlamondon Metro Station, Bus 161(Van Horne) yVendôme Metro Station, Bus 104(Cavendish
)yVilla Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

ϡϭΩ ϥΎΑί ̵Ϯδϧήϓ Ɣ ϪτγϮΘϣ ƔϪτγϮΘϣ ζϴ̡ Ɣ ̶ΗΎϣΪϘϣ ̶δϴϠ̴ϧ ̵ΎϬγϼ̯ Ɣ
)(ϪϧΎΒη :Ζϗϭ ϡΎϤΗ /ήϬχίΪόΑ :Ζϗϭ ϡΎϤΗ /Βλ:Ζϗϭ ϡΎϤΗ

:̮ϴϣΩΎ̯– ϪτγϮΘϣ ζϴ̡ ˬ̶ΗΎϣΪϘϣ ̶δϴϠ̴ϧ ̵ΎϬγϼ̯ 5

(ϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 20) ϪόϤΟ ΎΗ ϪΒϨηϭΩ 12:40 ΎΗ :Βλ 8:40

:̶ΗΎϣΪϘϣ ̶δϴϠ̴ϧ ̵ΎϬγϼ̯ 5

(ϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 15) ϪόϤΟ ΎΗ ϪΒϨηϭΩ ήϬχίΪόΑ 4 ΎΗ 1

ϪτγϮΘϣ ΎΗ ̶ϳΪΘΑ :ϡϭΩ ϥΎΑί ̵Ϯδϧήϓ ̵ΎϬγϼ̯ 5

(ϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 15) ϪόϤΟ ΎΗ ϪΒϨηϭΩ ˬ12 ΎΗ :Βλ 9
(ϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 15) ϪόϤΟ ΎΗ ϪΒϨηϭΩ ˬήϬχίΪόΑ 4 ΎΗ 1

:ϡϭΩ ϥΎΑί ̵Ϯδϧήϓ -̶ΗΎϣΪϘϣ ̶δϴϠ̴ϧ ̵ΎϬγϼ̯ 5

(ϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 6) ϪΒϨηέΎϬ̩ ϭ ϪΒϨηϭΩ ˬΐη 9:30 ΎΗ 6:30
* *ΎϬΑΎΘ̯ ϪϨϳΰϫ + ̶δϳϮϨϣΎϧ έϻΩ 30 :̶δϳϮϨϣΎϧ ϪϨϳΰϫ
* :ΩέΩ Ύϫ αϼ̯ τγ ϪΑ ̶̴ΘδΑ ΎϬΑΎΘ̯ ϪϨϳΰϫ
Ζϗϭ ϩέΎ̡ ̵Ύϫ αϼ̯ ̵ήΑ έϻΩ 60 ΎΗ 35 ί ϭ ˭Ζϗϭ ϡΎϤΗ ̵Ύϫ αϼ̯ ̵ήΑ έϻΩ 169 ΎΗ 155 ί
* .ΩϮη ̶Ϥϧ ϪΘϓήϳά̡ ̮̩ .ΪϧϮη ΖΧΩή̡ ΎϣΎϤΗ ΪϳΎΑ Ύϫ αϼ̯ ωϭήη ί ζϴ̡ Ύϫ ϪϨϳΰϫ :ϪΟϮΗ

2007 ΖγϮ̳ ϩΎϣ 8 ϭ 7 :̶δϳϮϨϣΎϧ ϥΎϣί

ΐη 9 ΎΗ ήϬχίΪόΑ 6 ϭ ήϬχίΪόΑ 4 ΎΗ Βλ 9

TRANSPORTATION: Beginning August 30, 2007

“Special Bus 162” from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult Centre
Daily shuttle service directly to Marymount, and back, as follows:
8:10 a.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
12:50 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
6:00 p.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
9:35 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria

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

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
514-825-3170

لیلی صمیمی (با مجوز رسمی از ایالت کبک)

بیستمین سال تاسیس
مدرسه دهخــدا را
پاس بداریم

فارس��ی از هیچگونه کمکی دریغ
نکردند ،می پردازیم.

برپاکردن جشن ش��روع آغاز سال
تحصیلی  2008- 2007مدرس��ه
دهخدا ،به بزرگداش��ت کوش��ش
و هم��ت دوس��تان و عزیزانی که
طی این بیست س��ال دواطلبانه و
خیرخواهانه بدون هیچگونه توقعی
در زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ

_________________

مکان :پارک انگرینیون
زمان 19 :آگوست 2007
یکش��نبه  19آگوس��ت  2007با
ساعت10-20 :
هیئت مدیره مدرسه
دهخدا
کتابخانهنیما

:ίΎϴϧ ΩέϮϣ ̭έΪϣ
 ̩.ΪϴηΎΑ ϪΘηΩ ϩήϤϫ έ ΩϮΧ ̶ϳΩΎϧΎ̯ Ύϳ ̶̰Β̯ ϪϣΎϨγΎϨη ΪϳΎΑ ˬΪϴΘδϫ ΩΎϧΎ̯ ΪϟϮΘϣ Ϫ̪ϧΎϨ ̩:Ζγ ίΎϴϧ ήϳί ̭έΪϣ ί ̶̰ϳ ϪΑ ˬΪηΎΑ ΩΎϧΎ̯ ί ΝέΎΧ ΎϤη ΪϟϮΗ ϞΤϣ Ϫ̪ϧΎϨ̶̯ϳΩΎϧΎ̯ ΕέϮ̢γΎ̡ Ύϳ (3)̮Β̯ ̶ϟϮΒϗ Ύϳ ϭ (2)ΕήΟΎϬϣ ϩέΩ ϢϳΩ ΖϣΎϗ ̵ΰϳϭ ˬ(1)̶ϳΩΎϧΎ̯ ̶ϧί ̶Θϴγ ΕέΎ
.ΪϴηΎΑ ϪΘηΩ ϩήϤϫ έ ΩϮΧ ̵ΰϳϭ Ύϳ ϭ ϢϳΩ ΖϣΎϗ ̭έΪϣ Ζγ ϡίϻ ΩέϮϣ ή̴ϳΩ ̵ήΑ -

ϩϭϼόΑ

̶ϧήϳ ϪϣΎϨγΎϨη ϪϤΟήΗ :
1) Canadian Citizenship Card
)2) Permanent Resident Card OR IMM 1000 (Permanent Resident Visa
)3) Confirmation of Permanent Residency (IMM-5292 or IMM-5909
)Quebec Selection Certificate (Category R8 or Category RA

 ̶Ϡλ Ϊϴγέ Ϫϳέ ΎΑ ςϘϓ ΎϬΑΎΘ̯ ϪϨϳΰϫ .ΪϨ̯ Ϯϐϟ έ ΎϬγϼ̯ ϩΎ̴ηίϮϣ Ϫ̯ ϥ ή̴ϣ ˬΪη ΪϫϮΨϧ ΩήΘδϣ ̶δϳϮϨϣΎϧ ϪϨϳΰϫΎϳ ϭ ̶πϘϨϣ έ ΎϬγϼ̯ ΪϧΪϴϣ ΩϮΧ ϖΣ ΰ̯ήϣ Ϧϳ ˬΪγήϧ ΏΎμϧ ΪΣ ϪΑ ϥΎϳϮΠθϧΩ ΩΪόΗ Ϫ̪ϧΎϨ̩ .ΩϮη ̶ϣ ΩήΘδϣ ΎϬϧ
.ΪϫΩ ήϴϴϐΗ έ ΎϬγϼ̯ ωϭήη ΦϳέΎΗ
:Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ήϳί ϦϔϠΗ ϩέΎϤη ΎΑ ΪϴϧϮΘϴϣ ήΘθϴΑ ̶ϫΎ̳ ϥήΑ

(514) 488-8203



13

PAYVAND: s Vol. 13 s No.802 s Aug. 01, 2007

1386  امرداد10 p 800 شمارهp 13 سالp

}g£

Â`` ` ` `¾…£``†

ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤›

Canopy
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www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

Sign
Plexi

129.00
(+tax)

¯Á¨› y£™f£˜
xÂÉœ äÅ¾†ò ä…

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

 حقوق بشر:ایران

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

fd ouvert }Â¾…£†
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

کالس های فارسی
اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
 شنبه ها:برای کودکان

جمعه شب های کتابخانه نیما
،جمعه ها در کتابخانه نیما ش��عر
 بحث وسخنرانی، فیلم،موس��یقی
همراه با هنرمندان و صاحبنظران
 دوس��تان ویاران،از هم��ه اعض��ا
کتابخانه نیما و نیز همه عالقمندان
دعوت می کنیم با ش��رکت فعال
 آنها را پر، خود در برنامه ه��ای ما
.بارتر سازند
کتابخانهنیما

Sandwich

Board

g
Awnin

15/00  تا12/30 از ساعت
2900 Lake (DDO)

)514( 626-5520 :تلفن
----------

اوتـــاوا
Ottawa Persian Radio

5206 DECARIE #3
Tel. : 514 485 - 3652

»«نماشـــوم

nima_librarymontreal@yahoo.ca

 شب9  تا7 :دوشنبه ها

(Metro: Snowdon)

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

MEKIC



رادیو هم صــدا
 شب11 تا9 :یکشنبه ها
421 ) داخلی613( 244-0979

(Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.)

www.chinradio.com

منایشگاه آثار نقاش

5004 Queen Mary
(514)

،به نام و بزرگ ایران

737 63 63

بهرام دبیری












MEKIC در گالری
2007  ماه اوت12 تا
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میلیونی50
پیشنهاد
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www.sun-video.com

.فرمائید
E-mail: sunvideo@videotron.ca
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ww.iranica.com
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(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹¾†

www.iranica.com

514 369- 6313

•فوتبال
•دوچرخه سواری

برای اطالعات بیشتر و طرح نظرات
و پیشنهادات خود با کتابخانه نیما
.تماسبگیرید
امید است که با هم بتوانیم برنامه های
.مناسب و روزهای خوبی داشته باشیم
هیئتاجرائیهکتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان
ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی
 خیابان نتردام غربی4976
) (مترو سن هانری
514-886-4768 :تلفن













(514) 938-8066
































Painting Classes for Adults,
Fall Registration:
Aug. 20 - Sep. 10, 2007

-Yearly students’ Art exhibition
open to public: Sun. Sep. 9,
from 1 to 5 pm @363 Lansdowne
(Westmount)

Maison d’Edition Ketabe
Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca













:د رمونتریال با خامن پروانه ابهری متاس بگیرید
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• پیاده روی در طبیعت

برای اطالعات بیشتر ونامنویسی با
:آقای مهراب تماس بگیرید
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از همه دوستداران ورزش دسته
جمعی دعوت می کند در برنامه های
ورزشی کتابخانه شرکت کنند

گروهخیــــــــریهپردیس

ww.iranica.com
DVD 
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کتابخانهنیما

Master of Art Education
http://pages.infinit.net/homeira































































 

We are located at :

Tel : 514- 489-6879

کتابفروشی

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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قدیمی ترین کتاب فروشی
تورنتو
تازه های موسیقی و کتابهای
جدید
5513 Yonge St.
416-223-0850
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

زیر سایۀ بالهای خداوند
تهمینه
در یکی از شهرس��تانهای کوچک شمال
ای��ران در میان بوی گل نارنج ،ش��الیزار و
عطر پونههای وحش��ی متولد شدم .پدرم
کشاورز و باغدار بود و مادرم نمونه یک زن
زحمتکش ایرانی .خان��وادهام از نظر مالی
با س��ختیها و مش��کالت فراوانی دست و
پنجه ن��رم میکردند .بهخاطر اینکه فرزند
دوم ب��ودم تقریباً بیش��تر از بقیه متوجه
مش��کالت میش��دم .اما از هم��ان دوران
کودکی حتی در میان آن همه س��ختی و
مشقت ،چیزی درون من وجود داشت که
مرا زیر بار آن همه کمبود و کسری زندگی
شاد میس��اخت .چیزی که در درون من
میگفت« :تو مال من هستی ،تو دختر خو ِد
من و نه کس دیگری هستی» .این صدا یا
نجوا از قدرت یا قوتی بود که من بدون هیچ
ترس و واهمهای بدان اعتماد میکردم.
دوران کودک��ی و گ��ذر از آن معج��زهوار
گذش��ت .انواع و اقس��ام س��وانح از جمله
بریدگی با شیشه ،سیم خاردار ،میخ دروازه
خانهمان ،سقوط از طبقه دوم منزلمان و
خفگی را در هم��ان دوران کودکی تجربه
کردم .امروز مطمئن هستم که فقط دستان
خدای پدر قادر بودند مرا حفظ کنند.
در دوران مدرس��ه و دبیرس��تان بهخاطر
روحیه شاد و سرزندهام مورد توجه معلمان
و دوس��تانم بودم .خانمی که مسئول امور
پرورش��ی دبیرس��تانمان بود با من رابطۀ
صمیمی برقرار کرده بود و من هم با وجود
سن کم شیفته او شدم .روزهای تعطیل و یا
بعد از ظهرها اگر فرصت میشد به منزلش
میرفتم .بعدها از خودش ش��نیدم که به
یکی از گروههای تصوف وابس��ته است .از
اعتقادات خودش برایم میگفت و دعوتم
میکرد که در جلس��ات آنها هم شرکت
کنم.

چون بیشتر وقتم صرف رفتن به خانقاه و
دیدار از دیگر اعضا میش��د کمکم متوجه
مس��ئله عجیبی ش��دم .هر چق��در که از
مریدی اعضا میگذش��ت ،میل به شیخ و
قطب ش��دن در آنها بیشتر میشد؛ میل
عجیبی ب��ه اینکه دیگران جل��وی پاهای
ایشان بلند ش��وند ،یا اینکه دستانشان را
ببوس��ند ،باالی مجلس بنش��ینند و تنها
آنها سخن بگویند و کسی معترض رفتار و
اعمال ایشان نباشد .در میان بعضی از آنها
کینههای عجیبی وجود داشت .چیزهای
کوچکی باعث کدورت و تنفر عمیق میشد
که جای تعجب داشت .همچنین غیبت و
بدگویی بهشدت در میانشان رواج داشت.
همان افراد نزد دیگران چنان مقدسمآبانه
رفتار میکردن��د که برایم ته��وعآور بود.
بهتدریج رغبت��م را برای دیدن این افراد از
دس��ت دادم .از آنها رنجی��ده بودم و فکر
میکردم که ش��اید این من هس��تم که با
دیگران فرق دارم.
ی��ک روز فیلم��ی در تلویزی��ون دیدم که
هفتهها ذهنم را به خود مشغول کرده بود.
نام این فیلم صلیب برنجی بود .داس��تان
حول محور زندگی دختری میگشت که
بههیچ عنوان حاضر به انکار ایمانش نبود.
نامزد ای��ن دختر او را مجبور کرده بود که
صلیبی را لگد کن��د اما او به هیچ قیمتی
حاضر نشد تن به این کار بدهد و در انتها
میبینیم که او حتی جانش را فدای ایمان
و اعتقاد عمیق خود کرد.

عقاید او عجیب و بچگانه است .او به خانۀ ما جدی��د بهعنوان م��ادر خودم را س��رگرم
میآمد و من و همسرم گاهی به منزلشان میکردم.
میرفتیم .مادر و خواهرش بسیار مهربان
بودند و آنچنان گرم و صمیمی با من رفتار یک روز همسرم به من گفت که میخواهیم
میکردند که حقیقتاً من احساس میکردم به خارج برویم و خیلی سریع تصمیم خود
را عملی کرد و ما را هم با خودش برد .بعد
دختر و یا خواهرشان هستم.
از سه سال و نیم زندگی در آن شهرستان،
یکبار مرد میانسالی منزلمان آمد که معلم حاال به جایی میرفتیم که حتی زبانشان
کتابمقدس بود .او چنان شخصیت شیرین را هم بلد نبودیم.
و دوستداشتنی داشت که آرزو کردم کاش
خداون��د چنین پدری به من میداد .او مرا روز رسیدنمان به این کشور متوجه شدیم
دخترم خطاب میکرد .دوستان مسیحی که دوست خانوادگیمان در اینجا مسیحی
همس��رم عالی بودند و من تمایل فراوانی شده است .بهتر از این نمیشد .اول به چهره
داشتم که با آنها رفت و آمد داشته باشم .همس��رم نگاه کردم .هیچ چیز از صورتش
نمایان نبود .آنها به یک کلیس��ای ایرانی
هر وقت ک��ه در خانه تنها میش��دم و یا و فارس��یزبان میرفتند .همه چیز عالی و
احس��اس دلتنگی میکردم به آنها زنگ کامل بود .اما تنه��ا عیبش در این بود که
میزدم .برای اینکه دربارۀ مس��یح بیشتر باید میفهمیدم همس��رم چهکار خواهد
بدانم و آن عطش دیرینم را برطرف کنم ،کرد .به نرمی نظرش را پرسیدم .گوشههای
از دوس��تان همس��رم تقاضای انجیل و یا لبش را پایین کشید و شانههایش را هم باال
کتابهای دیگر که ممکن بود به من کمک انداخت .و سرش را در میان مجله فرو برد.
کند ،کردم .یکش��ب زمانی که همسرم
از محل کارش برگشت متوجۀ کتابهای صبح یکش��نبه دیگر طاقت نداش��تم .از
مس��یحی جدیدی ش��د که در خانه نگاه همسرم خواستم که با هم به کلیسا برویم.
میداشتم .موضوع را با من در میان گذاشت او در ج��واب من گفت اگر دوس��ت داری
و عل��ت را جویا ش��د .صحبت ما به دعوا و برو ولی من نمیآی��م .فکر کردم بهنحوی
درگیری کشیده شد .او تقریباً هر کتابی که میخواهد مرا امتحانکند .به چشمانش و
گرفته بودم داخل کیسهای کرد و در سطل حالت صورتش دقیق شدم و متوجه شدم
زباله انداخت .آن شب نسبت به او احساس که جدی میگفت .چه لحظۀ زیبایی بود.
تنفر پیدا کردم .تا صب��ح نخوابیدم و آرام سالن کلیسا بزرگ و بس��یار قشنگ بود.
آرام گریه میکردم .نمیدانستم این عمل دو خان��واده و چند جوان هم آنجا بودند.
او از دوس��ت داش��تن بود یا نه .پس از آن کشیش کلیسا که فردی خوشرو و صمیمی
سعی کردم که باعث ناراحتی و خشمش بود بهاتفاق همس��رش به اس��تقبالم آمد.
نشوم .مدت کوتاهی نه انجیل خواندم و نه سرود خواندیم ،دعا کردیم و کشیش دربارۀ
با دوستان جدید مسیحیام دیدار کردم .اما کالم خدا با ما سخن گفت .بعد با دو تن از
این دوری برایم سخت بود .پس مجدداً یک کسانی که دانشجوی الهیات مسیحی بودند
انجیل پیدا کردم و بهدیدن دوستانم رفتم .صحبت کردیم.

از ایم��ان پاک دخت��رک و از صداقتی که
نس��بت به باورش داشت هیجانزده شدم.
میخواستم در مورد مسیحیت بیشتر بدانم.
در کتابخانه ش��هرمان چنین چیزی پیدا
نکردم .حتی وقتی جویا شدم با نگاه مملو
از س��رزنش و تحقیر کتابدار مواجه شدم.
در کتابفروش��یها هم موفق به پیدا کردن همس��رم از بعضی دیدارهایم با دوس��تان
کتابی نشدم که اطالعاتی دربارۀ مسیحیت اخیرم بیخبر ب��ود .خواهر کوچکترم که
به من بدهد .ام��ا ُمصر بودم که از طریقی سالهای اول دبیرستان را سپری میکرد
دربارۀ مسیحیان بیشتر بدانم چون در مورد از شهرستان به ما پیوس��ت .میدیدم که
یک روز با او به خانقاه رفتم ولی چیز زیادی راستگویی و درستکاری آنها زیاد شنیده خواهرم نیز اشتیاق شدیدی برای دانستن
مسیحیت و شناخت مسیح خداوند دارد.
از دروسی که پیر خانقاه میداد دستگیرم بودم.
نشد .با این حال فضای آنجا مرا تحت تأثیر
ی
من دیگر به این باور رسیده بودم که عیسا 
ق��رار داد و تصمیم گرفتم بهطور مرتب به بعد از نوروز  ۱۳۷۲بهاتفاق یکی از دوستان مسیح پسر خدا برای آمرزش گناهان من
آنجا بروم و تحت تعلیم مسئول پرورشی دبیرس��تانیام و نامزدش به تهران رفتیم .ج��ان خود را فدا کرده و هم اکنون زنده و
دبیرستانمان قرار گرفتم .این رفت و آمدها نامزدش که در تهران دانش��جوی هنر بود نزد پدر است.
تا پایان دبیرس��تان ادامه داشت و م 
ن هم مرا به یکی از همدانشکدهایهایش معرفی
دوستان
هر جایی که مناسب میدیدم بین
کرد .این معرفی کام ً
ال اتفاقی بود .اما همین زندگی در ته��ران چندان دوام نداش��ت.
با
گفتم.
ی
و آش��نایان از اعتقاداتم سخن م
آشناییبه ازدواج منتهی شد .این وصلت بهخاطر کار همسرم به شهرستان منتقل
روحیهای که داش��تم در خانه ماندن و کار باعث ش��د ک��ه پس از مدتی با دوس��تان شدیم .شهرستانی کوچک با مردمانی بسیار
خانه انجام دادن برایم س��خت بود .دنبال دیگر همس��رم از جمل��ه دختر جوانی که مذهب��ی و متعصب که روحیه من اص ً
ال با
کاری میگشتم که بتوانم از محیط ساکت همدانشگاهی او بود آشنا شوم .او مسیحی آنها س��ازگار نبود .من تنها زنی بودم که
و بیهیجان خانه دور شوم .در جامعه بیرون بود و در کلیسای خودشان خدمت میکرد .در آن شهرس��تان مانتو میپوشیدم .و این
میتوانستم از تواناییها و دانش مذهبیام با اینکه همس��رم با او بسیار صمیمی بود ،هم مرا و هم بقیه را ناراحت میکرد .کارم
استفاده کنم.
اما چن��دان موافق نبود که م��ن زیاد با او تنها نشستن در خانه بود .در آن زمان اولین
رابطه داشته باشم .همسرم معتقد بود که و تنها فرزندمان متولد شد .و با مسئولیت

بلک��ه در رابطۀ
شخصی و زندگی
مش��تر کمان.
خداوند داش��ت
ما را بهطور کامل
بههم متصل میکرد .همس��رم نیز پس از
مدتی بهطور کامل خود را به عیسایمسیح
تسلیم نمود .دانستیم که خداوند میخواهد
“یک تن” ش��دن را در ما آغ��از کند و آن
را در محبت مس��یح بهکمال رساند .من و
همس��رم بهخاطر س��لیقههای شخصی و
خودخواهیمان از امر مهم یکی شدن قصور
ورزیده بودیم .ب��ه مرور زمان این برای هر
دویمان روشنتر میشد.
بعد از ایمان آوردنمان به عیس��ی مسیح،
مشکالت عجیب و غیرمنتظرهای برایمان
پیش آمد .س��ودی که از س��رمایهگذاری
بهما میرسید ،چند ماهی قطع شد .پروژه
شکس��ت خورده بود و متأس��فانه یکی از
مدیران با کل سرمایه فرار کرده بود.
م��ا بدون پسانداز ،درآمد و کار در تنگی و
س��ختی شدیدی قرار گرفتیم .به هر دری
زدیم تا کاری پی��دا کنیم .هدایایی که به
ما رس��ید و طالهایی که من داشتم تنها
به ما ق��درت پرداخت اجارهخانه را میداد.
حدود یکسال تمام درها بهروی ما بسته
بود و ما تنها با دعا و روزه سعی میکردیم
از آن تجربه عبور کنیم .مطمئن بودیم که
همه این وقایع تجربۀ صبر و ایمان است .و
در این دوران کتاب ایوب ما را تش��ویق به
بردباری میکرد.
حدود یکس��ال ب��رای خدم��ت در بدن
خداوند یعنی کلیسا دعا کردیم .ما مدتها
بهخاطر نیازهای مختلف و یا شفاعت برای
دیگران بر روی زانوهایمان دعا میکردیم.
و تقاض��ای خدمت یک��ی از آن دعاها بود.
باالخره خداوند پاس��خ داد .اکنون خداوند
ج��ای هر دویمان را در ب��دن خود کام ً
ال
آش��کار کرده است و ما با شادی غالمان و
کنیزان ایمانداران کلیسای او هستیم.

