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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

رفسنجانی :مذاکره بهترین راه است!

آمریکا

اکبر هاشمی رفسنجانی،
رئیس ‘مجمع تشخیص
مصلحت نظام’ در ایران،
می گوید کشورش برای
مذاکره ب��ا آمریکا در هر
سطحی در مورد مساله
هسته ای و سایر مسائل،
البته بدون منوط کردن
آن ب��ه پیش ش��رط ها،
آمادگی دارد.
سایر مقام های جمهوری
اسالمیدرگذشتهموضع
مشابهی را منعکس کرده
بودند ام��ا آمریکا که در
مورد عراق درحال گفتگو

آیا آرامش به بازارهای مالی
جهان باز می گردد؟
8
شيوه و ناز تو شيرين خط و خال تو مليح
چشم و ابروي تو زيبا قد و باالي تو خوش
Miss Teen USA 2007 contestant Logan Brook Travis
poses in Pasadena, California
August 14, 2007
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VANCOUVER

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

جورج
کلونی:
«فرار از
تهران»!
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با س��فیر ایران در بغداد
است می گوید مذاکرات
در مورد برنامه هس��ته
ای ایران ش��روع نخواهد
شد مگر آنکه این کشور
ابتدا غنی سازی را معلق
سازد.
سخنان آقای رفسنجانی
درخطبه های نماز جمعه
تهران عمدتا صرف حمله
به آمریکا شد اما وی در
بخش پایانی سخنانش
“مذاک��ره” را بهتری��ن
راه برای حل مش��کالت
خواند.
3

میلیونها ایرانی زیر
خط فقر مطلق

آخرین آماری که بانک
مرک�زی جمه�وری
اسالمی در مورد میزان
تورم منتش�ر ک�رده،
تایید آن چیزی اس�ت
که شهروندان مدتهاست شاهد
آناند:
افزای�ش ت�ورم ،گران�ی و کاهش
قدرت خری�د .در ایران بیش از ۹
میلی�ون نفر زیر خط فقر به س�ر
میبرند
مطابق آخرین آمار رس�می ،تورم
در تیرماه به  ۱۴،۸درصد افزایش
یافته است .برخی از مراجع معتبر
اقتص�ادی از جمل�ه “صن�دوق

بینالمللی پول” و “واحد اطالعات
اکونومیس�ت” ب�رآورد میکنند
میزان تورم در س�ال جاری به ۱۷
درصد برسد .در همین حال وزیر
رفاه اعت�راف میکن�د ،در ایران
بیش از  ۹میلیون نفر زیر خط فقر
به سر میبرند.
برخی دیگر این رقم را بیش از ۱۲
میلیوننفرتخمینمیزنند.

دستگیری های گسترده در گیالن

خاطره اعدام های

سـال 67

با گذش�ت نوزده س�ال از اعدامه�ای پرتعداد
تابس�تان س�ال  ۱۳۶۷در زندانهای ایران ،و در
حالی ک�ه هنوز اش�اره به این خاط�ره خونین
از تاریخ معاص�ر ایران ،در داخل کش�ور امری
غیرممکن به حس�اب می آید  ،این بحث میان
تحلیگران سیاسی هر چه بیشتر اوج می گیرد
که نسلهای آینده ایران با این خاطره چه خواهد
کرد.
3

رئي��س پلي��س امني��ت عمومی گي�لان از
دستگيری  ۳هزار و  ۹۲۵نفر از بانوان بدحجاب
در استان خبر داد.
يدالله حس��ينی افزود :به منظور جلوگيری از
خدشهدار کردن اقتدار نظام جمهوری اسالمی
و از بين بردن زمينهها و بس��ترهای تهاجم و
اس��تحاله فرهنگی و به ابتذال کشيده شدن
جوانان و ايجاد احساس جامعهای امن و عاری از
آلودگیها و آسيبپذيریها و تهديدات اخالقی
برای خانوادهها در برخورد با پديده بدحجابی
در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی اقدامات
اساسی صورت گرفته است.
وی اظه��ار داش��ت :ماموران پلي��س امنيت
عمومی ۳ ،هزار و  ۹۲۵نفر از بانوان بدحجاب
را دستگير کردند که از اين تعداد ۲ ،هزار و ۷۷
نفر به مراجع قضايی معرفی شدند.

سپاه در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا

حسین باقرزاده
انتخابات آزاد...
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7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

Happy Birthday
!PAYVAND
ص4 :

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

MONTREAL

www.pars.ca

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

(514) 816-4080

Cell

›`çœ£
¯ Zz
ã¼±› wZz

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

›®˜¯‹¬›}gfZ\£

…vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £
†\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤
6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
“¿¬}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
b®œ
†¨ã ®`` ` `¥Á… £… }f£
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
…ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £

6

بزرگترین انفجار انتحاری عراق

7

گفتگو با ساقی
قهرمان

روزنامه
شرق را
دوباره
توقیف کرد

«عنصـر
ضدانقالب!»
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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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بهزادقیامی

تفسیر برکشایر ایگل از
نفوذ تهران در منطقه

GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.
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موسیقیپاپ...

23

ایران در حال
تبدیل شدن به یک
گره کور است...
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
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E- Mail: montreal@pars.ca

›}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
! ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ
…fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £
›¬ ® ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í

3

سید ابراهیم نبوی
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.
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طناب

Tel.: (514) 731-1443
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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

your music
mixed by
dj Daghoon



Sofreh Aghd

Special
Starting from

August:

450

$