وقتیبهخانهبرگشتمحرفهایزیادیبرای
گفتن داشتم .میخواستم همۀ اتفاقاتی که
افتاد را برای همسرم تعریف کنم که شاید او
هم تشویق شود با من به کلیسا بیاید .بهطرز
عجیبی فقط گوش کرد و هیچ مخالفتی
هم نکرد .حتی آن حرفهای گذشتهاش را
نیز در مورد مسیحیان و کلیسا تکرار نکرد .پس از سالها تجربههای شیرین با خداوند،
من همچنان به کلیسا رفتنم ادامه میدادم .عیسی مسیح برایمان آشکار شد که باید
تا اینکه همسرم یک روز تصمیم گرفت با خداوند را تمام وقت خدمت کنیم .همسرم
وارد کار تمام وقت ش��د و من نیز بهعنوان
من به کلیسا بیاید.
همسنگر در ارتش خداوند حامی و پشتیبان
یکش��نبه با هم به کلیس��ا رفتیم .جلسه او هس��تم .هنوز خداوند برای تکمیل کار
پرستشی بود .ج ّو پرستش همه را مسحور خود در زندگیمان معجزات خود را ادامه
خ��ودش ک��رده بود .عجیب ب��ود که ما با میدهد .ش��فای او بر همه خانوادۀ ماست.
هم در ش��ادی وصفناپذی��ری خداوند را ما همگی در سایه بالهای او پناه آوردهایم
میپرستیدیم .بعدازجلسۀکلیساییجشن و ایمان داریم که دست او در زندگیمان با
گرفتیم و کیک پختیم و با دوس��تانمان قدرت عمل میکند تا ما را به شباهت تام
شام مفصلی صرف کردیم .ایمان داشتیم پس��ر یگانه خود درآورد .با ایمان اراده او را
که خداوند کار تازهای را در من و همسرم میپذیریم ،زیرا که چشیدهایم که خداوند
شروع کرده است .نه تنها در ما بهطور فردی ،ما نیکوست.

خداوند محبت است
® ¼ä¤À²

®ä¤ÀŽ

¬À¾ òÍzfd®Á’gZ¬``·…4Í“£gZ

)FAIRVIEWAllianceChurch: 220 Hyman,(DDO
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)405Marie-AnneE Montreal (Metro:MontRoyal
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics































Invisalign
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Rapid Orthodontics 
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Lumineers Veneer
























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 301

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

S

MIKE ALIPOOR: Cel.: 514-991-7700
AZITA ZANDIAN: Cel.: 514-814-7700

D
L
O

great 3 bdr cottage
(semi-detached,
condo)
in perfect location, 1
bath, 1 pwd, garage
, asking price
$179900 sale
price:$172000

PIERRFONDS
Magnificent
4 bdr cottage, open
concept, F/PL,
beautiful location,
family room in main
flr, garage A/C...
Price: $399000
$349000

X

Chomedey Laval
excellent location,
4bdr cottage, many
updates, floating flr
throughout, F/PL
central Vac, family
room in main flr,
near metro,
Asking:$229000

N.D.G.

D
L
SO

e











Purchasing Hom
with as low as
%0 Cash
Down!

Lasalle
2-plex

St-Julienne

charming bungalow
in 14250 sf of land
for only $29900

in great location, 2 X
41/2, mostly renovated,
close to all services,
Asking Price:
$299000

Pierrefonds

New Listing

Price R
educed
!

Affiliated real estate agent Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker
123 Pl Frontenac Pointe Claire, QC H9R 4Z7
Off. : (514) 426-9595 Fax: 426-9596
malipoor@sutton.com
azandian@sutton.com











2-plex 2 X 51/2 all
rented, large backyard,
garage, basement is
high enough to finish,
in very good condition,
price $319000
Don’t miss it!

3+1 cottage in
perfect location,
near HWY 13,
train, bus, many
updates, garage,
asking price:
$229000

Pierrefonds

great 2+2 bdr
raised bungalow in
family area, many
updates, new
window & door,
garage, near all
services
Price: $214900

D.D.O,4 bdr cottage
in prime location,
1997 const. AAA
condition, 2 bath,
garage, close to all
Asking $374900
sale price: $364000

CoteSt-Luc

S

Pierrefonds

3 bdr split, in great
location, skylight in
LVR, wood-stove in
FMR cen. vac.,
Garage, corner lot,
asking price:
$229000

Luxurious condo in prestigious area
(2005) 2 bdr, 2 bath, 2 garage, granit kit, elegant
design, GYM, and more,
Asking price: $389000

15
























































SALE OF BUSINESS,
Pierrefonds
"La Zone Du Dollar",
great business
opportunity
over $455000 gross
annual revenue, over
$100000 of inventory,
in heart of pierrefonds
Asking: $79000

St-Laurent

2 bdr Condo
in prime location,
Large & Bright
in perfect condition
Indoor parking, pool,
sauna gym
asking Price:

$ 225000

RENT: 850/month

15

D
L
O

CHOMEDY
(LAVAL)

3 bdr condo in perfect
location, close to all
services (near future
metro), large balcony,
fire place, in great
condition, parking
price: $159000

16
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عکس ها گویاترند...

جشن چهاردهمین سالگرد تولد پیوند مونتریال
به راویت تصویر
جزئیات گزارش پیک نیک بزرگ ایرانیان را در شماره آینده پیوند بخوانید...

این روز زیبــا
به همـــت
جمشید ترابی
میسر شد...

17
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حضور گسترده و سخاوتمند شما ،آسمان کوشیدندونمایشی غرورانگیــــــزاز
همبستگی را به عرضه گذاشتند...
آفتابی و دلچسب یکشنبه  22جوالی را
با سپاس از این همه مهربانی...
بیادماندنی تر کرد...
جمعیت بزرگ از نخستین ساعات نیمروز ما تنها به حضور شما و مهربانی های شما
دلبستهایم...
همچون چشمه ای جوشان به پارک
دل و پشت مان تنها به حضور ارجمند شما
سرازیر شد.
به یاد و به عشق ایران ،کودک و بزرگسال ،گرم است...
تا سال دیگر  -تا پانزده سالگی -با ما
سالمندــــ و نوجوان ،دختران زیبا و
باشید...
شوخ چشم ایرانی ،پسران خوبرو ...همه
و همه در نظمی ستودنی ،رقصیدند ،پای
کوبیدند،نوشیدند،خواندند...
بسیاری آستین باالزدند ،داوطلبانه

Photo:
S. A.
Beladi
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354$/MOIS*

EXTENSION DE
GARANTIE JUSQU’À
160 000 KM

1
JAGUAR XJR 2001, 123 000 km, autom., tout équipée, a/c,
groupe élect., chargeur CD, jantes alum., cuir, toit ouvrant, sièges
élect. chauffants, condition salle de montre, 18 900$ ou
354$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

365$/MOIS*

349$/MOIS*

2
BMW 325i 2004, 61 000 km, automatique, 4 portes, groupe
élect., cuir, jantes alum., a/c, CD, phares xénon, balance de
garantie complète du manufacturier, 22 900$ ou 356$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

3
MERCEDES C320 2002, 112 000 km, automatique, Tiptronic,
4 portes, tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, sièges
chauffants élect., garantie et inspection incluses, 19 800$ ou
349$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

235$/MOIS*

255$/MOIS*

4
HONDA ACCORD EX V6 2005, 138 000 km, automatique,
2 portes, tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes aluminium,
a/c, CD, sièges élect. chauffants, 16 400$, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

5
BMW 323i 2000, 137 000 km, automatique, 4 portes, tout
équipée, a/c, jantes aluminium, sièges chauffants, garantie et
inspection incluses, 14 900$ ou 255$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443.

6
HONDA ACCORD LX-G 2003, 96 000 km, autom., 2 portes,
groupe élect., a/c, lecteur CD, aileron, balance de garantie
du manufacturier, 13 900$ ou 235$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE
285$/MOIS*

185$/MOIS*

255$/MOIS*

SPÉCIAL DE
7
LA SEMAINE
8
VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2003, 68 000 km, autom., 4 portes,
groupe élect., cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, sièges JAGUAR S-TYPE 2001, 79 000 km, autom., tout équipée, a/c, groupe
chauffants, garantie et inspection incluses, 12 900$ ou élect., chargeur CD, jantes alum., cuir, toit ouvrant, sièges élect. chauffants, condition salle de montre, 16 900$ ou 285$/mois*, au
185$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-482-0034 ou 514-651-7443.

166$/MOIS*

526$/MOIS*

134$/MOIS*

11
10
MAZDA PROTEGÉ 5 2003, 91 000 km, 2.0L, man., 5 vit., 4 portes, HONDA ACCORD LX 1999, 119 000 km, manuelle, 5 vitesses,
toit ouvrant, a/c, CD, jantes aluminium, balance de garantie 4 portes, vitres et coffre électriques, a/c, lecteur CD, très propre,
du manufacturier, 10 400$ ou 166$/mois*, au 514-482-0034 ou 7 400$ ou 134$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-651-7443.

433$/MOIS*

13
BMW X5 2002, 93 000 km, 4.4L, autom., Tiptronic, 4 portes, tout
équipé, cuir, toit ouvrant, marchepieds, jantes alum., a/c, CD,
phares xénon, garantie et inspection incluses, 27 400$ ou
433$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

2

12
INFINITI FX35 HIGHT TECH AWD 2005, 80 000 km, autom., cuir,
toit ouvrant, jantes alum., caméra, navigation, DVD, chargeur 6 CD,
dém. sans clef et à dist., condition AAA, bal. de garantie du manuf.,
36 900$ ou 526$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

75$/MOIS*

14

15

MAZDA MPV LX 2003, 91 000 km, 2 portes coulissantes, FORD WINDSTAR 2003, 130 000 km, automatique, 4 portes,
7 passagers, a/c 2 zones, groupe électrique, lecteur CD, 7 passagers, groupe électrique, a/c, lecteur CD, 5 400$ ou
balance de garantie du manufacturier, 8 900$ ou 139$/mois*, 75$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

* F INANCEMENT

e

CAMÉRA
NAVIGATION
DVD

139$/MOIS*

AUSSI
X5 3.0
25 400$

ENSEMBLE
PREMIUM

9
CADILLAC DTS 2001, 139 000 km, automatique, 4 portes,
tout équipée, “night vision”, a/c, chargeur 6 CD, jantes chromées,
très propre, 12 900$ ou 255$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

AVEC

2 000$

DE COMPTANT, TAXES EN SUS .

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

LE SPÉCIALISTE DES VOITURES IMPORTÉES

18

مجموعه ای بی نظیر و
استثنایی از جواهرات
..به بهایی باورنکردنی
Rings
Earrings
bracelets
Necklaces
Pendants
Brooches
Loose Diamonds
....
www.maidor.com
Email: info@maidor.com
By appointment only,
please call for information:
514.875.7960
514.875.7977

CHANCE AU CRÉDIT
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا

19

شارل دوگل،

موض��وع اس��تقالل طلبی
____________
قس��متی از یک کش��ور یا
سال
40
از
پس
اس��تانی از آن ،ب��ه دالیل
علی اشرف شادپور
سیا س��ی ،
____________
قومی ،نژادی،
مذهبی ،زبانی
وزارت راه وترابری کبک:
و غی��ره ،ک��ه
اصطالحنامطبوع
آن تجزیه طلبی
اس��ت ،داس��تان
حادثه س��پتامبر سال گذشته در روگذر الوال ،که خبر
قدیمی است.
ه��م کرده بود و پنج کش��ته و ش��ش زخمی هم بجا
حت��ی اس��تقالل
گذاشت ،هنوز مورد گفتگوی رسانه ها و همچنین مورد
طلبی در کبک هم،
بررسی کمیس��یون تحقیق پی یر مارک جانسون قرار
علیرغم عمر نه چندان دراز کشور کانادا ،تازگی ندارد.
دارد و تاکنون هم گزارش آن آماده نشده است.
اما در نهایت امر این یک موضوع داخلی اس��ت و تنها
اما در این مدت ،از اهمال ها ،نقایص ،کم دقتی ها ،بدشانسی
س��اکنان هر استان است7قالل طلب و کشور مربوطه
ها و غیره مطالب فراوانی ،از قول کارشناس��ان ،مهندسان،
هستند که حق دارند ،با عقل و درایت و سنجیدن تمام
بازرسان و صاحبنظران در مطبوعات منتشر شده است.
جوانب مسئله ،و از راههای دموکراتیک ،تصمیم بگیرند،
این حادثه سبب ش��ده است که مسئوالن امر ،ضمن پی
جدا شوند یا نشوند ،و عواقب مثبت و منفی آن را هم
گیری موضوع روگذر کنکورد ،سایر پل ها و روگذرها را نیز،
پذیرا باشند.
نه تنها در مونترال ،بلکه در سرتاس��ر کبک ،مورد بازرسی
هر نوع مداخله یک کش��ور یا دولت خارجی و یا یک
قرار دهند.
شخصیت سیاسی غیر از مردم آن سامان غیرقابل قبول
ازجمله نتایج این بررس��ی ها ،در الپ��رس  12ژوئیه آمده
و مذموم است ،حتی اگر با حسن نیت هم همراه باشد.
است:
م��ا ایرانی ها از این نوع مداخالت ،که با س��وءنیت هم
«در س��ال  ،2004با آن که ش��بکه راههای کبک بیش از
همراه بوده است ،رنج برده ایم و حاال هم می بریم.
پیش فرسوده می شدند ،وزیر راه و ترابری مقررات بازرسی
چهل سال پیش در چنین روزهائی ،ژنرال شارل دوگل،
جاده ها را نرم تر و رقیق تر کرد ،به این معنا که بازرسی این
رئیس جمهور وقت فرانس��ه ،برای ش��رکت در مراسم
قبیل بناها با تاخیر و با فاصله های طوالنی تر انجام شد.
یکصدمین سال تشکیل کنفدراسیون که همزمان بود با
بنوابی سونت ،استاد رشته مهندس��ی راه و ساختمان در
اکسپوزیسیون جهانی ،به مونترال آمده بود.
دانشگاه الوال ،هنگام شهادت دادن به کمیسیون تحقیق،
روز 24ژوئیه ،دوگل در بالکن شهرداری مونترال ،ضمن
گف��ت این ازدیاد فاصله بین بازرس��ی پل ها ،از نقطه نظر
یک سخنرانی ،گفت:
علمی ،قابل درک نیست.
«زنده باد کبک آزاد!»
به گفته او ،فاصله زمانی بازرسی ها دو برابر شده است .این
با آن که در آن روز اس��تقالل طلبی کبک موضوع روز
شیوه از یک تناقض حکایت می کند ،چراکه بین سال های
نبود ،بیان این جمله از سوی شخصی مانند دوگل نمی
 1980و 2002ن��رخ ضعف و نقص پ��ل ها از36درصد به
توانست تنها یک شعار برای خوشآیند شنوندگان باشد،
 42درصد افزایش یافته است .رئیس کمیسیون تحقیق هم
که البته خوشآیند استقالل طلبان کبک شد .ولی سایر
علل شل شدن مقررات بازرسی پل ها را به فشار ناشی از
ش��هروندان کانادا را خوش نیامد و مخصوصا لستر پی
بودجه بندی نسبت می دهد.
یر جانسون ،نخست وزیر وقت کانادا ،بالفاصله عکس
بهرحال ،دالیل هرچه که باشند ،نتیجه کل بررسی ها نشان
العمل نشان داد و آن شعار را برای کانادائی ها غیرقابل
می دهد که در سرتاس��ر اس��تان کبک 135 ،پل و روگذر
قبول خواند و گفت:
معیوب وجود دارد که احتمال ریزش آنها درآینده می رود.
«کانادائی ها به آزادسازی نیاز ندارند».
اما وزارت راه و ترابری بالفاصله اعالم کرده اس��ت که این
معنای حرف جانسون این بود که کانادائی ها (از جمله
موضوع نباید موجب نگرانی عمومی ش��ود ،ما خودمان از
کبکی ها) همان موقع هم آزاد بودند.
عل��ل این نگرانی ها آگاهی داریم ،ول��ی راهها و پل ها در
اکنون در چهلمین س��الگرد بیان این جمله از س��وی
امنیت کامل هستند.
دوگل ،روزنامه های مونترال از دیدگاه های مختلف به
ولی این هش��دار تس��کین دهنده باعث نش��ده است که
این موضوع پرداخته اند .ولی انعکاس عمومی آن اندک
طنزپرداز گازت متلکی بار وزارت ترابری نکند.
است و کمتر کسی درباره آن بحث می کند.
ادامه در صفحه29 :
ادامه در صفحه29 :
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بدانید ولی نترسید!

Groupe Sutton Sur L'ile.
Courtier Immobilier Agree
Bur.: (514) 769-7010

Cell.: (514) 815-6344
Fax:(514) 769-7030

www.suttonquebec.com
gramazanpour@sutton.com

fÂˆx£´›fÍšÂ z
G. Veulet Ramazanpour B.A.

Agent Immobilier Affilié




















































































































































































































































































1600, rue St-Hubert
Montreal Quebec H2L-3Z3
Phone: (514) 315-1959
Cell.: 514-659-7015
Cell.: 514-991-9694











































CARUSO COIFFEUR UNISEX

Cote-DesNeiges

















































































































































































































































































514-738-2842 










514-738-1336 





















































5783 Cote-Des-Neiges





















Elendale & Cote Ste-Catherine
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Psychotherapy
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INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN

fd
›
£
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- FEAR OF FAILURE
- PANIC ATTACK
- PHOBIAS - WEIGHT CONTROL
- PAIN CONTROL
- SMOKING CESSATION
- SELF HYPNOSIS TRAINING
- GOAL IN LIFE THERAPY

ydZgx£›g ®¥˜d
Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

)Tel.: (514
578-5411
3555
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گوناگون...
چاقی ‘مسری’
است

محقق��ان آمریکایی م��ی گویند
داشتن دوس��ت ،خواهر و برادر یا
همسری که اضافه وزن دارد خطر
چاقی را در فرد افزایش می دهد.
به گفته آنها داده های ش��خصی
مرب��وط به بی��ش از  12هزار نفر
حاکی از آن است که احتمال چاق
ش��دن فرد در صورت چاق بودن
دوس��ت ،خواهر و برادر ،یا همسر
ب��ه ترتیب به می��زان  57درصد،
 40درص��د و  37درصد افزایش
می یابد.
آنها اس��تدالل می کنند که این
مطالعه نش��ان می ده��د عوامل
اجتماعی ،مانند س��ایز اندام سایر
افراد ،در چاق شدن موثر است.
نتایج این مطالعه در نشریه پزشکی
نیوانگلند چاپ شده است.
نویس��ندگان مقال��ه توانس��تند

پیوندهای اجتماعی افراد از جمله
روابط با دوستان و اعضای خانواده
را به دقت ترسیم کنند.
تاثی��ر مرب��وط به چاق��ی عموما
میان افراد جنس موافق
شدیدتر بود.
و تحلی��ل آنها ب��ه این
مساله اش��اره داشت که
این ارتباط را فقط نمی
توان به ش��باهت ها در
س��بک زندگی و محیط
افراد نس��بت داد و برای
مثال تاثیر دوستان حتی
وقتی در مناطق مختلف
زندگی می کردند همچنان هویدا
بود.
نیکالس کریستاکیس از محققان
این مطالعه گفت“ :اینطور نیست
که افراد چاق یا اف��راد الغر برای
وقت گذران��ی دنبال افرادی مثل
خود بگردند”.
“بلکه یک رابطه مستقیم علت و
معلولی وجود دارد .ظاهرا اتفاقی
که می افتد این است که شخصی
که چاق می شود به احتمال زیاد،
برداشت هایش نس��بت به آنچه
اندازه مناسب اندام به حساب می
آید تغییر می کند”.
“افراد به این نتیجه می رسند که
چاق تر ش��دن قابل قبول اس��ت
چون افرادی که اطرافشان هستند
چاق تر هس��تند ،و این طرز فکر
گسترش می یابد”.

گامی دیگر در جهت درمان
گروهی از دانش��مندان در بریتانیا و آلزایمر

آمریکا می گویند موفق به س��اختن
ترکیبی شده اند که به ادعای آنها می
تواند شروع آلزایمر را در انسان متوقف
یا آهسته کند.
این ترکیب تاکنون فقط در حیوانات
آزمایش ش��ده است اما محققان می
گویند ک��ه توانایی معک��وس کردن
برخ��ی از عالئم اولی��ه مرتبط با این
بیماری را دارد.
تخمین زده می شود که در حدود
 18میلیون نفر در جهان به آلزایمر
مبتالباشند.

هرچن��د هیچ کس
مطمئن نیست
چ��ه چی��زی
در ابت��دا باعث
بروز آلزایمر می ش��ود،
اما معلوم ش��ده است که یک واکنش
شیمیایی در داخل سلول های مغز آن
را تسریع می کند.
محققانبرپیچیدگیآلزایمرتاکیدمی
کنند و می گویند که این تنها یکی از
چند شیوه ای است که برای مقابله با
بیماری امتحان می شود.
با این حال آنها از کش��ف آن هیجان
زده هستند.
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ویتامین ث ‘مانع
سرماخــوردگی
منی شود’

دانش��مندان می
گوین��د مص��رف
روزانه قرص های
ویتامین ث اکثر
اف��راد را در برابر
س��رماخوردگی
محافظ��ت نمی
کند.
آنها با م��رور 30
مطالع��ه مختلف
که در مجموع شامل
بررس��ی بیش از 11
هزار نفر می شود ،به
این نتیجه رسیدند که
دوزی حداق��ل 200
میلی گرمی در روز اثر
چشمگیری بر کاهش
طول مدت سرماخوردگی ندارد.
مطالعه دانشمندان استرالیایی و فنالندی در
نش��ریه “ ”Cochrane Libraryچاپ ش��ده
است.
پژوهش��گران نتیجه گیری کردن��د که برای
اکثریت مردم ،مزایای مصرف روزانه ویتامین
ث آنقدر اندک است که ارزش زحمت و هزینه
اش را ندارد.
با این حال آنها گفتند مصرف روزانه آن برای
کس��انی که در معرض خطر س��رماخوردگی
ش��دید یا فشار جسمی هستند ممکن است
توجیه پذیر باش��د زیرا آن را به نصف کاهش
می دهد.
در دهه  1970لینوس پائولینگ ،ش��یمیدان
برن��ده جایزه نوبل ،م��ردم را ترغیب می کرد
برای جلوگیری از س��رماخوردگی روزانه هزار
میلی گرم ویتامین ث مصرف کنند.
اما از آن زم��ان تاکنون تاثیر این ویتامین بر
سرماخوردگی موضوع جنجال و اختالف نظر
بوده است.
دوز روزان��ه توصیه ش��ده ب��رای مصرف این
ویتامین  60میلی گرم است.
اما بهترین میزان  200میلی گرم در روز است
و اکثر مردم به راحتی می توانند این مقدار را
از طریق مصرف پنج وعده میوه و سبزیجات
در روز جذب کنند.

باور
همگانی
اشتباه

متوجه برخی موارد چش��مگیر
دانشمندان می گویند نخستین ‘فعالیت های انسانی بر
افزای��ش و کاهش در قس��مت
ش��واهد قطعی از تاثیر فعالیت
های انسانی بر الگوهای جهانی بارندگی اثر گذاشته است’ هایی از جهان شدند که تنها با
گرمایش ناشی از فعالیت های
بارش باران را پیدا کرده اند.
انسانی قابل توجیه بود.
محقق��ان ط��ی مقال��ه ای در
برای مثال درحالی که ناحیه
نش��ریه “نیچر” نوش��تند دالیل
“س��احل” در آفریقا ش��اهد
آش��کاری یافته اند که نشان می
کاهش شدید بارندگی در دهه
دهد گرمایش زمین باعث افزایش
های اخیر بوده اس��ت ،میزان
بارندگی در ش��مال اروپا و کاهش
بارش در بخش هایی از شمال
آن در بخش های جنوبی صحرای
اروپ��ا و کانادا در ح��دود 10
آفریقا و بخش هایی از آس��یا شده
درصد افزایش یافته است.
است.
دانش��مندان از س��ال ها قبل قادر به تیمی از محققانبین المللی به مقایسه دانشمندان مسئول این مطالعه می
مشاهده ش��واهد گرمایش زمین در تغییرات عین��ی در میزان بارش طی گویند نمی توانند بگویند که آیا پدیده
رخدادهای طبیعی مانند دمای سطح  75س��ال گذش��ته با الگوهای پیش های ش��دید جوی امسال مستقیما
دریاها و هوا بوده اند ،اما این نخستین بینی شده توسط  14مدل کامپیوتری ناشی از گرمایش زمین است یا خیر.
اما مدل های جوی حاکی از آن است
مطالعه ای است که شواهدی از تاثیر پرداختند.
مصرف س��وخت های فسیلی توسط این مقایس��ه نش��ان دهنده انطباق که افزایش بارندگی شدید در بسیاری
انسان بر الگوهای بارش به دست می عمومی آن دو در مورد متوسط میزان نقاط جهان ب��ا افزایش دما متداولتر
بارندگی بود اما دانشمندان همچنین خواهد شد.
دهد.

29هزار آزارگر
جنسی از “مای
اسپیس” اخراج شدند

مس��ئوالن س��ایت اینترنت��ی “مای
اسپیس” که یک ش��بکه اجتماعی
اس��ت و اعضایش از طری��ق آن می
توانند عکس ،موسیقی ،و فیلم های
خود را منتشر کنند ،وبالگ بنویسند
و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،اعالم
کرده که می��زان اس��تفاده مجرمان
جنسی از خدماتش چهار
برابر شده است.
این شرکت  ۲۹هزار نفر از
کس��انی را که در ارتباط با
جرایم جنس��ی در آمریکا
پرونده دارند در سیستم خود شناسایی
و عضویت آنها را لغو کرده است.
ماه می گذشته رقم این افراد در شبکه

“مای اسپیس”  ۷هزار نفر بوده است.
ی��ش از  ۸۰میلی��ون نف��ر در “مای
ا س��پیس ”
عض��و
هستند.
منتق��د ا ن
“ م��ا ی
ا س��پیس ”
خو ا س��تا ر
وضع قوانین
تازه ای شده
اندکهمحیط
چنین سایت
های��ی را برای
کودکان امن تر
کند.
برخی از آنها می گویند باید کودکان
موظف ش��وند قب��ل از ثبت ن��ام ،از
والدینش��ان اجازه بگیرند و س��ایت

های مشابه هم باید از هویت والدین
اطمینان حاصل کنند.
پیش��نهاد کنندگان این طرح بر این
باورند که به این شکل کودکان کمتری
می توانند به عضویت این س��ایت ها
در آیند و نتیجتا کودکان کمتری در
معرض خطر قرار گیرند.
مطابق قوانین موجود ،کاربرانی که می
خواهند به عضویت “مای اسپیس” در
آیند باید بیش از  ۱۴سال سن داشته
باشند.
“مای اسپیس” از سایت های دیگر نیز
خواسته تا با اقدامات مشابه از همین
رویه پیروی کنند.

در آمری�کا نام حدود  ۶۰۰هزار
نفردرارتباطباتخلفاتجنسی
ثبت شده است.
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خـــانواده...

پوسیدگی دندان شایعترین بیماری
عفون��ی در كل جه��ان محس��وب
میشود.
شاید خیلیها ندانند كه پوسیدگی
دن��دان یك بیم��اری عفونی اس��ت
ولی باید گفت این مش��كل در اصل
بهوسیله عملكرد باكتریهای حفره
دهان ایجاد میشود.
همانطور ك��ه تقریباً همه میدانند
عامل اصلی در بروز پوسیدگی دندان
حضور م��واد غذایی بهخصوص مواد
ی است .این مواد ،غذای مناسبی
قند 
برای باكتریهای حفره دهان فراهم
میكنند.
باكتریها با معرف مواد قندی اسید
تولید میكنند كه این اسید آرامآرام
مینای دندان را حل میكند و باعث

تزئین سفره عقد
و میز نامزدی
Shirin Afshari
Cell.: 514.993.6843

مرحلهجلویگسترش
آن گرفته نش��ود،
بهداشت دهان و دندان
براحتیپالپدندان
زمان یكی از اصلیترین عوامل (یا همان بافت مركزی
دندان كه شامل عروق
و اعص��اب اس��ت) را
ایجاد پوسیدگی است.
درگی��ر میكند و آن
وقت است كه دندان
تهاج��م باكتریه��ا به ع��اج دندان دردهای شدید آغاز میشود و چارهای
جز درمان ریشه یا حتی در مواردی
میشود.
كشیدن دندان باقی نمیگذارد.
برای جلوگیری از پوسیدگی چند راه
نكته مهم
اینكه مینا س��ختترین بافت بدن بیشتر وجود ندارد:
انسان و مقاومت آن دهها برابر بیشتر
از اس��تخوان است و اصلیترین سد  -یكی از بین بردن باكتریهای
مقاومت دندان در برابر پوس��یدگی مولدپوسیدگیاست.
محس��وب میش��ود .اما در زیر این
بافت بس��یار س��خت عاج قرار دارد برخ��ی محقق��ان آزمایشهای��ی
كه مقاومت آن در برابر پوسیدگی به برای تولید واكس��ن ضدپوسیدگی
انج��ام دادن��د اما نتای��ج آن چندان
مراتب پایینتر از میناست.
بنابراین در صورتی كه پوسیدگی از امیدواركنندهنبود.
مینا وارد عاج شود با سرعتی چندین ح��ذف كام��ل باكتریه��ای مولد
برابر در عاج نفوذ میكند و اگر در این پوسیدگی كار بسیار دشوار یا شاید
غیرممكنی باشد كه عوارض معرف
داروها برای دستیابی به این هدف
به مراتب بیشتر از مزایای آن است.
 راه دیگر حذف مواد قندیاز رژیم غذایی است كه كاری
ی است.
دشوار اما عمل 
تغذیه صحیح ،مصرف كم شیرینی
و ش��كالت و قند و شكر و برعكس
مص��رف زی��اد میوه و س��بزیجات

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

میتواند مواد قندی الزم برای ایجاد
پوسیدگی را كاهش دهد.
ام��ا در بس��یاری م��وارد ای��ن امر
امكانپذیر نیست و طیف وسیعی از
افراد جامعه قادر نیستند مواد قندی
را در رژیم غذایی خود كاهش دهند.
ی��ك روش موثر برای ك��م كردن اثر
م��واد قندی ،مصرف نك��ردن یا كم
مصرف كردن این مواد در فواصل بین
ی است.
وعدههای غذای 
توصیه میش��ود افراد و بهخصوص
كودكان مواد قندی را بالفاصله بعد
از مصرف وعده غذایی اصلی مصرف
كنن��د و در میانوعدههای غذایی از
میوه و سبزیجات استفاده كنند.
این روش بهخصوص زمانی موثر است
كه هر فرد بالفاصل��ه بعد از مصرف
مواد غذایی مسواك بزند تا خردههای
غذا ،از حفره دهان پاك ش��ود تا هم
مواد قندی در دس��ترس باكتریها
قرار نگی��رد و هم عامل مهم زمان از
باكتریها گرفته شود.
زمان یكی از اصلیترین عوامل ایجاد
پوسیدگیاست.
تحقیقات نشان میدهد كه در صورت
وج��ود مواد قن��دی ،در عرض مدت
 20دقیقه حفره دهان كام ً
ال اسیدی
میشود.
بنابراین حذف م��واد قندی از حفره
دهان ب��ا روش��های مكانیكی یعنی
مس��واك و نخ دندان بای��د در مدت
كوتاهی بع��د از صرف غ��ذا صورت
گیرد.
یك��ی از ن��كات مه��م در این زمینه
استفاده دقیق از نخ دندان است.

؟
این مدل
زیباومعروف
ایرانی را
نام ببرید و
به قیدقرعه
جایزه بگیرید:

2شـــامVIP
برای  2نفــر
در رستوران
پارســوماش
HOW TO PLAY: A
Sudoku is a number grid.
The aim of the game is to
fill in the missing numbers.
The big grid is split into
nine mini-grids. There
)are 9 rows (left to right
and 9 columns (running
down). In every row,
column and mini-grid
you must have each of the
numbers 1,2,3,4,5,6,7,8
and 9 -in any order- but not
repeated. Good luck.
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مس��واك بهطور طبیعی سطوح
جونده و گون��های و زبانی را پاك
میكند اما ق��ادر به تمیز كردن
سطوح بین دندانی نیست .معموالً
پوسیدگی در سطوح بین دندانی
بیس��ر و صدا ش��روع میشود و
حتی ممكن اس��ت بیمار متوجه
این پوسیدگی هم نشود چون قابل
دیدن نیست و بعضاً عالمت خاصی
هم ندارد .زمانی بیمار متوجه مشكل
میش��ود كه اغلب پوسیدگی بسیار
̶ΗέΎΒϋ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
پیشرفت كرده و حتی به پالپ دندان
̵ ϪΘϔ̳ ϪΑ Ϯ̴Α
رسیده است.

پـارسی
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ب را پاس
د

خن دندان بهتر از مسواك

برخی از دندانپزشكان حتی معتقدند
اگر بنا بر انتخاب باش��د نخ دندان بر
مسواك ارجحیت دارد.
اما بهرغم این مطالب فوق اغلب امكان
مس��واك زدن بعد از مصرف هر وعده
مواد قندی وجود ندارد .بهترین كار
هم��ان محدود كردن مص��رف مواد
ی است.
قند 
در صورتی كه بعد از صرف مواد قندی
به مسواك دسترسی نداشتیم خوردن
چای گرم برای حل كردن و شستن
مواد قندی میتواند موثر باشد .حتی
چند بار گردان��دن آب در دهان هم
میتواند مفید واقع شود.
به هر حال مسواك زدن دستكم دو
بار در روز برای پیشگیری از پوسیدگی
ی است.
امری قطع 
بهترین زمان برای مسواك زدن شب
پیش از خواب (پس از شام) و صبح
پس از صرف صبحانه است.

ا ر یـ��م

ϩϭϼϋ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥ ήΑ ϥϭΰϓ Ϯ̴Α
Ϫ̰ϨҨ ί ήϴϏ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̰ϨҨ ί ΪΟ Ϯ̴Α
ϪΘϔ̳ ϪΑ Ϯ̴Α ϝϮϗ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨΩ ί Ϯ̴Α υΎΤϟ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑΎΜϣ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϧΎϣ ϪΑ Ϯ̴Α
̵ήΑ Ϯ̴Α έϮψϨϣ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕίϮϣ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎΘγήϤϫ Ϯ̴Α
ϪϧϮ̳ ϪΑ Ϯ̴Α ϮΤϧ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϮΤϧ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ ϪϧϮ̳ ϪΑ Ϯ̴Α
ϝΎΣ ήϫ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭέ ήϫ ϪΑ Ϯ̴Α
ΕέϮλ ήϫ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭέ ήϫ ϪΑ Ϯ̴Α
ήσΎΧ ϦϴϤϫ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϭέ ϦҨ ί Ϯ̴Α
ϞϴϟΩ ϦϴϤϫ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭέ ϦҨ ί Ϯ̴Α
ϥϮϨϋ ̨ϴϫ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭέ ̨ϴϫ ϪΑ Ϯ̴Α
ϊϗϭ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θγέ ϪΑ Ϯ̴Α
ϥΩέϭ ΩϮΟϭ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩέϭ ΪҨΪ̡ Ϯ̴Α
ϩΪϧέϭ ΩϮΟϭ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϧέϭΪҨΪ̡ Ϯ̴Α
ϪϠϴγϭ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΪΑ Ϯ̴Α
ΡϮοϭ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Ϩηϭέ ϪΑ Ϯ̴Α
έϮϓϭ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϭήϓ Ϯ̴Α
ΖγϮϴ̡ ωϮϗϮΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΩ Υέ Ϯ̴Α
ΎϫέΎΑ Ϯ̴Α Εή̯ ϪΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Πϴ̳ Ϯ̴Α ΖϬΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎΒϓήΑ Ϯ̴Α ϥέϮΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘϟϮΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϨηέΰ̳ Ϯ̴Α
β̯ϮΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΰΘθϣ Ϯ̴Α
ή̰Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩέϮΨϧ ΖγΩ Ϯ̴Α
ρΎϴΘΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϭή̡ ̶Α Ϯ̴Α
αΎδΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΪ̴Ϩγ Ϯ̴Α
Ϟλ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϪθҨέ ̶Α Ϯ̴Α
ΐδϧ ϭ Ϟλ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϪθҨέ ̶Α Ϯ̴Α
έΎΒΘϋ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
είέ ̶Α Ϯ̴Α
ΩΎϘΘϋ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
έϭΎΑΎϧ Ϯ̴Α
̵ΩΎϘΘϋ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭΎΑΎϧ Ϯ̴Α
ΎϨΘϋ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̴Ҩϭέ Ϯ̴Α
̶ҨΎϨΘϋ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩή̴Ҩϭέ Ϯ̴Α
ΎϬΘϧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎҨΎ̡ ̶Α Ϯ̴Α
̶σΎΒπϧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎϣΎγ ϪΑ Ύϧ Ϯ̴Α
ϞҨΪΑ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΎΘϤϫ ̶Α Ϯ̴Α
ΖϋΎπΑ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΪϴϬΗ Ϯ̴Α
ϞϣΎΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̲ϧέΩ ̶Α Ϯ̴Α
ΩήΨΑΎϧ Ϯ̴Α ήϴΑΪΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήϴΑΪΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩήΨΑΎϧ Ϯ̴Α
ΐϴΗήΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϫέΩ Ϯ̴Α
ΪҨΩήΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ ̶Α Ϯ̴Α
ϪΟϮΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
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پزشکــی....

است ،شیوع بیشتری دارد.
آفتاب ‘عامل محافظت’ در
مردم ای��ن کش��ورها کمتر در
برابر بیماری ام اس
مع��رض تاب��ش نور خورش��ید
هستند و به این ترتیب بدن آنها
ویتامین دی کمتری تولید می
کند.
مطالعه ای در آمریکا نشان می دهد افرادی
محقق��ان در این مطالع��ه  158دوقلوی
که در دوران کودکی وقت
همانن��د ( 79گ��روه دوتای��ی) که خطر
بیشتری را زیر آفتاب سپری
ژنتیکی ابتال به ام اس در آنها یکسان بود
می کنن��د در طول زندگی
را بررسی کردند.
کمتر با خطر ابتال به بیماری
در همه گروه ها یکی از دوقلوها ام
“ام اس” (Multiple
 )Sclerosisروب��رو نور آفتاب ممکن اس داشت.
است مانع بروز محققان دریافتند که فرد مبتال به ام
هستند.
اس در مقایسه با خواهر و برادرش
تی��م محقق��ان در
 MSشود
وقت کمت��ری را در دوران کودکی
دانش��گاه جن��وب
زیر آفتاب گذرانده است.
کالیفرنی��ا می گوید
کسی که در کودکی وقت بیشتری
احتمال دارد اش��عه
را در هوای آزاد گذرانده بود ،بس��ته به
فرابنفش خورش��ید از
می��زان آن ،تا  57درصد کمتر با خطر
طری��ق تغیی��ر واکنش
ابتال به بیماری روبرو بود.
مصونی��ت س��لولی ی��ا
دکتر طلعت اسالم و دکتر توماس ماک،
افزایش میزان ویتامین
نویسندگان گزارش ،گفتند که پژوهش
دی ،باع��ث حفاظت در
های بیش��تری در این زمینه که قرار
برابر این بیماری شود.
گرفتن در معرض نور خورش��ید خطر
مطالع��ه دیگ��ری در
ابتال به ام اس را می کاهد الزم است.
گذشته نش��ان داده بود
آنها نوش��تند“ :قرار گرفتن در معرض
که زنانی که قرص های
اش��عه فرابنفش ممکن اس��ت باعث
ویتامین دی مصرف می
حفاظ��ت در براب��ر ام اس از طریق دو
کنند 40 ،درصد کمتر با
مکانیسم مختلف شود :یکی مستقیما
خطر ابتال به این بیماری
از طریق تغییر واکنش مصونیت سلولی
روبرو هستند.
و دیگری غیرمستقیم از طریق تولید
نتایج تازه ترین مطالعه
ویتامین دی”.
در نش��ریه “نورولوژی”
کری��س جونز ،مدی��ر گ��روه “ام اس
چاپ شده است.
“ام اس” در میان شایع ترین بیماری های تراس��ت” در بریتانیا گف��ت“ :این مطالعه
سیس��تم عصبی در جهان است به طوری موید تحقیقات قبلی دایر بر وجود ارتباطی
که در ح��دود دو میلیون نفر به آن مبتال می��ان قرار گرفتن در معرض خورش��ید و
هستند .این بیماری در شدیدترین موارد خطر پایین تر ام اس است”.
“با این حال محققان مسلما نمی گویند که
می تواند تمامی بدن فرد را فلج کند.
آمارها نشان می دهد که بیماری “ام اس” مردم بروند زیر نور آفتاب و سرطان پوست
در ع��روض جغرافیای��ی باالت��ر که میزان بگیرند .قرار گرفتن در معرض نور خورشید
تشعش��عات فرابنفش ( )UVدر آنها کمتر می تواند خطرناک باشد”.

هشدار به مادران درباره تغییر وزن بدن

کارشناس��ان می گویند مادرانی که بین
بارداری ها وزنش��ان به شدت کم یا زیاد
می شود سالمت نوزاد را با خطر مواجه
می کنند.
تحقیقاتی تازه در بریتانیا نشان داده که
نوس��ان شدید در وزن بدن خطر ابتال به
بیماری فشار خون و دیابت و همچنین
م��رده زای��ی در زنان ب��اردار را به میزان
خطرناکی افزایش می دهد.
نتیجه این تحقیق ،که توسط متخصصان
علوم پزش��کی دوبلین انجام ش��ده ،در
آخرین شماره “نشریه پزشکی بریتانیا”
( )the British Medical Journalچ��اپ
شده است.
این محققان می گویند برای زنان ،تغذیه
در دوره ب��ارداری بیش از هر زمان دیگر
اهمیت پی��دا می کند و به همین دلیل
آنها باید از تاثیر وزنشان بر سالمت خود و
همچنین فرزندشان آگاه باشند.
دکتر “جنیفر والش” ،از زایشگاه کومب
دوبلین ،و پروفس��ور “دیدری مورفی”،
از بیمارستان دانشگاه دوبلین ،انجام این
تحقیق را برعهده داشته اند.
پیام های متناقض
اغلب ب��ه زنانی ک��ه وزن طبیعی دارند
توصیه می شود که بین بارداری ها اجازه
ندهند وزنش��ان زیاد شود و در مقابل به
زنان فربه گفته می شود که قبل از باردار
شدن وزنشان را کم کنند.
اما متخصص��ان در دوبلی��ن ایرلند می

گویند که تبلیغات گسترده
درباره رژیم الغری و زیبایی
به دوره بارداری هم س��رایت
کرده است.
آنها در گزارش تحقیقی خود
آورده اند“ :از طرفی افزایش
شمار افراد فربه باعث نگرانی
مس��ئوالن بهداشتی شده و
از سوی دیگر گسترش طرز
تفکری ک��ه ب��دون در نظر
گرفتن تفاوت در ساختمان
بدنی زن��ان ،الغری مفرط را
زیبا توصیف می کند”.
این گ��زارش در ادام��ه آورده“ :نیازهای
غذایی ب��دن در دوره بارداری با هر زمان
دیگر متفاوت اس��ت و جنین برای سالم
بودن و رش��د به م��واد مغذی کافی نیاز
مبرم دارد”.
به گفته محققان در دوبلین در حالی که
دست کم نیمی از بارداری ها در بریتانیا
تصادفی است ،زنان باید از تاثیر وزنشان
بر بارداری ،زایمان و س�لامت نوزادشان
مطلعباشند.
اگر زنان بین بارداری ها به شدت وزن کم
ی��ا زیاد کنند ،خطرات احتمالی و جدی
دوره بارداری آنها دوچندان می شود.
“تم فرای” ،از انجمن مبارزه با فربهی در
بریتانیا ،می گوید“ :زنان باید سعی کنند
پی��ش از دومین بارداری به وزن طبیعی
خود بازگردن��د .اما تحقیقات در دوبلین
نش��ان می دهد که زنان ممکن است در
الغر کردن نیز افراط کنند؛ این هم رویه
ای بسیار ناسالم است”.
به گفته آقای فرای باید به دختران جوان
آموزش داده شود که داشتن وزن طبیعی
و سالم نه تنها برای خود آنها بلکه برای
فرزندانشان در آینده نیز اهمیت زیادی
دارد.
تحقیقات نشان داده که فرزندان والدین
فربه با خطر اضافه وزن روبرو هستند.

جشن بیستمین سالگرد تاسیس مدرسه دهخدا 19 :اوت ،انگرینیون

جمهوری اســالمی...
به رغم ظاهری که به
منایش می گذارند

s No.802 s Aug. 01, 2007

ها و مدیران آنها که در لیست تحریم
سفر و معامله جهانی قرار گرفته اند و دور
زدن این تنگنا (نگاه کنید به فرامین اخیر
رهبر درباره واگذاری  5بانک به بخش
خصوصی)،

 تقسیم غنائم نقدی وجمهوری اسالمی ،بی ثبات ترین دوران بانکی ،زیر زمینی (نفتی)
و رو زمینی (پتروشیمی
حیات خود را طی می کند
و صنایع وابسته به آن)،
به امید حفظ نظام
به کمک قوای نظامی ،بین شرکت های
 انکار لفظی گرانی ،تورم جدیدی که سرداران سپاه تشکیل داده اند،(نگاه کنید به فرمان خصوصی سازی 5
و بحران اقتصادی ،و تائید
بانک و پنهان نگهداشتن هویت صاحبان و
آن در عمل...
تشکیل دهندگان شرکت هائی که این بانک
ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت)
حکومتی که از سایه خویش نیز وحشت دارد،
بی شک حکومت با ثباتی نیست و بسیاری از
تصمیمات و چنگ و دندان نشان دادن های
داخلی ،با دست پس زدن ها و با پا پیش
کشیدن ها در تمامی عرصه های سیاست
خارجی حاکمیت در هفته ها و حتی روزهای
اخیر ناشی از همین بی ثباتی است .این بی
ثباتی که حاکمیت باصطالح یکدست می
کوشد:

 توصیه موکد و بی پرده رهبر به شوراینگهبان برای تنگ تر کردن باز هم بیشتر
حلقه خودی ها در دو انتخابات مجلس و
ریاست جمهوری که در پیش است( ،نگاه
کنید به دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر و
دستورات رهبر به آنها)

 با وسعت بخشیدن به دستگیری هایسیاسی( ،نگاه کنید به یورش به تشکل های
دانشجوئی و)...
 تنگ تر و تنگ تر کردن حلقه سانسور و بیخبر نگهداشتن مردم( ،نگاه کنید به توقیف
روزنامه هم میهن و خبرگزاری ایلنا)
 ادامه سیاست جنگی ،ادعای رهبری جهانسوم و خاورمیانه ،ماجراجوئی در منطقه و
جنگ تبلیغاتی با شیخ نشین های خلیج فارس
(نگاه کنید به سرمقاله جنجالی و اخیر حسین
شریعتمداری درباره خواست شیعیان بحرین
جهت بازگشت به آغوش جهموری اسالمی و
یا آخرین سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران
درباره خاورمیانه و رویای سلطه بر بازار
کشورهای ثروتمند و نفتی منطقه)،

“مجلس

 فلج ساختن مجلسی کهخود نام آن را “مجلس امام
زمان” گذاشته بود( ،نگاه
کنید به تصمیماتی که با استفاده از تعطیالت
تابستانی مجلس از جانب دولت و به شکل
کودتائی در باره ترکیب کابینه و سازمان های
وابسته به آن گرفته شد)

 انکار لفظی گرانی ،تورم و بحران اقتصادی،اما تائید آن در عمل و در تصمیماتی که درباره
بنزین گرفته شد و در باره برق و گاز زمزمه آن
جریان دارد( ،نگاه کنید به انگیزه های واقعی
سهمیه بندی بنزین و نه ادعاهای حکومت و
همچنین سخنرانی اخیر نایب رئیس مجلس
“باهنر” در سفر تابستانی به
امام زمان” کرمان ،درباره برق و گاز)

 برداشتن بلندترین گام ها در جهت خصوصیسازی و همسوئی کامل با بانک جهانی و
قبول و تعمیق لیبرالیسم اقتصادی در کشور
و مانور برای تغییر ترکیب مالکیت این بانک

جنتی:

اگر علی بود بیش
از اینها اعدام
میکرد

آیت الله جنتی ،امام جمعه موقت
تهران ،امروز از نیروهای انتظامی و
دس��تگاه قضایی برای اجرای طرح
امنیت اجتماعی تقدیر کرد.
دبیر شورای نگهبان گفت “ :آفرین
بر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی
كه طرح امنی��ت اجتماعی را اجرا
میكنند”.
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان
ایران ،خطیب نم��از جمعه تهران

 مذاکره با سازمان انرژی اتمی و اعضای دائمشورای امنیت از یکسو و برداشتن گام های
بلند به سوی لیبرالیسم مورد تاکید بانک
جهانی از سوی دیگر ،با این امید که امریکا و
اروپا ،سرانجام یک ایران اتمی اما تابع بانک
جهانی و مطیع مناسبات اقتصادی با غرب و
سرکوب کننده همه نیروهای مترقی و تحول
خواه و عدالت محور در داخل را بپذیرد و
بعنوان ژاندارم منطقه ثبات آن را تضمین کند،
(نگاه کنید به بازی موش و گربه علی الریجانی
با سوالنا و البرادعی دو مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا و سازمان انرژی اتمی)

 ترس از رفتن به سوی یکانتخابات کمتر گزینش شده و جلب مشارکت
مردم و نمایش مشروعیت و ترجیح دادن
زد و بند با قدرت های بین المللی و جلب
مشروعیت از این طریق تا اتکاء به رای مردم
که می تواند بساط کنونی را برهم زند (نگاه
کنید به موضع گیری های هاشمی رفسنجانی،
خاتمی و مهدی کروبی در سخنرانی هایشان
برایدیدارکنندگان)
.....

اعدام چندین نفر در ش��هر تهران
را “بهترین اقدام انتظامی ،سیاسی
و حتی فرهنگی دانس��ت” و گفت:
“اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام
میكرد ،ایش��ان م��ردی نبود كه با
كس��انی كه امنیت جامعه را برهم
میزنند سازش كند”.
جنت��ی یك��ی از اهداف اس�لام را
ایجاد امنیت دانس��ت و افزود“ :اگر
امنیت نباش��د حكوم��ت به هدف
خود نمیرس��د؛ لذا این نوع كارها
باید ادامه یابد و مسئوالن قضایی و
نیروی انتظامی هم بدانند و مطمئن
باشند كه مردم پشتیبان آنها هستند
و از آنها حمایت میكنند”.
س��عید مرتضوی  ،دادستان تهران
روز س��ی و یکم تیرماه از اعدام 16
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معدلی که از این لیست گرفته می شود هرچه
نام داشته باشد ،ثبات نام ندارد!
و تازه به این لیست می توان آمار و ارقام و ریز
اخبار و گزارش های منتشر شده و نشده ای
را هم افزود که ابعاد بحران را وسیع تر نشان
می دهد....
مانند آمار فقر؛
رقم  17در صدی تورم،
فلج معامالت بانکی با خارج،
اعترافات منتشرشده اوباش دستگیرشده در
مطبوعات .که این آخری خود تابلوی تمام
نمای عمق فاجعه خشونت و جنایتی است که
بدون لحظه ای تردید و دو دلی باید گفت از
کوزه حاکمیت مدافع سنگسار و سرکوب زنان
طرفدار حقوق برابر با مردان و تجاوز به زنان
و دانشجو در داخل زندان ها با هدف اعتراف
گیری ،جز این جنایات و خشونت و باندهائی
که انواع نام ها را برای خود انتخاب کرده اند،
نمی توانست بیرون بیاید که آمده است.
وقتی نماینده دادستان در زندان سنندج به
یک زن فعال حقوق بشر تجاوز می کند تا او
را وادار به اعتراف کند و یا در زندان اوین فرد
دیگری با همین مقام به زهرا کاظمی تجاوز
می کند تا اعتراف بگیرد ،دیگر چه انتظاری
می توان از فالن باند رباینده نوجوانان و یا
دختران داشت؟
هیچ جای تعجب نیست که همین باندها دقیقا
به سبک بسیج و نیروهای امنیتی معروف شده
به “لباس شخصی” سوار بر موتورسیکلت و به
کمر بستن سالح گرم و به بهانه ایجاد مزاحمت
برای فالن دختر جوانی را می ربایند و یا به
بهانه بدحجابی آن دختر را با خود به بیابان ها
می برند!
شرح جزئیات نیاز نیست ،وقتی کل را می
گوئید ،جزء نیز در دل آنست.
این کارنامه ،کارنامه ثبات نیست ،هر چند
مجهز به سپاهی  400هزار نفره و بسیجی
سازمان یافته و مسلح یک میلیونی باشد و شب
ها سر بر بال موشک اتمی بگذارد و ظاهری با
ثبات را از خود به نمایش بگذارد .چنین ثباتی
تا لحظه فروپاشی ناگهانی رژیم رضاشاهی نیز
برقرار بود .همچنان که شاهنشاه عاری از مهر
نیز بعنوان خورشید روی زمین “آریامهر”
مدعی آن بود.
ُگذاری که کشتی بی لنگر جمهوری اسالمی
از آن عبور می کند در جای جای خود چنین
نشانه ها و عالئمی را دارد و بر تمام نیروهای
سیاسی خارج از حاکمیت ،پیرامون حاکمیت
و حتی اگر یافت شوند در درون حاکمیت،
وظیفه ملی دارند چاره ای بیاندیشند.
سخنان کلی دردی را دوا نمی کند.
کارپایه جانشین را باید بر مبنای یک برنامه
حداقل سیاسی -اقتصادی تنظیم کرده و آن
را با جسارت اعالم داشت و مردم را در اطراف
آن بسیج کرد .در این میان سهم آنها که هنوز
امکان سخن گفتن مستقیم با مردم را دارند
برجسته تر از آنهائی است که از چنین امکانی
نیز محروم اند.
بحث از مخالفت با سیاست جنگی و
ماجراجویانه حاکمیت آغاز می شود و با ارائه
صریح و روشن راه حل برای معضالت یاد
شده در باال ختم می شود .به استقبال هر
رویداد و امکان و شرایطی باید با این عزم
حرکت کرد .انتخابات پیش روی مجلس و
بدنبال آن انتخابات ریاست جمهوری از جمله
این رویدادها و امکانات است .امروز باید چاره
ای اندیشید و با جسارت سخن گفت ،چرا
که پس از وقوع انفجاری کور که دیگر قوائی
برای کنترل و سرکوب آن نیز وجود و حضور
نخواهد داشت ،آن که ابتکار عمل را بدست
خواهد گرفت امریکاست!
از راه توده 140
16.07.2007

نف��ر خبر داد
که ب��ه گفته
وی “اراذل و
اوباش” بودند.
برپای��ه اخبار
منتشر شده
تاکنون برای
ح��دود 40
نفردرخواست
حک��م اعدام
ش��ده است.
نحوه محاکمه و عدم دسترس��ی به
وکیل ،نبود اطالعرس��انی ،اجرای
س��ریع حکم  ...از جمل��ه انتقاداتی
است که به این اعدامها شده است.
علی جنتی که خود دبیر ش��ورایی
است که مسئولیت رد صالحیتهای

بسیاری از کاندیداهای انتخابات را
برعه��ده دارد ،در ادامه به انتخابات
تركیه نیز اش��اره كرد و گفت“ :در
ای��ن انتخابات حقیقت��ی كه همه
میدانس��تند ام��ا ب��ه آن اعتراف
نمیكردن��د ،آش��كار ش��د ،مردم
مسلمان در هم ه جای دنیا اگر آزاد
باشند و بتوانند نظر خود را بگویند
اسالم را به هر دین دیگری ترجیح
میدهند”.
دبیر ش��ورای نگهبان اف��زود“ :این
مساله اختصاص به تركیه ندارد و در
همه كشورهای اسالمی اگر فشار را
از گلوی مردم بردارند و زنجیرها را
از پاها بگشایند مردم به میل خود
اسالم را انتخاب میكنند”.
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دارند همان ترسی است که همه مردم
فوتبال :سرمشقی برای سیاستمداران
عراق دارند .می ترسند در خیابان راه
بروندوبمبزیرپایشانمنفجر
قهرمان ش��ود .اما از نتیج��ه فوتبال
عراق
نمی ترسند .نمی ترسند که
فوتبال آسیا! ..ببازند و قلچماق های عدی
کتکشان بزنند .مربیها ترس
اروپا در سال ندارند که بعد از هر شکست هم کتک
 ۲۰۰۴ک��ه بخورن��د و هم با یک تیپا بیرونش��ان
دو س��ال بعد کنند .خالصه اینک��ه با خیال راحت
حتینتوانست بازی می کنند .در مقابل عربس��تان
به جام جهانی کامال مشخص بود که عراقیها با انگیزه
راه پیدا کند .و باغیرت بازی می کنند ،گوئی که می
ش��اید عراق خواهند چی��زی را ثابت کنند .وگرنه
ه��م چنی��ن تکنیک فردی و تاکتیک تیمی شان
عجب روز خوبی بود.
سرنوش��تی داشته باشد اما نمی شود آنچنان برتر از عربستان نبود.
کیف کردم.
این پی��روزی ک��ه این
یکی اینکه یک فوتبال خوب تماش��ا که ب��ا این حس��اب ،پیروزی
بازیکن��ان باغی��رت
کردم که هیچ ش��باهتی ب��ه فوتبال عراق بر عربس��تان سعودی،
بدس��ت آوردن��د ،ب��ه
دس��ت و پا شکس��ته دیگر تیمهای که الحق تیم خوبی اس��ت ،و
گفته رئیس فدراسیون
آسیائی که در این چند هفته شاهدش قهرمانی آن کشور در آسیا را
فوتبال آن کش��ور ،می
دس��ت کم گرفت و گفت که
بودیم ،نداشت.
˜¾ç¼Ž¯§œZ¬œd \£›¬‹ äÅ
تواند سرمش��قی برای
شانس آوردند.
بعد هم اینکه عراق برد.
تم��ام مل��ت بخصوص
خسته شده بودم از بس که عربستان اوال بازیهای یک دس��تی که
Õª…Õ›Zfò z xf¬› çµÅ©› fd
سیاستمدارانباشد.
و ژاپن جام را بردند و به ما دهن کجی تیم ملی عراق از خود ارائه داد
…®ydZÂœ£‹ }£´“Z äÅ¾˜ }Z
در تیم ملی عراق ش��یعه و س��نی و
در این دوره جام کم نظیر بود؛
کردند.
می
بازی
هم
کنار
در
ترکم��ن
و
کرد
عراق
به
ک��ه
تیمهائی
اینکه
دیگ��ر
و
لذت
هم
دیگر
نظر
یک
از
عراق
بردن
‘®çœ£›fd }£ä¿Å… oZÂœZ dZdfZ®– q
بخش بود که آن ملت بدبخت با این باختند هم هرکدام برای خود یک پا کردند ،بدون در نظر گرفتن اختالفات
مذهب��ی و نژادی و فرقه ای همکاری
همه فالکتی که با آن روبرو هس��تند مدعی بودند.
}fÔ˜Z v£¥Å¨ d
دلیلی پیدا کردند که چند س��اعتی در زمان صدام حسین که پسر گردن می کردند ،بهم توپ را پاس می دادند
çœ£d ãÅ…fzd
بخندند و برقصند و جش��ن بگیرند .کلفت��ش ،ع��دی ،مس��ئول ورزش و و در آخ��ر هم همگی با هم ش��ادی
البت��ه احتماال این خوش��حالی گذرا فوتبال آن کشور بود و بعد ها بازیکنان کردند و رقصیدند .این نشان می دهد
f¯Åš £… çŠZ®‰
خواهد بود و بعد از چندساعت ،صدای گفتند هربار که در مسابقه ای بازنده که ملت عراق می تواند متحد باشد و با
…dfd xz¬… ç±Šç
انفجار بمب و آژیر آمبوالنس عراقی ها می شدند دستور می داد در زیرزمین هم کار کند .این اتحاد در زمان صدام
کاخ ورزش ش��کنجه ش��ان کنند و حس��ین با توسری و بصورت ظاهری
را به دامن واقعیت برخواهد گرداند.
)…¬(vÂ§›ò gZ yd£¹¥Z xz
با تم��ام این احوال فعال عراق تا چهار کتکش��ان بزنند ،با اینکه بودجه های ب��ود اما حاال در زیر س��ایه آزادی می
س��ال قهرمان فوتبال آسیا است .این هنگفت��ی برای فوتبال هزینه ش��د و تواند با خواست ملی و با کمی گذشت
پیروزی شاید دیگر تکرار نشود .مثل مربیان درج��ه یکی ب��رای تیمهای و تساهل صورت بگیرد.
قهرمانی دانمارک در جام ملتهای اروپا فوتبال استخدام شدند ،فوتبال عراق اگرفوتبالیستهاتوانستند،سیاستمداران
هم می توانند.
در س��ال  ۱۹۹۲که اتفاقی و به خاطر به هیچ کجا نرسید.
ç…®” tz®…®Ž 6080
افشین امیرزاده
تحریم ورزشی یوگسالوی ،با اینکه در چرا؟
†¾514-904-0266 :ã¹
(بی بی سی)
مسابقات انتخابی ناکام شده بود ،وارد برای اینکه بازیکنان��ش از روی ترس
مسابقات شد و با فداکاری بازیکنانش بازی می کردند.
و درخش��ش فوق العاده دروازه بانش ،می ترسیدند ببازند و کتک بخورند.
بخاطر همین ترس می باختند و کتک
پبتر اشمایکل ،قهرمان شد.
اما ای��ن اولین و آخری��ن موفقیتش هم می خوردند.
پیوند را مشتــــــــرک شوید:
بود .یا پیروزی یونان در جام ملتهای حاال تنها ترس��ی که بازیکنان عراقی
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Dr. Treena Coull
6080 Sherbrooke W.
Tel.: 514-904-0266

514-996-9692

رقیب فتح و حماس در
روسیه از رهبر تشکیالت فلسطینی حمایت می کند
تماس است.
گ��روه چه��ار جانب��ه
سرگئی الورف ،وزیر خارجه روسیه ،متزلزل شده است ،حمایت می کند .بی��ن المللی برای پیش��برد صلح در
تائید کرده که این کش��ور از محمود گروه حماس ش��ش هفت��ه پیش با خاورمیانه ،از اتحاديه اروپا ،س��ازمان
عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان بیرون راندن ه��واداران جنبش فتح ملل متحد ،آمريکا و روسيه تشکیل
فلسطینی ،حمایت کامل خواهد کرد محمود عب��اس از غ��زه ،کنترل این شده و به تازگی تونی بلر ،نخست وزیر
سابق بریتانیا ،به عنوان نماینده ویژه
و آقای عباس را رهبر مش��روع همه منطقه را به دست گرفت.
محمود عباس در ح��ال حاضر برای این گروه انتخاب شد.
فلسطینیان توصیف کرده است.
آق��ای الورف گفت روس��یه از تالش دیدار با مقامات روس��یه در مس��کو ،پیشتر آقای عباس به بی بی سی گفت
که با میانجیگری روسیه میان فتح و
های آق��ای عباس برای احیای اتحاد پایتخت این کشور ،بسر می برد.
در اراضی فلسطینی که پس از سقوط روس��یه تنها عضو گروه چهار جانبه حماس مخالفتی ندارد .اما حماس باید
باریکه غزه به دس��ت گ��روه حماس صلح خاورمیانه اس��ت که با دو طرف تدابیری را که از زمان سلطه بر باریکه

غزه در ماه ژوئن به اجرا درآورده است
لغو کند.
محمود عباس به تازگی ابراز امیدواری
کرد که تا “یکس��ال” دیگر با دولت
اسرائیل به صلحی فراگیر دست یابد.
آق��ای عب��اس در گفتگو ب��ا روزنامه
اسرائیلی معاریو گفت که جورج بوش،
رئیس جمه��وری آمريکا خواهان آن
اس��ت که تا پیش از ترک کاخ سفید
در س��ال  ،2009شاهد پیمان صلح
خاورمیانهباشد.
حم��اس در انتخابات س��ال پیش به
پیروزی رس��ید اما دول��ت منتخب

حماس با تحریم های بین المللی روبرو
شد و درگیری
ه��ای حماس
با فت��ح باعث
شد تا محمود
عباس ،دولت
اسماعیلهنیه
را منحل اعالم
کند.
در حال حاضر
غزه در کنترل
حم��اس قرار
دارد و کران��ه

دولتی ،ش��اهد پیشرفتهایی بوده ایم،
درس��ت است که در جنوب نبردهای
شدیدی وجود دارد ،ولی در بخشهای
زیادی از شمال و غرب کشور ،آرامش
و صلح است”.
جیمز آپاتوری به بی بی س��ی گفت:
“اگر افغانس��تان امروز را با پنج س��ال
پیش مقایس��ه کنیم ،شمار شاگردان
مکاتب (مدرس��ه ها) ده برابر ش��ده و
دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و
درمانی هم ،ده برابر افزایش یافته است.
اوضاع این کشور ،رشد خوبی دارد”.

رهبر شبکه القاعده و اعضای این گروه
هستند.
او گفت“ :دو یا سه هزار سرباز بیشتر،
مفید خواهد بود تا مرزهای افغانستان و
پاکستان را ببندند .صادقانه می گویم،
نگرانی من از این اس��ت که بعضی از
کشورها ممکن است بخواهند سربازان
خود را از افغانس��تان بیرون کنند ،اگر
چنین شود ،بر نتایج عملیات ناتو ،اثر
منفی خواهد گذاش��ت .بنابراین ،ما را
مجبور به پ��ر کردن آن خالء و یافتن
سربازان بیشتر خواهد کرد”.
آقای آربونات می گوید که کشورهای
عض��و نات��و بای��د اهمی��ت ماموریت
افغانس��تان را درک کنن��د و از آن
پش��تیبانی کنند ،در غیر آن صورت،
این ماموریت ،با خط��ر جدی مواجه
خواهد شد.

تلف��ات غیرنظامیان ،نوش��ته اند که
کش��ته ش��دن مردم عادی در جریان
درگیریها ،موجب می شود تا حمایت
مردم از ماموریت نیروهای ناتو و افغان
آسیب ببیند و این امر موجب تقویت
شورشیان می شود.

افغانستان

هشدار :کابوس بالقوه
شکست...

افغانس��تان ،هنوز
هم فاق��د دو واحد
نظام��ی هس��تند
که فرماندهان ناتو
پیشتر تقاضا کرده
بودند.

چالشهای
بزرگتر از
تعهدات

کمیت��ه امور دفاع��ی پارلمان بریتانیا
اعالم کرد ماموریت ناتو در افغانستان،
با مشکالت عمده ای روبروست.
این کمیته گفت که کشورهای عضو
ناتو باید برای تامین یک دموکراسی با
ثبات در افغانستان ،نیروهای بیشتری
به این کشور بفرستند.
کمیته امور دفاعی پارلمان در گزارشی
که روز چهارشنبه ( 27سرطان  /تیر)
منتشر شد ،از عدم تمایل برخی اعضای
ناتو به اعزام نیروی بیشتر به افغانستان
ابراز نگرانی کرد.
این گزارش م��ی گوید نیروهای بین
الملل��ی ی��اری امنیتی (آیس��اف) در

دولت بریتانیا می
پذیرد که چالشها
در افغانستان بسیار
بزرگتر از تعهدات
جامع��ه جهان��ی

است.
جیمز آپات��وری ،س��خنگوی ناتو در
افغانس��تان می گوی��د نیروهای این
پیمان تمام امکانات مورد نیاز خود را
در اختیار دارند اما در عین حال تاکید
دارد که افغانس��تان یک کشور بزرگ
اس��ت و موض��وع فق��ط افزایش نیرو
نیست.
این سخنگوی ناتو در عین حال خاطر
نش��ان می کند ک��ه در افغانس��تان،
پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است.
او م��ی گوی��د“ :م��ا در عرص��ه های
بازسازی ،توس��عه اقتصادی و ادارات

مقابله با خشخاش یا ناامنی؟

اعضای کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا
هشدار دادند که نیروهای تحت فرمان
ناتو در افغانستان قادر نیستند همزمان
هم مشکل کشت خش��خاش را حل
کنند و هم با شورشیان مقابله کنند.
در گ��زارش ای��ن کمیته ،گس��ترش
شورش��های گ��روه طالب��ان ،افزایش
تلف��ات غیرنظامیان ،وجود فس��اد در
دستگاه پلیس و کندی روند باز سازی
افغانستان ،به عنوان مشکالت بزرگ
ف��راروی نیروهای ناتو در این کش��ور
عنوان شده است.
در حال حاضر در افغانستان سربازان
 ۳۷کشور عضو ناتو حضور دارند .افزون
بر آن حدود  ۸هزار س��رباز آمریکایی
نیز مشغول جستجوی اسامه بن الدن

طالبان ‘جلوتر از ناتو’

کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا به
اهمیت مبارزه اطالعاتی نیز اشاره کرده
و می گوید به نظر می رسد که طالبان
در این عرصه جلوتر از ناتو هستند.
در گزارش کمیته پارلمانی بریتانیا آمده
است که شورش��یان تالش می کنند
تلف��ات نیروهای دولت��ی و خارجی را
بیشتر نشان دهند و از آن بهره برداری
تیبلغاتیکنند.
اعضای این کمیته ،با اشاره به افزایش

نگرانی شورای امنیت

شورای امنیت به نیروهای خارجی در
افغانس��تان توصیه کرد تا در عملیات
شان هماهنگی بیش��تری با مقامات
افغان داشته باش��ند و آگاهی شان را
از فرهنگ و س��نتهای محلی افغانها
افزایش دهند.
ش��ورای امنیت همچنین شورشیان
طالب��ان و القاعده را ب��ه خاطر انجام
حمالت انتحاری ک��ه موجب تلفات
مردم بیگناه می شود محکوم کرد.
این ش��ورا گفت که القاعده و طالبان،
برای انجام حمالت شان از سپر انسانی
استفاده می کنند.

القاعده در پاکستان ‘قوی تر
شده است’

از سوی دیگر ،در یک گزارش اطالعاتی
(اس��تخباراتی) ،ایاالت متحده آمریکا
هش��دار داده ش��ده که شبکه القاعده
بار دیگر در مناطق قبیله نشین میان
افغانستان و پاکستان تجدید سازمان
یافته و تقویت شده است.

غربی تحت تسلط فتح است.

اما جورج بوش رییس جمهور آمریکا
می گوید با اینکه القاعده قوی تر شده
اما به ان��دازه پیش از حم�لات یازده
سپتامبر ،قوی نیست.
آقایبوشگفت“:القاعدهامروزنیرومند
است ،اما به نیرومندی پیش از حمالت
یازدهم سپتامبر نیست ،دلیل آن این
اس��ت که ما به همراه جامعه جهانی،
فش��ارها و حمالت بر القاعده را ادامه
دادیم که آنها را به عدالت بسپاریم تا
آنها بازهم به ما ضربه نزنند .ما باید آنها
را شکست دهیم”.

کابوس

آقای براون هش��دار داد که در صورت
شکس��ت ماموریت ناتو در افغانستان،
این کشور بار دیگر به النه تروریستها
مبدل خواهد شد.
تقاضای کمیته پارلمانی بریتانیا از ناتو
مبنی بر افزایش تعهدات و تالش��های
آن در افغانستان برای مردم افغانستان
نیز خوشایند است.
دولت افغانستان نیز خوستار افزایش
نیروها و اج��رای تعهدات جامعه بین
المللیاست.ولیدرحالیکهشورشیان،
حمالت انتحاری و بمبگذاریهای خود
راافزایش داده ان��د ،این چالش بزرگ
در برابر دولت افغانستان قرار دارد که
از امنیت و بازس��ازی ک��دام یک را در
اولویت قرار دهد.
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سپاسگــزاری

رفتی و رفنت تو آتش نهاد بر دل

از کاروان چه ماند جز آتشی به محمل

بدینوسیله از کلیه یاران ،خویشان و دوستانی که
در غم از دست دادن برادر ،پدر ،عمو و همسر عزیزمان

شادروان آقای محمد کردلویی

با حضور در مراسم خاکسپاری ،با مراجعه حضوری و بوسیله تلفن ،باعث
تسلی خاطر بازماندگان شدند ،سپاسگزاری می کنیم
و برای همگی آروزی سالمت و طول عمر داریم.
اگر فرصت تشکر حضوری دست نداد ،پوزش می خواهیم.

خانواده های کردلوییAlvarado ،
 Rosa, Jasmin, Carolineژاسمین و کارولین
و دیگر خانواده های سوگوار

مجلس ختم

از ساعت  7تا  9شب
درمرکز اسالمی ایرانیان واقع در  210خیابان سن
ژاک غربی (الشین) برگزار خواهد شد.
حضور شما باعث تسالی خاطـــــر بازماندگان
خواهد بود.

در ضمن به آگاهی می رساند

مجلس ختم شادروان محمد کردلویی

خانواده های کردلویی ،آلوارادو

در تاریخ پنجشنبه  2آگوست 2007

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم کردلویی
در گذشت دردناک شادروان جناب آقای محمد کردلویی

همه ما را سخت آزرد .در این اندوه بزرگ با شما صمیمانه همدردیم و برایتان از درگاه

ایزد منان آرزوی صبر و آرامش داریم .مدیریت و کارکنان سوپراخوان

ناگه خبر آمد که یک جام شکست...

خانواده محترم کردلویی

من نیز در اندوه از دست رفتن نابهنگام شادروان محمد کردلویی

با شما صمیمانه همدردم و برایتان آرامش دارم .جمشید ترابی
خانواده محترم کردلویی

در اندوه تالم بار درگذشت نابهنگام شادروان محمد کردلویی

ما نیز با شما و کلیه خانواده سوگوار همدردیم و برایتان آرزوی شکیبایی داریم.

مدیریت و کارکنان رستوران پارسوماش

برنامه تولید یک و
نیم میلیون واحد
مسکونی
در پی رش��د فزاینده قیمت مس��کن
در ایران در یک س��ال گذشته ،دولت
تصمیم گرفته با اختصاص زمین و وام
بانکی ،یک و نیم میلیون واحد مسکونی
در سال جاری احداث کند.
محمد س��عیدی کیا ،وزیر مس��کن و
شهر س��ازی گفته است دولت برنامه
ساخت یک میلیون و  500هزار واحد
مس��کونی را تهیه کرده و زمین و وام
برای س��اخت آن در اختیار مردم قرار
می دهد.
به گفته آقای س��عیدی کیا ،زمین به
صورت اجاره ای ( 99ساله) در اختیار
تعاونی های مس��کن قرار می گیرد و

مبلغ اجاره آن ساالنه کمتر از  20هزار
تومان خواهد بود.
برای ساخت یک میلیون و  500هزار
واحد مسکونی ،حدود  20هزار هکتار
زمین پیش بینی ش��ده که قرار است
در هر هکتار  70تا  80واحد مسکونی
ساخته شود.
زمین و مسکن در ایران مانند بسیاری
دیگر از کشورهای جهان ،یک کاالی
سرمایه ای است و ایرانی ها به امالک و
مستغالت به عنوان دارایی و پس انداز
نگاه می کنند .اما آقای س��عیدی کیا
می گوید دولت در صدد است قیمت
زمین را از قیمت تمام ش��ده مسکن
حذف کند.
قیمت مسکن در سال گذشته بیشتر از
 50درصد افزایش یافت و آقای دانش
جعفری گفته است که امسال بیشترین
تسهیالت به بخش مسکن اختصاص
داده شده تا رشد قیمت مسکن مهار

شود.
کارشناسان می گویند 3
میلیون واحد مسکونی
در ایران مورد نیاز است
تا تعادل در بازار مسکن
برقرار شود.
دولت محمود احمدی
نژاد در طول دو س��ال
گذش��ته ،برنام��ه های
متعددی را برای افزایش
تولی��د مس��کن انجام
داده اما ای��ن برنامه ها
تاکن��ون موفقیت��ی به
دنبال نداش��ته و برخی
کارشناسان ،افزایش قیمت مسکن در
س��ال گذشته را با برنامه های ناموفق
دولت مرتبط می دانند.
برخی کارشناس��ان بر این باورند که
سیاستهایاقتصادیدولتدراستفاده
از درآمدهای نفتی باعث شده تا میزان

نقد ینگ��ی
به بیش��تر از
1 3 4ه��ز ا ر
میلیارد تومان
برس��د و این
نقدینگی (به
خاطر عملکرد
ناموفق سایر
بخش��ها ی
اقتصادی) به
سمت امالک
و مس��تغالت
سرازیر شده و
گرانی مسکن

یکی از تبعات آن است.
به نظر برخی از کارشناس��ان ،رش��د
نقدینگی باعث شده صاحبان نقدینگی
ب��رای حفظ ارزش پول خ��ود به بازار
مس��کن روی آورند و همین افزایش
تقاضا باعث ش��ده تا قیمت ها س��یر

صعودی پیدا کند.
برنامه های تولید مسکن در طول سال
های گذشته همواره با مشکالتی مواجه
بوده و هیچگاه اهداف برنامه ها محقق
نشده است.
در طول سال های گذشته ،ساالنه به
طور متوس��ط حدود  ۴۵۰هزار واحد
مسکونی در کشور ساخته شده است
در حالی که بر اساس برنامه باید ساالنه
بیش��تر از  ۸۰۰هزار واحد مس��کونی
ساخته می شد.
برآوردها از کمبود س��ه میلیون واحد
مس��کونی در ای��ران حکای��ت دارد و
هر س��اله نیز خیل عظیمی به جمع
متقاضیان مسکن افزوده می شوند.
بر اساس برآوردهای رسمی تقریبا یک
چهارم از خانوارهای ایرانی از داش��تن
واحد مس��کونی محرومند که حدود
نیمی از آنها را افراد کم درآمد تشکیل
می دهند.

خانواده
گرامی
کردلویی
ضــــایعهتاســف
بار از دست رفتن
زنـــدهیــاد

محمد کردلویی

را به شما دوستان دیرین
تسلیت گفته ،برای فردفرد
شما عزیزان آرزوی آرامش و
بردباری داریم.

محمدرحیمان،زهره
منافیان و همه دوستان
شما در پیـــوند
مونتریا ل و ونکوور

در برنام��ه چه��ارم توس��عه (-۱۳۸۸
 ،)۱۳۸۴احداث چهار میلیون و ۷۰۰
هزار واحد مسکونی پیش بینی شده که
باید یک میلیون واحد آن در روستاها و
بقیه در شهرها ساخته شود.
افزای��ش جمعیت ایران در س��ه دهه
گذشته و تورم فزاینده ،تامین مسکن
را برای خانوارهای ایرانی مشکل کرده
اس��ت .نیمی از جمعیت  70میلیونی
ایران که بع��د از انقالب  ۱۹۷۹متولد
ش��ده ،به زودی به جم��ع متقاضیان
مسکن خواهد پیوست و مشکل تامین
مسکن را دو چندان خواهد کرد.
به نظر می رس��د فارغ از کمبود س��ه
میلیون واحد مسکونی ،تا زمانی که بین
عرضه و تقاضای واحدهای مس��کونی
فاصله وجود دارد ،دولت نمی تواند به
راحتی به نیازهای ساالنه و نسل جوانی
که به جمع متقاضیان مسکن اضافه
می شود ،پاسخ دهد.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

اگر پسرم اعدام شود ،من هم می میرم
گفتگو با مادر عدنان حسن پور (روزنامه نگار کرد)
حاج خانم ،مادر پسری است که برایش
حکم اعدام صادر کرده اند:
عدنان حسن پور ،روزنامه نگار کرد که
برایش حکم اعدام صادر شده.
عایش��ه ایمانی مادراین روزنامه نگار
مریوانی می گوید:
“خون م��ن به خون عدنان وابس��ته
است؛ اگر بالیی بر سر او بیاید معلوم
نیس��ت چه اتفاقی برای من رخ می
دهد”.
مادرعدنان حس��ن پور به پرسش��ها،
مختص��ر و مفید پاس��خ دادو از تاثیر
این حکم بر زندگی خود و تنها پس��ر
همراهش گفت.
 حاج خانم شما کی با خبر شدید کهبرای پسرتان حکم اعدام صادر شده؟
روز سهش��نبه هفته گذش��ته بود که
خبردار شدم.
 لحظه ای که خبر را ش��نیدید چهاحساسی داش��تید و چه واکنشی از
خودتان نشان دادید؟
خش��کم زد .دو روز نتوانس��تم هیچ
غذایی بخ��ورم و فقط گریه كردم .در
حال حاض��ر هم تمامی دوس��تان و
اقوام در كنارم هس��تند و فقط به من
دلخوشیمیدهند.
 آخرین باری ک��ه عدنان را مالقاتکردید چند روز پیش بود؟
روز ش��نبه  24تیربود ،كه یك ساعت
بع��د از مالقاتمان عدن��ان را از زندان
خ��ارج و به مكان نامعلومی بردند .آن
روز عدنان خیلی عادی و مثل همیشه
بود .نه از حكم خبر داشت و نه از اینكه
قرار است او را به مكان دیگری ببرند.
 فکر می کنید چرا برای پسرتان حکماعدام صادر کرده اند؟
من فكر م��ی كنم این حك��م كام ً
ال
ناعادالنه است و دست كسان دیگری
در این ماجرا است....
در حال حاضر چه کسی مسئولیتخانواده را بر عهده دارد و ش��ما با چه
کسی زندگی می کنید؟
درحال حاضر بیشتر مسئولیت خانواده
بر عهده من است و با پسر دیگرم كه از
عدنان كوچكتر است زندگی میكنم.
 عدنان از نظر شما که مادرش هستیدچه نوع پسری است؟آیا شما در کل از

همدردی

دوست گرامی
کیوان اقتصادی
و خانواده محترم
سوگوار
در اندوه دردناک
درگذشتهمسر
برادرتان در ایران

با شما همدردیم و برایتان
آرزوی شکیبایی داریم.
------------------

عباسکرباسفروشان
وخانواده

پسرتان راضی هستید؟
پسری آرام ،باسواد و عاقل است .كام ً
ال
از او راضی هستم .از چشمهای خودم
بیشتر دوستش دارم.
 از دوران کودکی عدنان بگویید.عدناندر دوران بچگی چطور پسری بود؟
پسری آرام و دوست داشتنی .هرگز به
هیچ كس آزاری نرسانده است .همیشه
مشغول خواندن كتاب و روزنامه بود.
هروقت كه چند س��اعت مطالعه می
كرد كام ً
ال ش��اد و خوشحال از اتاقش
بیرون میآم��د و ش��روع میكرد به
ش��وخی كردن و برعكس هروقت كه
از چی��زی ناراحت ب��ود به كتاب پناه
میبرد.
 این حکم چه تاثیری در زندگی شماداشته است؟
ای��ن حكم به تم��ام زندگی ما لطمه
زده .كار ما فقط گریه و ناراحتی است.
خون من به خون عدنان وابسته است
و اگر این حكم اجرا شود معلوم نیست
چه بالیی به سرم می آید.من هم می
میرم.

از مس��ئوالن درخواست دارم
بط��ور عادالن ه ب��ه این قضیه
رسیدگی كنند و دست یاری
را به س��مت نهادهای حقوق
بش��ری دراز میكن��م و فقط
ای��ن را میگویم كه ما را تنها
نگذارید
 از مکان نگه��داری عدنان وهیوا اطالعی دارید؟
هی��چ اطالعی نداری��م و این
بیشتر از همه چیز ما را نگران
كرده.

احضار دو تن از فعاالن
زنان به دادسرای انقالب

میدان زنان:
شادی صدر  ،فعال زنان و وكیل دادگستری
صبح روز دوشنبه اول مرداد ماه با احضاریه
كتبی به دادسرای انقالب فراخوانده شد.
در احضاریه صدر ،كه از سوی دفتر دادیاری
ویژه امنیت دادس��رای انقالب صادر ش��ده
 ،مطل��ب “ اگر وكیل انتخ��اب نموده اید،
معرفی نمایید و اگر كسی را به عنوان شهود
دارید ،قبل از موع��د مقرر معرفی كنید”،
خط خورده است.
همچنین در این احضاریه س��ه روز مهلت
برای معرفی به دادس��را داده ش��ده است.
دو روز پیش ،محبوبه عباسقلی زاده نیز به
همین معاونت احضار شده بود.
شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده دو تن
از فعاالن جنبش زنان هستند كه در روز 13
اسفند به همراه  31تن دیگر از فعاالن این
جنبش بازداشت شدند و پس از آزادی 31
نف��ر دیگر 16 ،روز در بند  209زندان اوین
بازداشت بودند.
ش��ادی صدر مدیر و موسس موسسه “راه
توانمند زیس��تن” (راهی) بود كه در زمان
زندانی بودن وی ،پلمپ ش��د و هنوز اجازه
فعالی��ت دوباره پی��دا نكرده اس��ت .صدر
ب��ه هم��راه ع��ده ای از وكالی همكارش ،
مسوولیت رسیدگی حقوقی به پرونده زنان
آسیب دیده اجتماعی را كه توان مالی دفاع
حقوقی از خود را نداشتند  ،به طور رایگان
و با حمایت مالی یك موسس��ه غیر دولتی
هلندی به عهده گرفته بود.
وی بارها درباره نوع فعالیتش در این موسسه
 ،اهداف و فعالیتها به صورت كتبی  ،شفاهی
و نیز در رس��انه ها توضیح داده اس��ت .در
طول یك سال فعالیت موسسه راهی ،نزدیك
به  1000زن بی پناه ،توانس��تند از مشاوره
رایگان حقوقی بهره مند شوند یا با داشتن
وكیل از خود در محاکم قضایی دفاع كنند.

 فکر می کردید یک روز برای پسرتانحکم اعدام صادر شود؟
هرگز.

 اگر عدن��ان را ببینید اولینچیزی ک��ه به او م��ی گویید
چیست؟
از ته دل خوش��حال می شوم
و میگوی��م كه هیچوقت این
حكم ناعادالنه را قبول نكن .به
خدا توكل كن وصبور باش.

 اگ��ر بخواهید به عن��وان یک مادرسخنی بگویید با قاضی ای که حکم را
صادر کرده چه می گویید؟
به او میگویم كه تو این حكم ناعادالنه
را صادر نكردهای و این حكم یك قاضی
نیست!

 ارتباطی با مادر هیوا بوتیمارداری��د؟ وضعی��ت انه��ا پس
از ص��دور حک��م اع��دام برای
پسرشاون چطور است؟
پ��در و م��ادر هیوا در روس��تا
هس��تند و ظاهراً هنوز كسی
دل��ش نیامده كه این خب��ر را به آنها
بدهد! با همس��ر هیوا ارتب��اط داریم
وضعی��ت او خیل��ی بد اس��ت .واقعاً
تنهاست...

 بزرگتری��ن آرزویی ک��ه االن داریدچیست؟
تنها آرزوی من آزادی پسرم است.

 واکنش مردم چی بوده؟ آیا کسی دراین مورد با شما تماس می گیرد؟اگر
تماس��ی می گیرند چی به شما می
گویند؟
هر روز نزدیك ص��د بار تلفن خانه به
صدا در می آید وهمیشه خانهمان پر از
مهمان است .همه ناراحت هستند و با
ما ابراز همدردی میكنند.
 درخواس��ت ش��ما از مس��ئوالن وهمچنی��ن نهادهای حقوق بش��ری
چیست؟

با توجه به فشارهای داخلی و خارجی
که برای ابطال ای��ن حکم در جریان
اس��ت ،فکر می کنید این حکم اجرا
بشود؟
 انش��االله هیچوقت ای��ن حكم اجرانمیشود

قابل توجه عالقمندان
به کمپینگ...

بیایی��د چن��د روزی از روز های گرم
تابستان را در کنار یکدیگر در منطقه
زیب��ای  coati cookدر کم��ب lac
 lysterس��پری کنی��م و از امکانات
کوهپیمایی ،شنا ،قایق سواری،والیبال
و رقص دسته جمعی کنار آتش لذت
ببریم.
امسالبهعلتاستقبالزیادهموطنان،
به همت کتابخانه نیما و انجمن زنان
ایران��ی مونتری��ال camping ،دو بار
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زندگی دشوار پروانه اسانلو ؛

پله های دادگستری،اقتصاد و مدیریت خانه

حت��ی مش��كالت
اقتصادی؟

كانونزنانایرانی-آمنهشیرافكن”:وقتی
هر اتف��اق غیرعادی و خ��ارج از مدار
عادت در زندگی خانوداگی رخ میدهد
 ،فشار و بار زندگی برای زنان مضاعف
می شود .با این همه تعدد نقش ها كه
تعریف شده است برای ما زنان“ .
پروانه اس��انلو همس��ر منصور اسانلو ،
رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران
ش��رکت واحد اتوبوس��رانی در حالی
این جم�لات را می گوید كه وضعیت
ش��وهرش در دو سال گذشته همواره
بر هیمن منوال گذشته است .حبس و
هراس از حبس.
او از اینكه باید طبقات دادگستری را از
این پله به آن پله بپیماید نگران نیست.
مدام تاكید می كند از اینكه با شوهرش
خارج از قانون برخورد می كنند دلخور
است .خبر می دهد از اینكه تا یك ماه
دیگر منصور اس��انلو ممنوع از مالقات
اس��ت و حتی نمی ش��ود با او تماس
تلفنی داشت.
به فعالیت های همسرم باور دارم و این
همه دشوار های پس از دستگیری او و
 2سال خانه نشین شدنش مشكلی را
برایم به وجود نیاورده است.

برگزار خواهد شد.
مکان:

قطع��ا مش��كالت
اقتص��ادی به وجود
می آید ب��ه ویژه با
این تورم و گرانی كه
میبینید .من همین
حاال دو ش��یفت در
بیمارستان كار می
كن��م .در هرصورت
زندگ��ی خ��رج دارد  .بچه ه��ا و هزار
خواسته شان.
منصور اسانلو ،دبیر سندیكای كارگری
اخیرا بازداشت شد و  4روز از بی خبری
خانوده اش درباره وضعیت او گذشت
تا تماس او از زندان نویدبخش زندگی
اش بود حتی در بند.
پروانه می گوید :ب��ه هر كجا كه تا به
امروزنامه نوشته و مكاتبه كرده ایم بی
پاسخ مانده ایم .چه وكال و چه پیگری
های من و مادرش .در این راه پله های
طوالنی .بیچاره پیر زن مدام گریه می
كند  .ش��رایط روحی اش روی بچه ها
هم اثر گذاشته  .مدیریت خانه این روزها
خیلی سخت اس��ت .روحیه،اقتصاد و
پخت و پز ،بماند كه باید پیگیر كارهای
حقوقی و پرونده او هم باشم.
با مسول پرونده یا بازپرس همسرتان
گفت و گویی داشتید؟
قبال خیلی بهتر بود .می شد گپی زد
و قاضی مرتضوی یا بازپزس وی حداد
را مالقات كرد .حاال دیگر اصال امكان
دیدار با بازپرس وجود ندارد.
ادامه در صفحه29 :

camping

Camp ground
– piski art
laseguiniere, enr.du Lac lyster,
Coati cook

زم��ان  campingدوم۱۲ ،۱۱ ،۱۰ :
August
به��اء  :برای افراد باالی  ۵س��ال  ،هر
شب  ۵دالر
تهیه وسایل خواب و خوراک به عهده
شرکت کنندگان می باشد.
به هم��ه عزی��زان خ��وش آمد می

گوییم.
برای اطالعات بیشتر می توانید با
شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
 )۵۱۴( 991- ۳۰۱۶بیژن
 )۵۱۴( ۷۶۷ - ۶۸۰۴نادیا

اجنمن زنان ایرانی
مونتریال و کتابخانه نیما
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
کارزار جهانی برای آزادی
دانشجویان و فعاالن دربند

در حال جمع
آورى امضا و ارتباط با سازمانها،احزاب،اشخاص و نهادهاى
حقوق بشرى است.
آكس��یونهاى اعتراض��ى كمپین در ش��هرهاى بمبئى
هندوستان و لندن برگزار شده است كه گزارش تصویرى
آن در وبالگ كمپین موجود اس��ت برنامه آكسیونهاى
كمپین در سایر شهرهاى باال متعاقبا اعالم میشود.

كمپین بین املـــللى آزادى
پلى تكنیك

اطالعیه كمپین بین املللى آزادى
ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم
موجیم كه آسودگى ما عدم ماست
پلى تكنیك
جمعی از دانشجویان و جوانان آزادیخواه و برابرى طلب
ای��ران  :آزادى دانش��جویان زندانی ،ن��ه به کمیته های
انضباط��ی ،آزادى ف��ورى وبدون قید و ش��رط محمود
صالحی ،آزادی زندانیان سیاسی ،علیه مبارزه بابدحجابى
ونظامى کردن ش��هرها فریاد مرگ بر دیكتاتور و رئیس
جمهور فاشیس��ت در بیستم آذر ماه 1385و قبل از آن
شعار سوسیالیسم یا بربریت و آزادى و برابرى در 16آذر
روز دانشجودر تهران شنیده شد و متعاقب آن در اول ماه
مه كارگران در یك نمایش متحد خواس��ت هاى انسانى
خود را در قالب مخالفت با قوانین تبعیض آمیز اقتصادى
و اجتماع��ى جمهورى اس�لامى در قالب ش��عار آزادى
،برابری ،حكومت كارگرى فری��اد زدند .زنان دیر زمانى
است كه در مبارزه براى قوانین تبعیض آمیز جمهورى
اس�لامى وارد صحنه مبارزه شده اند .فضاى دانشگاه به
دلی��ل تمركز آگاهى در حمایت از كارگ��ران وزنان وارد
عمل شده است كه در 8مارس و طرح صندوق حمایت
از كارگران  1مه آشكارا خواست جامعه در مخالفت ریشه
اى با نظام جمهورى اسالمى را نشان داد .در حال حاضر
جمهورى اسالمى با برخوردهاى ضد انسانى تعدادى از
دانشجویان،زنان  .كارگران را در زندان تحت شكنجه هاى
روحى وجسمى قرار داده است ،مردم را به صورت دسته
جمعى به ش��یوه قرون وسطائى اعدام میكند ،با تعرض
به حریم خصوصى انسانها اقدام به سنگسار آنها میكند
و با پا فش��ارى در سیاس��ت هاى قدرت طلبانه خود در
منطقه تحریم هاى اقتصادى و سهمیه بندى مایحتاج
زندگى رابراى مردم ایران به ارمغان آورده است .جمعى
از دانش��جویان،زنان و كارگران ای��ران در یك اقدام بین
المللى در حمایت از ش��عارهاى دانشجویان پلى تكنیك
(مرگ بر دیكتاتور /دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد/كارگر
،معلم،اتحاد اتحادوقوانین تبعیض آمیز جنسى باید ملغى
گردد) خواهان لغو سنگس��ار،اعدام وحجاب ،تعرض به
آزادى ه��اى اجتماعى به بهانه مبارزه ب��ا اراذل و اوباش
و نظامى كردن شهرها در سركوب خواست هاى مردم،
آزادى بدون قید و شرط دانش��جویان زندانی ،زندانیان
سیاس��ی،فعالین اجتماعى و كارگرى همچون محمود
صالحى ،منصور اس��انلو و زنانى هستند كه تنها در ابراز
خواس��ت هاى بر حق و انس��انى خود در سیاه چالهاى
استبداد و تحجر جمهورى اسالمى هستند.
كمپین بین المللى پلى تكنیك در شهرهای  :لندن،هانوفر،
ژنو،اسلو ،برگن ،درامن ،اس��تکهلم ،گوتنبرگ ،اوپساال،
برلین ،هامب��ورگ برم��ن ،برلین ،احمدآب��اد ،بمبئی،
ساسکاچوان ،کبک ،ادمونتون ،مونترئال ،کانبرا ،سیدنی،
ایروان ،كشورهاى اى ایرلند ،اتریش ،هلند و سراسر ایران

اعتراض دانشجویان
و فعالین چپ به
موج جدید بازداشت
دانشجویان
چند تش��کل دانش��جویان چپ و آزادیخواه و
مدافع برابری و عدالت اجتماعی با انتشار بیانیه
ای به موج جدید بازداشت دانشجویان اعتراض
کردند .متن این بیانیه به شرح زیر است:
طی چند روز اخیر شاهد بازداشت تعداد زیادی
از دانش��جویان به بهانه ه��ای مختلفی چون
اعتراض به ادامه ی بازداش��ت دانشجویان پلی
تکنیکی بوده ایم .این در حالی است که دوستان
و رفقای پلی تکنیکی ما نزدیک به دو ماه است
که در زندان به س��ر می برند .احضار گسترده
ی دانش��جویان ب��ه کمیته ه��ای انضباطی،
تعلیق تحصیلی تعداد زیادی از دانش��جویان،
توقیف نشریات دانشجویی ،تعطیلی نهادهای
دانشجویی (کانون های فرهنگی ،انجمن های
اس�لامی و ش��وراهای صنفی) کنترل پوشش
دختران دانش��جو ،مانور سیاسی و قدم به قدم
ط��رح انقالب فرهنگی دوم ،س��تاره دار کردن
دانشجویان برای ممانعت از ادامه ی تحصیل،
بازنشس��ته(اخراج) اس��اتید دانش��گاه و طرح
سهمیه بندی جنس��یتی برای تضییع حقوق
دختران دانشجو از جمله اقدامات سرکوبگرانه
ی حکومت اسالمی در قبال جنبش دانشجویی
در ماه های اخیر بوده است.
برخوردهای جدید نشانه ی عزم جدی حاکمیت
برای گسترش دامنه ی سرکوب اجتماعی است.
اعمال محدودیت شدید برای پوشش زنان تحت
عنوان ط��رح امنیت اجتماعی ،ص��دور احکام
س��نگین برای فعالین جنبش زن��ان و اعمال
محدودیت برای  NGOه��ای فعال در زمینه
ی حقوق زنان تنها گوش��ه ای از برخوردهای
حاکمی��ت با جنبش زنان اس��ت .در حالی که
کارگ��ران از بدیهی ترین حق خود یعنی حق
ایجاد تشکل مستقل محروم شده اند ،حداقل
دستمزد برای س��ال  86به مراتب پائین تر از
خ��ط فقر تعیین ش��ده و قراردادهای موقت و
اخراج گس��ترده ی کارگران فشار شدیدی به

در محكـومیت پخش
اعتــرافاتتلویزیونى

در جریان اعتراضات سراس��رى در میان اقشار مختلف
جامع��ه در ایران ،حكومت جمهورى اس�لامى با هدف
جدا كردن فعالین سیاسى و مردمى از حمایتهاى جامعه
ودر ه��راس از جنب��ش هاى زن��ده اجتماعى همچون
كارگران،زنان ودانشجویان ،اقدام به نمایشهاى ساختگى
از پیش نوش��ته ش��ده اى میكند كه با اجراى آن تنها
مهر تائیدى بر شكس��ت تمامى ساختارهاى اقتصادى
وفرهنگى خ��ود در عرصه داخلى و خارجى میزند و در
نهایت اس��تیصال به نهادهاى س��ركوب خود همچون
زندان ،پلیس ،سنگس��ار و اعدام متوصل میشود در این
میان جمهمورى اسالمى در جریان باز پس گیرى آبروى
بیستم آذر ،یك مه و 22خرداد ،دانشجویان ،زنان و كارگران
را در بازداشتگاه اوین و تحت شكنجه هاى روحى و روانى
شدید قرارداده و پس از زمینه سازى تلویزیون سراسرى
به مثابه ارگان س��ركوب و خفقان تبلیغاتى رژیم ،امروز
خبرپخش اعترافات احسان منصورى در چند روز اینده
شنیده میشود .پس از ازادى پنج تن از دانشجویان مجید
توكلی،احم��د قصابان وبیش از همه احس��ان منصورى
تحت فش��ار قرار دارند ،كمپین بین المللى آزادى پلى
تكنیك در محكومیت این حركت هرگونه پخش اعترافات
دانش��جویان ،كارگران وزنان در رس��انه هاى جمهورى
اسالمى را ساختگى وبازتابى از فضاى سنگین و وحشیانه
بازداشتگاههاى حكومت میداند .بدین وسیله از تمامى
دانشجویان ،زنان ،كارگران و سازمانهاى مدافع حقوق بشر
در سراسر دنیا تقاضاى حمایت از كمپین درمحكومیت
این حركت جمهورى اسالمى را داریم.

جزئیات دیگری از شکنجه
دانشجویان زندانی فاش شد
خبرنامه امیر کبیر :یک منبع آگاه جزئیات بیش��تری از
شرح شکنجه دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر
جهت اعتراف گیری از ایشان فاش کرد .گفته می شود
برخی از این موارد ابتدا در رنجنامه والدین احمد قصابان،
مجید توکلی و احسان منصوری ذکر شده بود که بنا به
مالحظاتی در نهایت از این نامه حذف شد.
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که دانشجویان بازداشت
ش��ده مورد انواع و اقس��ام آزارهای جنسی قرار گرفته

آن ها وارد کرده است ،فعالین جنبش کارگری
تنها به دلیل برگزاری مستقل روز جهانی کارگر
به زن��دان می افتند .همچنی��ن طی ماه های
اخیر شاهد برخورد با فعالین اجتماعی هستیم
ک��ه برای حقوق بدیه��ی و اولیه ای چون حق
خودگردانی و استفاده از زبان محلی در مدارس
و ادارات در کردس��تان ،آذربایجان و خوزستان
مبارزه می کنند بوده ایم .هنوز هم مجازات غیر
انسانی سنگسار و اعدام اجرا می شود و حکومت
اسالمی با صدور حکم اعدام  -برای کسانی که
اراذل و اوباش می خواند -قصد اش��اعه ی جو
رعب و وحشت در جامعه را دارد .همه ی این ها
در شرایطی رخ می دهند که حکومت اسالمی با
بحران های گسترده ی داخلی و خارجی مواجه
است .احتمال گسترش تحریم های اقتصادی،
طرح سهمیه بندی بنزین و نرخ باالی تورم تنها
گوشه ای از این بحران هاست.
در چنین ش��رایطی شیوه ی برخورد با مساله
ی گس��ترش دامنه ی س��رکوب اجتماعی از
اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت .ما حاکمان
را به دوراندیش��ی دعوت نمی کنیم چرا که به
حکم ض��رورت های تاریخ��ی و اراده ی تمام
م��ردم آزادیخواه مدت هاس��ت ک��ه دوره ی
چنین انتقادات یا پند و اندرزهای مشفقانه ای
گذشته است .همچنین صریحا نسبت به تالش
باندها و جناح های درونی حکومت اس�لامی
برای استفاده از پیشروی جسورانه ی جنبش
دانشجویی به عنوان سوخت عروج مجددشان
هشدار می دهیم .دوس��تان و رفقای دانشجو
را به جای برخوردهای س��طحی ،احساس��ی و
شعارگونه با گسترش سرکوب به تشکل یابی،
اتحاد عمل ،برنامه ریزی برای گسترش پایگاه
اجتماعی و تالش برای اتحاد با س��ایر جنبش
های اجتماعی فرا می خوانیم.
ما برگزاری تجمع ،تحصن ،تظاهرات و اعتصاب
را حق بدیهی هر انس��انی می دانیم ،لذا ضمن
انتشار لیستی از دانشجویان خواستار آزادی بی
قید و شرط همه ی آن ها هستیم.

زنده باد آزادی و برابری!
جمعی از دانشجویان و فعالین چپ:
چپ کارگری دانشگاه های تهران
دانشجویانسوسیالیستپلی
تکنیک
نشریهیمیلیتانت
هیئت تحریریه سالم دموکرات
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اند .بازجوهای وزارت اطالعات در طول مدت بازجویی،
دانشجویان را به شیوه های مختلف مورد اذیت و آزارهای
جنسی قرار می دادند .به عنوان نمونه دانشجویان را به
پش��ت روی زمین می خواباندند و لباس هایش��ان را از
تنشان خارج کرده و به شیوه های مختلف مانند بطری
نوش��ابه ،تخم مرغ داغ و… آن ها را مورد تهدید قرار می
دادند .شدت ضرب و شتم و شکنجه های روحی روانی
دانش��جویان به حدی بوده که ص��دای گریه و ناله های
ایش��ان از اتاق های بازجویی و س��لول های انفرادی به
گوش دوستانشان که در اتاق های بازجویی یا سلول های
مجاور قرار داش��تند می رسیده است .در اثر آزار و اذیت
دانشجویان توسط تیم بازجویی و برخی از نگهبان های
بند  ۲۰۹زندان اوین چند نفر دانشجویان در طول مدت
بازداشت دس��ت به خودکشی زده اند که آثار این عمل
هنوز روی بدن آن ها قرار دارد.
گفتنی است دانشجویان بازداشت شده به صورت مداوم
از برخی از اعضای بس��یج دانشگاه امیرکبیر و کارکنان
اداره کل فرهنگی به عنوان عامل اجرایی جعل نشریات
دانشجویی و علیرضا رهایی ،رئیس دانشگاه امیرکبیر ،به
عنوان مسئول این قضیه نام می بردند که به محض نام
بردن از دکتر رهایی و اعضای بس��یج به شدت از سوی
بازجویان مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند.
گزارش ها حکایت از آن دارد که دانش��جویان بازداشت
ش��ده در عین حال که توسط یک تیم  ۷نفره در نیمه
های ش��ب بازجویی می ش��دند و طول زمان بازجویی
گاها به بیش از  ۱۲س��اعت می رس��یده ،در تمام طول
این مدت اجازه صرف غذا یا نوشیدن آب نداشتند .مگر
در مواردی که دانشجویان زیر شکنجه های طاقت فرسا
بیهوش می شدند که بازجوها به کمک بهیاران بند ۲۰۹
اوین در حدی که دانشجویان دوباره به هوش بیایند به
ایشان آب می دادند .همچنین در طول مدت بازجویی
به دانش��جویان اجازه رفتن به دستشویی نیز داده نمی
شده به حدی که این دانشجویان در چند مورد کنترل
خود را از دست داده و به همین خاطر به شدت از سوی
بازجویان مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتند .شدت ضرب
و ش��تم دانش��جویان به حدی بوده که گاه لباس های
دانشجویان در حین بازجویی پاره می شده است.
همچنین این منبع آگاه به خبرنگار خبرنامه امیرکبیر
گفت بازجوها در عین این که دانش��جویان را مجبور به
انجام طاقت فرسا مانند خم شدن و گرفتن مچ پاها می
کردند ،چند نفری روی کمر دانش��جو سوار می شدند.
همچنین در مواردی که دانشجویان در اثر ایستادن های
طوالنی مدت کنترل خود را از دست داده و به روی زمین
سقوط می کردند ،بازجوها با گرفتن موها و بلند کردن
ایشان ،آن ها را مجبور می کردند دوباره سر پا بایستند.
از جمله آزارهای روحی روانی دانشجویان این بوده که در
مواردی ایشان را به بند اعضای گروه تروریستی القاعده
منتقل نموده اند.
تیم بازجویی ت�لاش زیادی جهت گرفتن اعتراف دروغ
مبنی بر انتش��ار نش��ریات جعلی توس��ط دانشجویان
بازداشت شده و همچنین ارتباط دادن این غائله با احزاب
اصالح طلبی مانند حزب کارگزاران و سازمان مجاهدین
انقالب داش��ته اند .عالوه بر این بازجویان تالش وافری
جهت ارتباط دادن غائله نش��ریات جعلی با انقالب های
مخلمین داشته اند.

گزارشی از مراسم
هفتمینسالگرد
خاموشی شاملو

اگر آزادی سرودی
می خواند

سایت آوای دانشگاه:

روز سه ش��نبه  ۲مرداد سال  ۱٣٨۶به
مناسبت هفتمین سال گرد در گذشت
“ احمد ش��املو” مراسم بزرگ داشتی
بر س��ر مزارش در گورس��تان “طاهر”
واقع در مهرشهر کرج برگزار گردید .در
ابتدای این مراسم که به دعوت “کانون
نویس��ندگان” بر قرار شده بود .مجری
برنام��ه ضمن خیر مقدم ب��ه حاضران
بیانیه ای ک��ه کانون نویس��ندگان به
مناسبت هفتمین سال گرد در گذشت
“احمد شاملو” صادر کرده بود ،خوانده
شد .در بخش از این بیانیه ضمن اشاره
بسته ش��دن آخرین روزنه های آزادی
آم��ده بود ک��ه ”:ما بی��ش از هر زمان
دیگر به کالم و ک��ردار آزادی خواهانه
نیاز داریم ،نیاز داریم تا خواهان رهایی
دانش جویان ،زنان ،کارگران و معلمان
در بندمان باشیم”.
س��پس دکت��ر ناص��ر زرافش��ان برای
س��خنرانی حاضر شدند که با استقبال
گرم حاضران هم راه شد و شعار “درود
بر زرافشان” داده شد .دکتر زرافشان در

 18مرداد ماه به عنوان روز
جهانی مبارزه برای آزادی
“محمود صالحی” و
“منصور اسانلو” اعالم شد

اتحادیه های بی��ن المللی کارگری ،روز 18
مرداد ماه را به عنوان روز مبارزه جهانی برای
آزادی  2رهبر سرش��ناس جنبش کارگری
ایران اعالم کرده اند.

دستگیری مجدد
منصوراسانلو و
ادامه بازداشت
محمودصاحلی را
محکوم می کنیم و
آزادی فوری آن ها را
خواهانیم!
یورش افس��ار گس��یخته به فعاالن جنبش
های اجتماعی و سرکوب هر حرکت مترقی
و بالنده البته از خصلت های اساس��ی رژیم
جمهوری اس�لامی است .این رژیم از همان
آغ��از به ق��درت خزیدنش وظیف��ه عمده و
رس��الت تاریخی خود را س��رکوب نیروهای
مترقی و خفه کردن صدای کسانی قرار داد
که ب��رای آزادی و رفاه اجتماعی توده های
مردم کوش��یده اند .اندیش��ه های ارتجاعی
حاکم بر نظام جمهوری اسالمی با هر پوینده
راه آزادی انس��ان ه��ا مخالف اس��ت و برای
حفظ سلطه ش��وم خود راهی جز سرکوب
نمی شناسد .این خصلت ها ویژه این یا آن
فرد نیست بلکه تأمین و تضمین منافع نظام
سرمایه داری حاکم بر ایران ایجاب می کند
تا در عین توس��عه فق��ر و مذلت ،ناآگاهی و
خرافات ،یک دیکتاتوری مذهبی وحشتناک
را بر جامعه حاکم کند .پرونده سیاه جمهوری
اس�لامی آنچنان سنگین و مملو از جنایت،
س��رکوب و تحقیر انس��ان هاست که بدون
ش��ک جز در دوران فاشیسم برای آن نمونه
ای نمی توان یافت.
در س��ال های اخیر که ماهیت ددمنش��انه
ی جمهوری اسالمی بیش از گذشته افشاء
شده است و مردم ،بویژه کارگران ،کارمندان
ساده ،دانش��جویان ،معلمان ،زنان و جوانان،
یعن��ی نیروهای اصلی و مه��م جامعه علیه
ستم گری سیاسی و اقتصادی رژیم اسالمی
بسیج شده اند ،ددمنش��ی و ترور و خفقان
جمهوری اسالمی علیه این نیروها نیز شدت
یافته است .بحران بنزین و کپنی کردن آن
نیز به تشدید نارضایی مردم دامن زده ،پمپ
بنزین ها در تهران و شهرس��تان ها توسط
مردم خشمگین به آتش کشیده شده و در
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برخی مناطق از جمله در تبریز بدست مردم
افتاده اند .درگیری توده های مردم با مأموران
سرس��پرده رژیم به کش��ته ش��دن افرادی
انجامیده و بسیاری دستگیر ،به شکنجه گاه
های رژیم افتاده اند.
مدت هاس��ت که لبه تیز حمله رژیم علیه
فعاالن جنب��ش های اجتماعی اس��ت و با
دستگیری ،شکنجه و به بند کشیدن آن ها
می کوشد نیروهای اجتماعی را از رسیدن به
همگامی و هم سویی باز دارد .بازداشت توهین
آمیز منصور اسانلو سر دبیر سندیکای شرکت
واح��د ،تحقیر زنان در مالء عام تحت عنوان
“بد حجاب��ی” و “اراذل و اوب��اش” خواندن
جوانان(صفتهاییکهبیشترزیبندهمأموران
تهی مغز و بی س��ر و پای خود رژیم است!)،
جوانانی که از تحمیل قانون های ضد بشری
اسالمی به ستوه آمده ،خواستار آزاد زیستن
هستند ،جلوگیری از مداوای محمود صالحی
از فعاالن جنبش کارگری که وضع جسمی
اش به دلیل تضییقات ناش��ی از فش��ارهای
زندان وخیمتر شده است ،همه و همه برای
پراکن��دن جنبش و ایجاد محی��ط رعب و
وحشت اس��ت تا رژیم بتواند به سلطه شوم
خ��ود ادامه دهد .در یک کالم ،آنچه که هم
اکنون در ایران می گذرد بیان نارضایی وسیع
و فزاینده مردم بویژه توده های زحمت کش
است که رژیم برای جلوگیری از انفجار خشم
و نفرت مردم ترور و خفقان را شدت بخشیده
است .با این همه روندی که در در جامعه در
جهت همسویی و همبستگی نیروهای اصلی
مردم ،یعنی کارگران ،معلمان ،دانش جویان،
زنان و جوانان آغاز شده ،بازگشت ناپذیر است
و هیچ نیروی ارتجاعی و س��رکوبگر قادر به
جلوگیری از رشد و توسعه آن نیست.
مب��ارزه ب��رای آزادی زندانی��ان سیاس��ی :
کارگران ،معلمان ،دانشجویان ،زنان و جوانانی
که توسط رژیم اسالمی دستگیر ،شکنجه و
زندانی شده اند ،بخش تفکیک ناپذیر مبارزه
برای آزادی و دموکراسی در ایران است!

سرنگون باد رژیم ترور و اختناق
جمهوریاسالمی!
زنده باد سوسیالیسم!
اتحادسوسیالیستیایرانیان-
مونترال
 25ژوئیه 2007

احتاد سوسیالیستی برگزار می کند

س��الگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای  60را امسال نیز بروال همه ساله در
ماه سپتامبر آینده برگزار می کنیم .ابعاد وسیع و همه جانبه این جنایت عظیم چنان
گسترده است که برای برگزاری آن نیاز به یک فراخوان عمومی است .از سوی دیگر،
اهمیت برگزاری ش��کوهمند این سالگرد در ش��رایط کنونی به دلیل تشدید ترور و
سرکوب ،شکنجه و سنگس��ار ،بیش از هر زمان دیگر است .با شرکت وسیع و فعال
خویش در سالگرد نسل کشی زندانیان سیاسی صدای خود را علیه رژیم ترور و اختناق
جمهوری اسالمی رساتر سازیم .اتحاد و همسویی افراد و نیروهای مترقی عامل مهم
و تعیین کننده ای در افشای جنایات رژیم و حمایت از جنبش آزادی خواهانه توده
های مردم ایران است .دراین راه اتحاد سوسیالیستی دست همه کسانی که مایل به
همگامی هستند را به گرمی می فشارد .ما در تدارک برنامه های متنوع هنری ،نمایش
عکس ،شعر خوانی ،رقص و  ،...می باشیم و طبعاً از هر همکاری و پیشنهادی در جهت
بهتر و پربارتر کردن برنامه ها صمیمانه استقبال می کنیم .با ما می توانید به نشانی
اتحاد سوسیالیستی تماس بگیرید.

سخنانی ضمن گرامی
داش��ت یاد و خاطره
بامداد ش��عر ای��ران و
اشاره به این نکته که
شاملو شاعر اجتماعی
بوده و از مردم و برای
مردم شعر می گفت،
اضافه کرد ”:ش��اعر
باید به خاطر ش��عر
خود و هنر مردمی
اش اجتماع��ی و
مشهور ش��ود نه به
وس��یله بازی رسانه
ای”.
بر س��ر مزار ش��املو
پورتره ای از چهره ی ش��املو به هم راه
دس��ته گلی که بر روی آن نوشته شده
بود “ از طرف انجمن بدون مرز ،جمعیت
زنان اسفند و جمعی از دانشجویان چپ
کارگری” به چشم می خورد.
در حین برگزاری برنامه بروشور کانون
نویس��ندگان ایران با عنوان” انس��ان،
دشواری وظیفه است ”.و نشریه نیم روز
ویژه نامه
شاملو و بیانیه دانشجویان و فعاالن چپ
در بین حاضران پخش شد.
هم چنین جمع��ی از فع��االن زنان و
دانشجویی با باال بردن پال کارد هایی که
ب��ر روی آن عکس “امیر یعقوب علی”
و ش��عار “ امیر را آزاد کنید” خواستار
آزادی او از زندان شدند .در ادامه کانون
“هس��تیا اندیش” بیانی��ه ای را که در
همین زمینه صادر کرده بودند از پشت
تریبون خواندند که با تشویق حضار هم

راه گردید.
س��پس یکی از دانش��جویان چپ
بیانیه ی “ دانشجویان و فعالین چپ
در محکومیت موج جدید بازداشت
دانشجویان” قرائت کرد .در این بیانیه
با اشاره به گسترش دامنه ی سرکوب
اجتماعی و س��رکوب زنان ،کارگران و
دانش��جویان آمده بود که ”:ما حاکمان
را به دور اندیشی دعوت نمی کنیم .چرا
که به حکم ضرورت های تاریخی و اراده
ی تمام مردم آزادی خواه مدت هاست
ک��ه دوره ی چنین انتق��ادات یا پند و
اندرزهای مشفقانه ای گذشته است”.
در انته��ای بیانیه دانش��جویان فعاالن
چپ که شامل  :چپ کارگری دانشگاه
های تهران ،دانشجویان سوسیالیست
پلی تکنیک ،نشریه میلیتانت ،هیئت
تحریه س�لام دموکرات آمده بود “ ما
خواستار آزادی بی قید و شرط همه ی
دانشجویانهستیم”.
بع��د از پای��ان یافت��ن قرائ��ت بیانیه
دانشجویان چپ حضار ضمن استقبال
و تشویق ممتد شعار “دانشجوی زندانی
آزاد باید گردد” را بار ها سر دادند.

“گای رایدر”دبی��ر کل اتحادیه ه��ای آزاد
کارگ��ری و “دیوی��د کاک��راف” دبی��ر کل
اتحادیه بین الملل��ی کارگران حمل و نقل
در فراخ��وان این کارزار جهان��ی آورده اند:
ما امیدواریم که هم “منصور اس��انلو” و هم
“محمود صالحی” قب��ل از  18مرداد ماه و
بخاطر فشارهای مس��تمری که بر مقامات
حکومت ایران وجود دارد آزاد شوند ،اما اگر
یک یا هر دو نفر همچنان تا روز پنجشنبه

 18مرداد ماه در بازداشت بمانند ،ما از همه
اتحادیه های وابس��ته به اتحادیه های آزاد
کارگری و اتحادیه بین المللی کارگران حمل
و نقل و فدراسیونهای جهانی اتحادیه ها می
خواهیم روز بین المللی اقدام در همبستگی
با کارگران ایران را در آن تاریخ برگزار کنند.
در ادامه این فراخوان آمده اس��ت :ما از همه
اتحادیه های وابسته به خود می خواهیم که
با نامه ه��ای اعتراضی یا با کپی طومارهای

در این جا مراس��م رس��می به
پایان رسید اما حضار به صورت
خود جوش ضمن جمع خوانی
اشعار شاملو مراسم خود را ادامه
داد ک��ه در این می��ان از حفظ
خواندن شعر “ پریا” به وسیله
یک دخت��ر خردس��ال جلوی
خاصی به مراس��م داد که مورد
توج��ه ی ویژه ی حاضران قرار
گرفت.
در ای��ن می��ان جمع��ی از
دانش��جویان ش��روع به خواندن سرود
“سراومد زمستون” کردند که آرام آرام
جمعیت در اطراف آنان جمع ش��د و با
گرفتن دستان یک دیگر و ایجاد حلقه
ای بزرگ با صدای بلند به سرود خوانی
پرداختند بعد از چند دور خواندن این
س��رود ،جمعیت با صدای بلند س��رود
انترناسیونال را خواندند .نکته جالب آن
بود که زمانی که عبارت “انترناسیونال
اس��ت نجات انسان ها” رسید ،عده ای
از جوانان مشت های گره کرده خود را
باال می بردند.
بع��د از خواندن س��رود انترناس��یونال
ش��عارهای “دانش��جوی زندان��ی آزاد
باید گردد”“ ،زندانی سیاسی آزاد باید
گ��ردد”“ ،محم��ود صالح��ی آزاد باید
گردد”“ ،مرتضای اصالح چی آزاد باید
گردد” سر داده شد.
در انتهای برنامه جمعیت با وجود حضور
پ��ر رنگ پلیس و نیروه��ای امنیتی و
اطالعاتی متفرق شد و برنامه در آرامش
کام��ل و بدون تنش خاص��ی به پایان
رسید.
امضاء شده توس��ط “آی .تی .اف” به دیدار
مقامات سیاسی ایران در کشور خود بروند،
اگر درکشور شما سفارت ایران وجود ندارد،
شما می توانید به مالقات وزیر امور خارجه
یا به دفت��ر امور خارجه بروی��د ،کنفرانس
مطبوعاتی برگزار کنید ،جلسه ای در محل
کارتان ترتیب دهید ،یا هر اقدام دیگری را که
مناسب تشخیص می دهید انجام دهید.
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موزیک...

koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)

بهزاد قیامی

درصد خوانندگان زن
در موسیقی پاپ ایران

یکی از هم��کاران مهندس ایتالیایی
االص��ل م��ن در ش��رکت تخصصی
کامپیوتری ما ،عالقه زیادی به موزیک
بین المللی ،خصوصاً موسیقی ایرانی
دارد.
آشنائی و عالقه او بقدری ست که حتی
اسمهای بسیاری از خواننده های ما را
هم میداند .خدمت شما عرض کنم که
خواننده های مورد عالقه اقبل از همه
منصور ،بخاطر سبک جوان پسندش و
گوگوش ،بدلیل صدای دلنشین و بی
همتایشمیباشند.

هالیوود بازهم فیلم
ضد ایرانی میسازد
پارامونت پیکچرز با تالشهای اریک
بانا حقوق ساخت فیلم “دبی” را از آن
خود کرد که یک درام ژئوپولیتیکی
با مضمون تالش ایران برای نابودی
اقتصادآمریکاست!
به گزارش «ورایتی» فیلمنامه “دبی”
را نویس��نده ای ت��ازه کار به نام آدام
ک��وزاد نوش��ته و اریک بان��ا ،بازیگر

به بهانه
چهاردهمین
سالگردمیالد

دوهفته نامه شهر

بگذار چراغ
روشن باشد!

جشنچهاردهمین

اما چرا

امری ست طبیعی.
این همکار م��ن چند روز پیش
تعداد
حت��ی خ��ود م��ن از
سؤالی از من کرد که هنوز جوابی
خوانندگان فرزندانم بارها پرسیده
برایش ندارم:
ام:
زن در
پزش��ک ،مهندس یا
چرا تعداد خوانندگان زن ایرانی
خارج از
وکی��ل؟ ک��دوم یکی
انقدر کم ست؟
آیا این بدلیل عدم آزادی و برابری ایران هنوز کار رو بیش��تر دوست
داری؟
زنان در ایران ست؟
کم است؟ دیگر دلیل مهم کمبود
خوانن��دگان زن در
روز یکشنبه گذش��ته ،در حین
موسیقی ایرانی ،شاید،
اج��رای موزی��ک در جش��ن
چهاردهمین سالگرد نشریه پیوند در تصویری ست که موزیک-ویدئوهای
پارک انگرینیون ،ناگهان این مس��ئله آهنگهای تولیدی تهرانجلس در ذهن
خانم های محترم و هنرمند و خوش
مرا دوباره به خود مشغول کرد.
با خودم فکر کردم که آلبوم های جدید صدای ایرانی باقی میگذارند.
و آهنگهای پر طرفدار س��ال  ، 2007این موزیک-ویدئوها که جز تقلیدی از
بجز آهنگ “یا تو یا هیچکس دیگه” ویدئوهای ساخته شده در کشورهای
از هنگامه ،همه توسط خوانندگان مرد غربی ،بخص��وص آمریکا ،نیس��تند،
اجرا شده اند و بین آلبومهای جدید ،زنان را فقط بازیچه ای جنسی نشان
از آغاز س��ال  2006ت��ا کنون ،تعداد میدهند؛ و این ب��رای هنرمندان زن
آلبومهای خوانندگان زن ما انگش��ت ایرانی غیر قابل هضم ست.
البته ،دس��ت اندرکاران موزیک پاپ
شمارهستند.
در ل��وس آنجلس هنوز قادر به جذب
خوب البته دلیل انگشت شمار بودن خانم های جوان و عالقمند به خواننده
تعداد خوانندگان زن در جامعه کنونی شدن هستند ،ولی متاسفانه انتخاب
داخل ایران ،چیزی ج��ز عدم آزادی اکثر این جوانان براساس هنر و صدای
زنان و حرام ش��ناختن ص��دای زن از آنها نیست ،بلکه براساس شکل و قیافه
طرف دولت ایران نیست .خوانندگان آنهاست .این دس��ت خوانندگان هم
زنی هم که در ایران اجازه اجرای برنامه عمر هنری بلندی نخواهند داشت و
دارند ،کسانی هستند که فعالیتهای زود از صحنه موسیقی ایرانی به کنار
خود را قبل از انقالب شروع کرده اند و گذاشتهمیشوند.
شهرت ملی دارند.
امیدوارم که این کمبود خوانندگان زن
اما چرا تعداد خوانندگان زن در خارج ما دائمی نباشد و گرنه در سالهای نه
چن��دان دور تنها خواننده های زن ما
از ایران هنوز کم است؟
یکی از دالیل اصلی این مسئله مخالف س��پیده ،شقایق ،شراره و تارا خواهند
بودن والدین با ورود فرزندان به رشته بود.
های کاری غیر از رشته های پزشکی
و مهندس��ی میباشد .خوب البته این
اس��ترالیایی فیل��م ه��ای “هالک”،
“ت��روا” و “مونی��خ” مدیر تولید این
پروژه است.
داس��تان “دبی” درباره اقتصاددانی
جوان اس��ت که یک مامور ایرانی در
دبی می کوش��د ب��ا توطئه چینی و
سوءاستفاده از او اقتصاد آمریکا را نابود
کند .در این بین جوان اقتصاددان باید
بیگناهی خود را ثابت کند .با تالش
های بانا ،فیلمنامه کوزاد هفته گذشته
مورد تائید قرار گرفت .تا این لحظه
او تنها به عنوان مدیر تولید با پروژه

همکاری دارد.
بانا  39ساله به تازگی در فیلم “دیگر
دختر بولین” به کارگردانی جاستین
چادویکدرنقشهنریهشتمپادشاه
انگلستان ظاهر شده است .او در این
فیل��م با ناتالی پورتمن و اس��کارلت
جوهانسن همبازی است .پروژه بعدی
بانا اقتباسی از رمان “همسر مسافر
زمان” نوشته اودری نیفنجر است که
در آن نقش یک کتابدار اهل شیکاگو
را بازی می کند.

غزلی از نادیا انجمن ،شاعره افغان که به دست شوهر متعصب خود
پس از کتک خوردن های مفصل در  5نوامبر  2005کشته شد.

آزار مکش قفل دلم واشدنی نیست
تندیس تمنای تو پیداشدنی نیست
گنجینه لطف تو بزرگ است بزرگ است
در پیکره کوچک من جاشدنی نیست
راهی که فرا روست دو تا خط موازی است
یعنی که حدیث من و تو ماشدنی نیست
توصیف مکن از خط و خالم ،مفریبم
پروانهپرسوختهزیباشدنینیست
کمرنگ ترین واژه ی دیوان حیاتم
در خط کج و ریز که خواناشدنی نیست
بگذار که ناخوانده و بیگانه بمیرد
این واژه نفرین شده معناشدنی نیست

محمدرضانوشادجمال

(مونتریال)

دو دست در دست
شد زنجیر
سوسویی است در تنهایی
موج فرهنگ و هنر و ادب
***
یاران دیرین
نیازار دستی که فرهنگ کِش
است
سفره درویش پیشکش
***
چهارده سال بگذشت
پیوندهای گسسته و ناگسسته
با کوله باری از ادب
درغربت
هر نوری بتابد

اینگماربرگمن
درگذشت

اینگمار برگمن ،کارگردان
سرش��ناس س��وئدی روز
دوشنبه 30 ،ژوئیه در سن
 89سالگی درگذشت.
از وی ب��ه عن��وان یکی از
چهره های برجسته دنیای
س��ینما و یکی از اس��اتید
واقعی آن نام برده می شد
و ساخته های وی از جمله
“توت فرنگی های وحشی”
و “سونات پائیزی” ،کماکان
در میان هواداران هنر هفتم

محبوبیت فراوانی دارند.
وی ب��رای س��ه فیل��م ،از
جمله “فانی و آلکس��اندر”
و “چشمه باکرگی” برنده
جایزه اس��کار بهترین فیلم
خارجی زبان شد.
فیل��م “مهر هفتم” وی که
ساخت س��ال  1957است
یکی از آثار کالسیک سینما
به شمار می رود.
آقای برگم��ان در منزلش
در جزیره دور دس��ت فارو
در جنوب شرقی سوئد که
میان دریای نروژ و اقیانوس
اطلس قرار دارد ،درگذشت.
وی بیش از  50فیلم ساخت
و فیلمنامه های بسیاری هم
نوشت.

اینگمار برگمن  5بار ازدواج
کرد و هشت فرزند داشت.
برخ��ی از فیلم ه��ای وی
به تنش می��ان زوج ها می
پردازد.
وودی آل��ن ،کارگ��ردان در
سال  1988اینگمار برگمن
را ب��زرگ تری��ن هنرمند
از زم��ان اخت��راع دوربین
فیلمبرداری معرفی کرد.

بودجه بیش��تری برای
سالگرد پیوند با
تهیه وسایل تعیین شده
بود و به همین دلیل ،بر
نظمی حتسین انگیز
خالف برنامه های دیگر
که با مش��کالتی مثل
برگزار شد.
کمبود بنزی��ن ژنراتور
و قط��ع موزیک و غیره
دوس��تان عزیز ،همانطور مواجه شده بودیم ،موزیک
ک��ه بودید و دیدی��د و یا بدون وقفه انجام شد.
حتما ش��نیدید ،جش��ن دست همه دوستانی که در
چهاردهمینسالگردنشریه این برنامه همکاری داشتند
پیوند در پارک انگرینیون درد نکند.
روز یکش��نبه گذش��ته با امیدوارم ک��ه برنامه های
نظمی بی نظیر برگزار شد .آینده هم با برنامه ای دقیق
عالوه بر اینکه هموطنان و با موفقیت انجام شوند.
عزیز روز خوبی را در کنار با تش��کر فراوان از محمد
هم داش��تند ،م��ن هم به رحیمیان،بهخاطرلجبازی
سهم خودم از نظم برنامه (!) غری��ب او در ت��داوم
بسیار ممنون هستم چون پیون��د ،و آقای جمش��ید
این نظم در اجرای برنامه ترابی عزیز و دیگر همکاران
دی ج��ی من ه��م تاثیر برنامه که واقعا سنگ تمام
گذاشتند...
مثبتی داشت.
ب��رای اج��رای برنام��ه ها ب��ا آرزوی پرباری ،تداوم و
معموال تهیه وسایل الزمه پیروزی بیشتر برای پیوند
بجز دستگاه های موزیک خودمان ،بچه ها خس��ته
 ،مثل ژنراتور برق ،توسط نباشید...
برنامه گذار اجرا میشود.
خوشبختانه در این برنامه،

برگزاری کنسرت محمدرضا
لطفی بعد از  ۲۵سال

هفت��ه پی��ش محمد
رضا لطفی ،آهنگس��از
و نوازن��ده ت��ار و س��ه
ت��ار ،پس از  ۲۵س��ال
کنسرتهای جدید خود
را به همراه محمد قوی
حل��م ( نوازنده تنبک)
در محوط��ه روباز کاخ
نیاوران برگزار کرد.
وی در این کنس��رتها
قطعات��ی را در آواز
افشاری با تار ،قطعاتی
را در دستگاه سه گاه با
کمانچه ،و مرکب نوازی در آواز اصفهان و دستگاه شور با سه
تار نواخت .در البالی هر سه بخش برنامه وی در قالب آواز و
یا تصنیف های ضربی اشعاری را خواند.
کنس��رت محمدرضا لطفی از آن جهت اهمی��ت دارد که
تنها نوازنده وآهنگساز نامی موسیقی سنتی بوده که اکثر
شاگردان و همراهانش در ایران اجرای برنامه داشته و دارند
ولی خودش در  25سال گذشته درداخل ایران اجرای زنده
نداشته است.
همچنین ،محمدرضا لطفی از اولینآهنگسازانی ست که با
وارد کردن عناصر موس��یقی محلی ایران ،ترکیب و تحولی
جدید در موسیقی اصیل ایران بوجود آورده.
اشعاری که در کنسرت وی اجرا شدند به شرح است:
 مستی ما از می است ،مستی می از وی است. ماجرای من ومعشوق مرا پایان نیست . اگر عالم همه پرخار باشد  ،دل عاشق پر از گلزار باشد.که معجزه آسا از زیر تیغ سانسور دولت ایران رد شده اند.
تصنیف هایی که در کل کنسرت اجرا شد ،از بداهه خوانی
محض محمد رضا لطفی حکایت می کرد که با انتخاب آنی
شعر انجام میشد .به این نحو که برخی از اشعاری که خوانده
میش��وند ،در همان لحظه و با باز کردن کتاب دیوان شعر،
انتخاب و بالفاصله خوانده میشوند.
از نکات جالب توجه این کنس��رت ،حضور عالقه مندان به
موسیقی بود که با وجود قیمت باالی بلیت ها ،تقریبا تمامی
صندلی های کنسرت که بیش از  ۳هزار نفر می شد ،مملو
از تماشاگر بود .افرادی چون هوشنگ ابتهاج (سایه) ،محمد
رضا شفیعی کدکنی ،شهرام ناظری ،پرویز مشکاتیان ،احمد
ابراهیمی (خواننده پیش کس��وت و ردیف ش��ناس) ،عزت
الله انتظامی ،مجید درخش��انی ،محم��د احصایی ،و غیره
در نخس��تین شب کنسرت لطفی از بیندگان این کنسرت
بودند.
در کنار کنسرت ،نمایشگاهی از کارهای موسسه آوای شیدا
(موسسه زیر نظر لطفی) نیز ترتیب داده شده بود که نشانگر
فعالیتهای آقای لطفی در یک س��ال ونیم گذشته ،یعنی از
زمان بازگشتش به ایران ،بودند.
طب��ق معمول برنامه ه��ای ایرانی داخل و خ��ارج از ایران،
کنسرت محمد رضا لطفی با تاًخیرحضار شنوندگان مواجه
ش��د که در نتیجه با تاخیر حدود یک ساعت آغاز شد ولی
طبق برنامه و نزدیک به سه ساعت طول داشت.
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طنـــــز
خرسندی

ایرانیـم و فاحت
و سگمارس!

ی ثمراتم
ایرانیم و شاه و خمین 
من عامل تکثیر ژن این حضراتم
انگار که آن شب که سرشتند گلم را
مانده می آنـها ته پیمانهی ذاتم
من مبدأ تاریخم و توضیح مسائل
من مایهی پیدایش فرهنگ لغاتم
با هوشترین ملت منظومهی شمسی
من هستم و انگشتنما بین کراتم
گه زادهی ُخردادم و گه مردهی مرداد
مبنای شب و روز بود مرگ و حیاتم
گه دایره -دنبکزن ایام سرورم
گه گریه کن تعــزیهی شام وفاتم
گه فاتح و پیروز و پِر و فول و برنده
گاهی ُکت و سگمارس و کتک خورده و ماتم
گه سنتیام ،شیرهی سوهان قمام من
گه شیک و مدرنم ،شکالتم ،شکالتم
گه تا به فلک فاصله دارم ز خرافات
گاهی بپرد جت به هــوا با صلواتم
گه کافر و بیدینم و الئیک و سکوالر
گه غسلکنان در طلب خمس و زکاتم
ایرانیم و مظهر تفریطم و افراط
گه قطرهچکانم به مثل ،گاه قناتم
بخشم به طرف گاه سمرقند و بخارا
گه فکر پسانــداز نخ الی نباتم
استاد فنونم همه ،جز فن تعادل
ُکشتی بلدم ،بیخبر از آکروباتم
کارم ز تعارف بکشد سوی تملق
پیدا نبود سـ ّر ضمیر از وجناتم
یبِِی
هم صاحب سهم گوگل و سیسکو و ا 
هم یار فلسطین ز زمان عرفاتم
گه سوی فضا میروم و شیرزنم من
گه زائر شامات و گدای عتباتم
گه از دل آتش گذرم همچو سیاوش
گه فکر گذشتن ز پل نحس صراطم
تاریخ نوشته است که من دشمن خویشم
تقصیر خــودم بوده تمام تلفاتم
خواهند اگر حکم قتالم بنویسند
من خود قلم و خود ورق و نیز دواتم
باری مگر آینده بسازم ز گذشته
اکنون که شده تجزیه تحلیل صفاتم
بینایم و ناظر به عبودیت کورم
ّ
آقایم و مقــــــهور اقلیت التم
بیدارم و در فکر گروه هپروتم
هشیارم و دلـواپس جمع هپراتم
هربار به یک واقعهای سوخت فیوزم
زیرا که بهم ریخته بود آمپر و واتم
من وارث وارونهی دارائی خویشم
نفت است که انداخته در این ظلماتم
از خاک وطن الله دمیدهست فراوان
وقت است که گندم دمد از خاک فالتم
آماده نباشم به دموکراسی کامل
یکذ ّره دمو هستم و یکخرده کراتم
ایرانیم و هیچ حقوق بشرم نیست
هرچند خودم مبتـکر این کلماتم
ایرانیم و اهل دل و کاشف الکل
من شاعر ابیـــات میان قطراتم
ایرانیم و عاشق زیبائی انسان
دلدادهی مرد و زن شیرین حرکاتم
ایرانیم و وارث شیرینی طنزم
قندم ،عسلم ،نیشکرم ،توت هراتم
هادی! همه شب فکر وطن بودم و افسوس
وقت سحر از غصــه ندادند نجاتم!
----------------تیر ٨۶
www.AsgharAgha.com
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نشریهی «اصغرآقا» ،با مطالب و نکاتی که هیچ جای دیگر نمیبینید ،حتی در سایت خرسندی و
514-223-3336
پیوند ...درمونتریال « اصغرآقا » را از دی جی تپش تهیه کنید:
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پذیرش کودکان در منزل

استخدام

)به یک پیتزامیکر و راننده(دلیوری
ب�رای کار در رس�توران پیتزایی در
) (فرهاد:ناحیه «الوال» نیازمندیم

450-971-0392

 سال سابقه مدیریت در16 با
مهدکودک
آماده نگهداری کودکان شما در
محیطی گرم وخانوادگی
با بهترین شرایط آموزشی
و تغذیه کانادایی
 بعدازظهر5  صبح تا7 ازساعت
514-299-5044
514-402-1452

استخدام

ALAI

Cafe Depot

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)









9311570nader

به یک راننده و پیتزامیکر برای کار
.در پیتزایی فورا نیازمندیم
3699 Ontario E.
(Mr. PAUL)
514-705-8721

استخدام

تــــاتو













ریاضیات
تدریس












 








 

زاده
رحیم







 

ارائه خدمات آرایش دائم
 لب، چشم،ابرو
 کیفیت باال و طبیعی،بهداشتی

514-688-5789


















 Tel.: 514-688-5789
College, University) 








تدریس ریاضیات
tutoring 






(High-School,

با قیمت استثنایی













paidtoendofDec2006

514-999-4161

استخدام
























در سطح کالج و دبیرستان
















ایرانی
تجربه
با
خانم
توسط






































 
514-969-5222

































 


















 Tel.: 514-969-5222













آپارمتان برای اجاره

به یک نفر پیتزامیکر باتجربه
برای کار در ناحیه شامدی الوال
.فورانیازمندیم

2For1

450-686-2859
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Mehrnoosh

paid to end of July

 زیبا و روشن و دلباز،آپارتمان تمیز
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به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
)در مرکزشهر مونتریال (متروگای
.نیازمندیم
.لطفا حضوری مراجعه کنید

استخدام
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توسط خانم تحصیلکرده و
Guy  به مترو66 اتوبوسبــاتجربه
Vendome  به مترو104 اتوبوس-

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-





































 
























Auto
باتخفیف ویژه برای هموطنان
استخدام
Atwater مترو به138 اتوبوس514-850-0460
* محیط مناسب جهت خانم های
آشنا به زبان انگلیسی،به یک نفر
Auto
)514(220-5141
:
آگاهی
تلفن
.محجبه هم فراهم میباشد






















به یک نفر خانم آشپز
 برای،و یا فرانسوی
- Drive Farhat
514-220-5141
آموزش رقص ایـرانی وعربی
)(آشنا به زبان انگلیسی
نگهداری و انجام نیازهای روزانه
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Tel.: 514-991-8636
خرید امالک در
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6107 Sherbooke W.
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Tel.: 514-484-8072
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یکتا
تحویلداری
آرزو













450-698-0300
دبی
در
آپارتمان
خرید
جهت
به یک نفر پیتزامیکر باتجربه
استخدام
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و
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باکامیـاروشبـــــنم





























سوپراخوان برای شعبه دوم
برای کار در رستوران در ناحیه
دادگستری
رسمی
مترجم

NDG
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دوگل در کبک...
ادامه از صفحه19 :
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765 GREENWOOD Rd.,
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 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
و عکس های فرستاده باز گردانده نمی
شود - .نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
 پیوند جویای دیدگاه های متفاوت ومخالف با نوشته های چاپ شده است.
 پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانیو نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
 نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است. -استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:
سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ویدئوخورشید ،ماهی
سن لوران ،رستوران اصفهان ،کوپلی2:و،1
پارسوماش ،پرسپولیس ،فرحت ،دنیا ،یو-ان-
سات،اتوکلیفتون،جمشیدترابی،فتوشاپ،
المیزان ،نور  ،زفیرا ،شاتوبریان ،صادق،
پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،خضر،
کبابسرا ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپرضو  ،ماهی
سیروس ،عمروتراول ،پیتزاداود ،ماهی ایمان،
رستوران تهران و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس  ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی (سنت فوآ)

Casse-croûte au marché public de
Sainte-Foy: 939 av Roland Beaudin
Sainte-Foy, QC G1V 3V9

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،میدل ایست ،و دیگر فروشگاه
های ایرانی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

تیراژگسترده
گرافیکعالی

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
 3شهر 2باردرماه

advertise with us

514.996.9692

سرمقاله روزنامه گازت در  24جوالی
به این موضوع اختصاص یافته است.
عنوان آن چنین است:
دوگل بعد از گذش��ت چهل س��ال،
کسی اهمیتی نمی دهد.
در سوتیتر مقاله هم آمده است:
چهل سال قبل ،شارل دوگل با دادن
ش��عار «زنده باد کبک آزاد!» تعداد
زیادی از کبکی ها را «ش��ارژ» کرد
و تعداد بیشتری از کانادائی ها را به
خشم آورد.
بخش هائی از آن مقاله چنین است:
نماد آزادی فرانس��ه در دوره جنگ
دوم جهانی ،رئیس جمهور فرانسه و
مردی که اعتماد به نفس او انتهائی
ندارد ،دعوت شده بود که در مراسم
یکصدمین س��الگرد کنفدراس��یون
شرکت کند .اما ،او در عوض به انبوه
جمعیتی که با هلهله به استقبال او
آمده بودند گفت:
این استقبال مرا بیاد فضای آزادشدن
پاریس در س��ال  1944می اندازد،
و متعاق��ب آن بمب «زنده باد کبک
آزاد!» ترکید.
آیا دوگل می دانست که این عبارت
شعار PQدر مجمع ملی بود؟
اما او یقینا می دانست که زخم زبان
او که در این چهار کلمه خالصه شده
بود پی یر جانسون را برخواهد آشفت
که بگوید:
«کانادائ��ی ها نیازی به آزادس��ازی

ندارند!»
آنچه امروز درباره اظهارات دوگل قابل
مالحظه است آنست که انعکاسی از
آن در میان نیست .حتی خانم پولین
ماروآ ،که اخیرا به رهبری PQبرگزیده
شده است ،کامال سیاستمدارانه ،بی
تفاوت از کنار آن گذشت.
مقاله نویس بدون آنکه نفس استقالل
را زیر سؤال ببرد ،به پی یر جانسون
بخاطر گفتن آن جمل��ه اعتبار می
دهد و در پایان مقاله می نویسد:
«اکنون کشور و جامعه کانادا خود را با
سیستم دوزبانی و دوفرهنگی تطبیق
داده و حرکت استقالل طلبی هم در
جریان آن نقش��ی بازی کرده است.
امروز نی��ازی نداریم که بین کانادا و
کب��ک انتخابی بکنیم .سیس��تم ما
بطور تحسین انگیزی کار می کند و
سیاست و سازماندهی مان از 1967
تاکن��ون تفاوت زیادی کرده اس��ت.
موفقیت ما در س��امان بخشیدن به
تنش های سیاسی و تنظیم سازمان
ها نش��ان می دهد ک��ه کانادائی ها
واقعا آزادند و در بهره گیری از منافع
اتحاد و فدرالیسم انعطاف پذیر با هم
شریکند».
جنبه دیگر این موضوع آن است که
آلن آس�لان ،مجسمه س��از مشهور
فرانس��وی که اکنون در «لورانتید»
زندگی می کند ،مجس��مه ای از سر
و شانه های دوگل ساخته است که
آماده است آن را به شهر مونترال اهدا
کند تا پس از برونزکاری در خیابان
شربروک نصب شود.
اما مقامات ش��هری تاکنون دو بار با
این کار مخالفت کرده اند.

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170
اسانلو...

چقدر به رس��یدگی عادالنه به این
پرونده امیدوارید؟

ادامه از صفحه25 :

ببینید من به كار همس��رم اعتقاد
دارم  .او ش��فاف و روشن عمل كرده
و سال ها زندگی اش را وقف مسایل
كارگری در ایران كرده است .به این
كار باور دارد و من هم به او و كارش
.از اینكه با او خالف قانون برخورد می
شود و اینكه شبانه او را دستگیر می
كنن��د  .چهار روز بعد خانواده اش را
این چنین در جریان قرار می گذارند
دلخورم  .اما این ها را می توان به چه
كسی گفت .وقتی حتی مسوالن هم
پاسخگوی سواالت ما نیستند و اجازه
مالقات نمی دهند.

وكالیش چه می گویند؟
تا كنون پاسخ قانع كننده ای به وكال
هم نداده اند .جرم همان جرم سابق
است .اقدام علیه امنیت ملی.
چیز دیگری هم اضافه شده است به
این اقدام علیه امنیت ملی؟
تا حاال كه نه.
تجربه كار سندیكایی هم داشته اید؟
خیر.البته عالقه مند بودم  .اما با این
فشار كاری و تربیت بچه ها و كارهای
روزم��ره فرصتی ب��رای پرداختن به
چنین كارهایی پیش نیامد.

ایـــران...

«بهمن» و راهکارهای مقطعی
بیکاری
برنامه پنج ساله دیگر به چهار تا پنج

در حاش��یه نشست 25
ج��والی هی��ات وزی��ران جمهوری
اس�لامی ،محمد جهرمی وزیر کار و
امور اجتماعی به خبرنگاران گفت با
توجه به رشد جمعیت کشور در دهه
نخست پس از انقالب ،اگر دولت تمام
توان خود را هم به کار گیرد ،تنها می
تواند نرخ بیکاری را ثابت نگهدارد.
به گزارش خبرگ��زاری فارس ،آقای
جهرم��ی به ح��ل مش��کل بیکاری
امیدوار است ،ولی نه در پایان برنامه
پنجس��اله چهارم ،که س��ال ۱۳۸۸
تعیین ش��ده .او پیش بینی می کند
که اگر «جهش» کنونی کشور ادامه
یابد ،نرخ بی��کاری ایران در پایان دو

در صد جمعیت فعال خواهد رسید.
در ش��رایطی که ای��ران تنها به نفت
زنده است و اقتصاد آن در کام رکود
و تورم فرو رفت��ه ،مفهوم «جهش»
در سخنان وزیر کار و امور اجتماعی
جمهوری اسالمی پرسش برانگیز به
نظر می رسد.
محمد جهرمی ،نرخ بیکاری ایران را
 ۱۲.۵در ص��د اع�لام می کند و می
گوید ک��ه دولت نهم ،ب��ا ایجاد یک
میلیون و دویس��ت هزار فرصت تازه
شغلی در سال ،این شاخص را ثابت
نگهداشتهاست.
هم نرخ بیکاری اعالم ش��ده از سوی
وزی��ر کار و امور اجتماعی با ناباوری
بخش بزرگی از محافل کارشناس��ی

پل های معیوب
ادامه از صفحه19 :
گازت  20جوالی ،ضمن آگهی های
فکاهی پرفروش ترین نشریات کبک،
از دفترچه های راهنمای توریس��تی
بهتری��ن  50رس��توران ،راحت ترین
 75مهمانخان��ه و همچنی��ن 135
خطرناکتری��ن روگذر ه��م خبر داده
است!
در هر صورت 8 ،فقره از پل های مورد
اش��اره در مونترال هس��تند که روی
اتوبان های  520 ،25 ،19 ،13و720
قرار دارن��د 3 .فقره ه��م روی اتوبان
شماره  10هستند.
محل دقیق پل های معیوب در گازت
 20جوالی چاپ شده است .در الپرس
هم��ان روز هم نقش��ه نس��بتاً دقیق
راههای کبک چاپ و محل بعضی از
این پل ها مشخص گزیده است.
ازجمله پل های مونترال که زیاد مورد
گفتگو هستند عبارتند از:

اعدام
ادامه از صفحه :
معت��ادان را در خیابانه��ای اطراف
امیریه ردیف میكرد و آنان را همانجا
به دار میزد .آن روز ،رهبران فكری و
سیاسی جامعه در برابر این جنایت به
خشم نیامدند و در برابر آن نایستادند.
و دیری نپایی��د كه منطق حاكم بر
روش خلخالی دست و پای مخالفان
سیاسی و دگراندیشان را نیز گرفت
و قت��ل عامهای عظیم هزارهای را به
دنبال آورد .وقتی جامعه به حكومت
اجازه میدهد كه «عناصر نامطلوب»
را از بین ببرد ،در عمل تعریف عنصر
نامطلوب را نیز ب��ه آن واگذار كرده
است .كافی است به فرمان قتل عامی
كه در همین روزها آقای خمینی در
سال  1367صادر كرد مراجعه شود تا
عظمت این فاجعه درك گردد.
اكنون باید برای كمتر كسی پوشیده
مانده باشد كه مجازات اعدام كمترین
تأثی��ری در كاهش ج��رم و جنایت
ندارد و فلس��فه اصلی كاربرد آن ،به
خصوص در نظامهای اس��تبدادی،
چیزی جز ارعاب شهروندان نیست.
به همین دلیل ،كاهش و افزایش آمار
اعدام در كشور ما رابطهای مستقیم
و تنگاتنگ با كاهش و افزایش موج
س��ركوب دارد .این رابطه را میتوان
به خوبی در طول سالیان دراز دوران
 28ساله حكومت جمهوری اسالمی
(و پیش از آن در حكومت ش��اه نیز)
دید .در یكی دو ماه اخیر نیز افزایش
اعدامها با موج جدید سركوب علیه
زنان ،دانش��جویان و دستگیریهای
فراوان اخیر همراه بوده است .همراه
ب��ا اعدامهای ظاه��را جنایی ،خطر
اعدامه��ای سیاس��ی نیز ب��اال رفته
اس��ت .هماكنون ،خط��ر اعدام جان
روزنامه نگاران كرد عدنان حسنپور

ایران روبرو است و هم شمار فرصت
های شغل که دولت نهم ادعای ایجاد
آنها را دارد.
تنها راه موثر برای مبارزه با بیکاری،
ایجاد فض��ای اعتم��اد الزم برای به
حرک��ت در آم��دن چ��رخ فعالیت
اقتص��ادی از راه س��رمایه گذاری در
ایجاد واحد های تولیدی است.
فضای درونی و بین المللی ایران در
حال حاضر ،انباش��ته از بی اعتمادی
اس��ت و این عامل اصلی شکس��ت
دولت محمود احمدی نژاد در مبارزه
با آفت بیکاری است.
برای خنثی کردن این شکست ،دولت
نهم به طرح ایجاد بن��گاه های زود
ب��ازده روی آورده و ،در همان حال،
تالش می کند کارگران مهاجر را از
کشور براند و حتی بخشی از نیروی
کار ایران را به خارج اعزام کند.
«بنگاه های زود بازده» ناظر بر اعطای
تسهیالت بانکی به کسانی است که
برای تاسیس این گونه بنگاه ها ،پروژه
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در خیابان ش��ربروک پل روی بولوار
ب��ری ،در بولوار کوت ورت��و ،پل روی
اتوبان  13و پل اتوبان  19روی بولوار
گوئن.
س��خنگوی وزارت ترابری ،در دنباله
اطمینان بخشی به مردم ،گفته است
که اگر ضمن بازرسی ها ،قسمت هائی
از جاده ها و پل ها و غیره را ،حتی به
کمترین میزان ،خطرآفرین تشخیص
داده شود ،به آگاهی همگان خواهیم
رساند و آنجا را ،به منظور حفظ جان
م��ردم ،بالفاصل��ه تخریب ی��ا ترمیم
خواهیم کرد.
به گفته او ،این موارد آسیب پذیر ،صرفا
به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه،
با دقت بررسی و مشخص گردیده اند.
وی از رسانه ها خواست با انتشار عکس
هائی از ترک ها یا پوس��یدگی فلزات
پل ها ،مردم را به وحش��ت نیندازند.
چون ممکن است مردم عادی آنها را
خطرآفرین بدانند ،در حالی که از نظر
کارشناسان چنین نیست.

ظاهراً چنان که باید باشند به نظر نمی
رسند ،ولی خطرآفرین نیستند.
او همچنی��ن ق��ول داد که س��ازمان
ترافیک این  135پل و روگذر را مجددا
مورد بازرسی دقیق تر قرار خواهد داد
و تا پایان پائیز امسال ،انجام اقدامات
الزم به پایان خواهد رسید.
فعال هیچ یک از این مس��یرها بسته
نشده است .اما اقدامات احتیاطی الزم
از هم اکنون به عمل آمده است.
ازجمله این که ده درصد کامیون هائی
که بار سنگین حمل می کنند از عبور
از روی ای��ن پل ها منع ش��ده اند .به
رانندگان بقیه وس��ایل نقلیه سنگین
هم توصیه شده است که از میزان وزن
محموله های خود بکاهند.
این توصیه ها از سوی کمیته تحقیق
جانس��ون به عمل آمده است که می
گوید  90درص��د راههای کبک بین
سال های  1960و  1980بنا شده اند
که مطابق نقشه های تنظیمی نبوده
ان��د .روگذر کنکورد هم یکی از آن ها
ست که در سال  1970ساخته شده
است.

و عبدالواحد بوتیمار را تهدید میكند.
خبر رس��یده اس��ت كه اعدام خالد
حردانی نیز پس از هفت سال تحمل
زندان ممكن اس��ت همین روزها به
مرحله اجرا درآید .مجازات اعدام یك
ی نیست ،جواز قتلی است
حكم قضای 
ی جامعه در اختیار حكومت
كه از سو 
قرار میگیرد  -و حكومت را در اعمال
آن آزاد میگذارد.
در جمهوری اسالمی این تیغ به دست
مستترین «زنگیان» داده شده است
 كسانی كه آدمكشی را حق خدادادهخ��ود میدانند --.ص��دور فرمان (یا
فت��وای) قتل یكی از حقوقی اس��ت
كه حاكمیت برای خود و الیگارشی
روحانیت قایل شده است ،و مقامات
حاكم هر زمان كه خواستهاند فرمان
قتل صادر كردهاند .آنان نشان دادهاند
كه در اعم��ال این حق ،حد و مرزی
نیز برای خود نمیشناسند .قتل عام
هزارانه سال  67تنها یك مورد از اعمال
این «حق» بوده اس��ت .هزاران مورد
ت اعدام رسمی یا ترور،
دیگر به صور 
در داخل و خارج كش��ور ،از دخالت
دهها و س��دها و احیانا هزاران نفر ،از
مقامات و رهبران جمهوری اسالمی
گرفته تا حاكمان شرع و دادستانها و
بازجوها ،در كاربرد بیحساب و بیبند
و بار این «حق آدمكش��ی» حكایت
میكند .هماكنون نیز در كابینه آقای
ی
ی مانند پورمحمد 
احمدینژاد افراد 
كه به ش��هادت آیتالله منتظری در
قتل عام س��ال  67مستقیما دست
داشته یا محسنی اژهای كه به شهادت
اكبر گنجی حك��م قتل پرویز دوانی
را صادر كرده اس��ت عضویت دارند.
وزیر ارشادش آقای صفار هرندی نیز
كسی است كه در سال  ،1378صرفا
ب��ه خاطر این كه من خواس��تار لغو
مجازات اعدام ش��ده بودم ،برای من
در روزنامه كیهان پرونده جنایی قتل
درست كرد!
از ای��ن رو ،وانهادن جواز حكم اعدام

در دس��ت این حكوم��ت تنها تأیید
ی��ك مج��ازات خش��ن ،ناانس��انی و
تحقیركننده نیست ،و بلكه جواز قتل
و آدمكش��ی و قتل عام نی ز هست .و
مبارزه برای لغو اعدام تنها یك پیكار
انسانی و حقوق بشری نیست و بلكه
یك جنبش آزادیخواهانه ،دموكراتیك
و ضد اس��تبدادی نیز هس��ت .این
تجربه را ما یك بار از سر گذراندهایم.
در س��الهای اول انقالب كه ماشین
اعدام به راه افتاده بود ،غالب نیروهای
سیاس��ی در برابر آن نایس��تادند (از
آنها كه تأیید نیز میكردند بگذریم)
و فریادهای مدافعان محدود حقوق
بش��ر برای جلوگیری از آن اعدامها
كمتر ش��نوندهای یافت .بعدها تیغ
این ماشین بر گردن بسیاری از این
نیروهای سیاسی فرود آمد و آنان را
خرد كرد .اكنون كه داعیان بازگشت
به سالهای اولیه انقالب به حكومت
بازگشتهاند این خطر در حال تكرار
اس��ت .اگر نه به خاطر انس��انیت و
حقوق بش��ر ،دس��ت كم ب��ه خاطر
جلوگیری از قتل عام و كشتارهایی
كه ای��ن حكومت ممكن اس��ت در
لحظات حساس و بحرانی آینده (كه
با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی
میتواند بسیار حاد شود) به آن دست
زند ،باید از هم اكنون به پیكار مبارزه
با اعدام پیوست .البته حكومت ممكن
اس��ت حتا در صورتی كه این حربه
از آن گرفته شود باز هم به سركوب
و كش��تار دست بزند ،ولی دست كم
این كه نخواهد توانست آن را به نام
قانون و مردم و تحت عنوان مجازات
اعدام توجی��ه كند .و مهمتر این كه
پس از هر تحولی در ساختار سیاسی
ایران ،زمینه برای جلوگیری از تكرار
دور باطل خشونت و كاربرد مجازات
اعدام ب��رای انتقامگیری از مجرمان
پیشین فراهم میشود .برای انسانیت،
دموكراسی و آزادی و حقوق بشر ،به
پیكار علیه مجازات اعدام بپیوندیم!

او گف��ت بعضی از قس��متهای راه ها

ارائه دهند.
همان طور که پیش بینی می ش��د،
صدها هزار طرح برای برخورداری از
همین تسهیالت به بانک ها سرازیر
ش��ده که شمار زیادی از آنها ،بر پایه
تعهد دریافت کنندگان تس��هیالت
به ایجاد فرصت های ش��غلی ،مورد
تصویب قرار گرفته اند.
همین تعه��دات ،در آمار دولت نهم،
مبنا قرار گرفته و به عنوان مشاغلی
که واقعا ایجاد شده ،به حساب آمده
اند.
یکی دیگر از محور های اصلی تالش
دولت نهم در راه ایجاد اشتغال ،اخراج
کارگران مهاجران افغان است ،به آن
امید که به جای آنها کارجویان ایرانی
استخدام شوند.
تاکن��ون هی��چ گ��زارش معتب��ر
کارشناسی ،اثر بخش بودن این اقدام
را تایید نکرده است.
از س��وی دیگر معاون اشتغال وزارت
کار روز دوم م��رداد م��اه اعالم کرد

جمهوری اسالمی قصد دارد طی پنج
سال آینده یکصد هزار نفر از نیروی
کار متخص��ص ایرانی را ،که به گفته
او مازاد بر نیاز داخلی باشند ،به خارج
اعزام کند .هدف این اقدام طبعا کم
کردن تنش در بازار کار ایران است.
کمتر کسی به کارآمد بودن این ابتکار
ها باور دارد.
حدود یکسال پیش ،محمد جهرمی
وزیر کار و امور اجتماعی در نشستی
با نمایندگان بخش خصوصی پدیده
بیکاری را در ایران «بهمنی بس��یار
متراکم ،سنگین و حجیم» توصیف
کرد و گف��ت اگر این بهمن را از هم
فرو نپاشیم ،چندین وزارتخانه زیر آن
له خواهد شد.
این بهم��ن همچنان در ح��ال فرو
غلطیدن است.
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
(رادیوفردا)

دخترم همه ایرانی ها مثل هم نیستند.
سالم به هر کس که حرفهای مرا می خواند.
(مادرم همیشه میگه فقط بگو درود ما
ایرانی هستیم .سالم زبان ما نیست .به هر
حال درود).
می خواهم یک داستان برایتان تعریف کنم
که روی من خیلی تاثیر گذاشته .گفتم هم
درددل می کنم و هم تجربه خودم را با شما
در میان می گذارم .داستان برمی گرده به
اینکه چطوری من در یک شرکت خیلی
کوچک ایرانی شروع به کار کردم و چرا از
آنجا بیرون آمدم
من یک دختر جوان ایرانی ساکن مونتریال
هستم که حدودا  10سال پیش وقتی که
هنوز هفت سالم نشده بود از کشورم که به
قول مامانم مورد حمله ایرانیان بیگانه قرار
گرفته به کانادا آمدم .تا آنجایی که یادم
میاد ،مادرم عاشق ایران و ایرانی هاست.
میگه ازدواج فقط با ایرانی ،کلمات ایرانی،
فروشگاه ها ایرانی ،غذاها ایرانی ،موزیک ها
سنتی ایرانی!! دکورها در خانه همه ایرانی و
خالصه همه چیز و همه چیز ایرانی.
جند هفته قبل مادرم به من که در همنگام
تعطیالت تابستانی در یک شرکت کانادایی
کار می کردم ،گفت:
“چرا برای خارجی ها کار می کنی ،عمو
جان یک شرکت دارد .و چون تورا مثل
دخترش دوست دارد بهتر است آنجا بروی.
من حرف مامانم رو گوش کردم .عمو جان
من را با ساعتی  8دالر استخدام کرد.
راستی برای اینکه به سه زبان مسلط هستم
تو اون شرکت کانادایی ساعتی  12دالر می
گرفتم.
مادرم گفت عیب ندارد دخترم .ایرانی
هستند و در محیط های ایرانی تو فرهنگ
ما را بهتر یاد می گیری!! گفتم مامان جان
من سه تا زبان را کامل بلدم و به زبان
اسپانیایی هم آشنا هستم حق من ساعتی
 8دالر نیست .مامانم گفت دخترم راه دوری
نمی رود همه ایرانی هستیم باید یاد بگیریم
به هم کمک کنیم در ضمن من مطئن
هستم عمو هوای تو را دارد.

حاال این تمام ماجرا نبود.
از روز اول عمو جان از صبح اول کار ،از
هر کس و هر چیز ناراضی بود پشت سر او
فحش های  fدار ( اف – دار ) می داد.
گفتم عمو جان ازتون خواهش میکنم
حرف بد نزنید .بعد با خودم فکر کردم چرا
مادرم می گوید ایرانی ها جلوی حرف بچه
ها بد نمی زنند .حتما اشتباه شده .چون هر
چه که باشه مادرم دروغ گو نیست و من
این را اطمینان دارم
و اما یکی از مهمترین چیزهایی که باعث
شد ،من کارم را «استاپ» کنم این بود که
هر کس که در این شرکت نمی خواست به
کارش ادامه بدهد سر طلب هایش با عمو
جان دعوایش می شد .چون عمو جان می
خواست
برای هر
دقیقه دیر
آمدن به
سر کار 40
دالر (چهل
دالر) از
حقوق آن
همکار
کم کند.
من گفتم
عمو جان
شما فقط
ساعتی
 8دالر به
کارکنان
تان می
دهید.
چطور می
خواهید 40
دالر برای
هر دقیقه
کم کنید.
عمو جان
با لبخند
مسخره ای
گفت:
عزیزم با تو
این کار را

خانه ایران
ادامه در صفحه12 :
برای به حقیقت پیوستن آرزوهایمان که در گوشه و
کنار این پارک و آن پارک،این محفل و آن محفل با
همدیگر زمزمه کردهایم و میکنیم ،برای از قطره به
هیبت دریا درآمدن ،برای همنوازی ،برای هر چه
رسا شدن طنین صدایمان در کشور جدیدمان ،اکنون
وقت وقت است .به ما بپیوندید و با عضویت فعالتان ما
را در این مهم یاری دهید .این شاید ا ّولین قدمیست
که در راه تحقق بخش��یدن آنچه که در س��ر داریم
میتوانیم برداریم .برای اطالع بیشتر دربارهی عضویت
به طرق زیر میتوانید با ما تماس حاصل کنید:
نشانیپستی:
C.P. # 222 Succ. Snowdon, Montréal, Qc
H3X 3T4

ایمیل:
تارنما:

@khanehiran.montreal
gmail.com

www.khanehiranmontreal.wordpress.com

با احترام و سپاس،

هیأت مدیره خانه ایران

تزئینسفرهعقــــــد
و میــز نامــزدی
Shirin Afshari
Cell.: 514.993.6843

www.paivand.ca
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Head Office Montreal:
T: (514) 996-9692
F: (514) 422-8996
Toronto Office:
(647) 429-0030
Vancouver Office:
(604) 921-IRAN


















































































































































































Em
ail: Payvand@videotron.ca

Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1

-996-9692

مادرم میگه ....

از روز اول که شروع به کار کردم فرمایش
های عمو جان شروع شد:
دخترم برو قهوه بخر! دخترم برو دونات
بخر!! دخترم برو  !! ...به مادرم گفتم :مامان
جان آخه میگه من خدمت کارم؟ گفت:
دخترم ما ایرانی هستیم .حاال فکر کن
عمو جان آمده خانه امان و تو داری ازش
پذیرایی می کنی.

کارم ادامه دادم .آخه اولین باری بود
نمی کنم!
که کسی به من می گفت دروغگو
یادم میاد یک روز که
مریض بودم و باید در
هستم .خالصه یک روز بعد از این لت و پار شدن عاطفی رحیمیان
همه اتفاقات وحشتناک تصمیم
خانه می ماندم ،مادرم
کاریکاتور لت و پار شدن عاطفی رحیمیان و
گرفتم دیگر سر کار نروم .می دانید
گفت دخترم ،عمو دو
چه شد؟
بار زنگ زده و گفته که
پیوندیان (کار خوب سیروس یحیی آبادی)
بله عمو جان ایرانی مهربان پول یک
سرش شلوغ است و به
را در ش�ماره پی�ش ،پیامد تره�ات آقای
هفته مرا نداد .به او تلفن زدم .او گفت
کمک تو نیاز دارد ،با
حسین انصاری دیدم و خواندم...
چون کارم را ترک کردم حق و حقوقی
اینکه میدانم تب داری
و گریستم.
ندارم .گفتم عمو جان به نظر شما
برو آنجا فقط بشین.
چهارپاره های زیر از عبید زمانه ،هادی خرس��ندی،
درست است ساعتی  8دالر
گناه دارند بیزنس
زبان حال ماست ،همه ما...
اشانتیون از حقوق یک دختر محصل 17
ایرانیه ،هموطنه! گفتم
یک
از این که اینطور تس��امح بخرج می دهید ،به سهم
ساله را که باید از شما چیز یاد
باشه مامان جان .دو
ایرانی ها
کوچک خودم سپاسگزارم:
بگیرد ،به خاطر کارهای بد
تا قرص خوردم و راه
خودتان ندهید .این را گفتم و
افتادم .شاید اثر قرص
تلفن را قطع کردم
که
ها بود یا ضعف بیماری
ای گریه کنان رخت غریبی به تنت
حاال که چند روز از آن مکالمه تلفنی می
درون مترو خوابم برد و  2ساعت دیر
بدتر ز جهنم شده باغ و چمنت
گذرد فکر می کنم که دست مامانم درد
رسیدم .وقتی سر کارم رسیدم و جریان را
افسوس که با تو هست در شهر غریب
نکند که مرا به کانادا آورد .چون من یک
گفتم .عمو جان با لحن بی ادبی گفت من
از اهل محل ،غریب تر هموطنت
اشانتیون از ایرانی ها دیدم و حاال از مامانم
تو را باور ندارم .اگر دوست پسر داری وقت
***
های دیگری با او قرار بگذار .گفتم عمو جان ممنونم که اینجا هستم
مایی که ز حرص و از این گونه پریم
این یک مساله خصوصی است و اگر هم من دیروز در حالی که دیگر عصبانی نبودم برای
دوست پسر داشته باشم به شما ربطی ندارد مادرم ماجرا را تعریف کردم و در حالی که
حق است که نان یکدگر را ببریم
مثل
و احتیاجی هم نیست که وقت کار کردن به مادرم می گفت دخترم همه ایرانی ها
خواهیم اگر دم از مروت بزنیم
هم نیستند .از جایم بلند شدم ،دست مادرم
دیدن او بروم و برای مادرم فیلم بازی کنم.
کافی ست همین که همدگر را نخوریم
را بوسیدم و گفتم مادر عزیزم این دومین
من آزادم به عنوان یک ایرانی – کانادایی
جای ایرانی بود که کار می کردم خدا را
هر کاری که می خواهم بکنم .ولی خودم
یک هموطن شما
شکر اولی حقوقم را نخورد ولی .....
حس می کنم االن زود است دوست پسر
( شربروک ،کبک)
سوزان (مونتریال)
داشته باشم .عمو جان با تمسخر خندید و
 18جوالی 2007
من در حالی که می خواستم گریه کنم به

قبل و بعد از مهرورزی انصاری
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وست
آیلند

NDG
کلیه مایجتاج شما
...و بیشتر...
زیر یک سقف!

مجموعه ای بی نظیر و غرور انگیز
از کلیه مواد غذایی ایرانی ،شرقی و کانادایی
برترینکیفیت
و بهای رقابت ناپذیر
در محیطی بسیار بزرگ و زیبا
پارکینگ وسیع
مدیریت طوالنی و امکانات گسترده اخوان فودز
درخدمت ایرانیان وست آیلند

قصــــابیبزرگ،
شیرینی فروشی ،رستوران
وکافه تــریا
انواع سبزی ومیوه های تازه
لبنیات ،شیر و پنیر،
کالباس ،خیارشور
حبوبات ،روغن ،انواع
کنسروها ،دوغ ،انواع
نان و عرقیجات،همه گونه
وسائل پیک نیک ،ظروف،
پلوپز ،صنایع دستی نفیس و
بسیاری دیگر به بهای عالی

6127 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744 Fax.: 514-485-7009

15760 boul Pierrefonds
)(PFDS.) H9H 3P6 (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551 Fax.: 514-620-5371
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Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Tel.: 514-996-9692,
Fax:514-422-8996
Email: Paivand@videotron.ca
www.paivand.ca
Toronto Tel.: 647-429-0030















Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

5655 Sherbrooke W.

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








































































 







Tel.: 514-481-0671




































1834 Ste-Catherine W., Suite 301
Tel.: (514) 933-3337
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Cell: (514) 969-2492

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

Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

Affiliated Real Estate Agent
Courtier immobilier agréé
4000 SAINT-JEAN BOUL. #2000

514-684-0118 (Fax)
514-684-1141 (Office)
torabi@royallepage.ca
www.sellwestisland.ca

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086













































2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644

www.08tapesh.com














New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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6170 Sherbrooke W. Tel.: (514) 485-4744
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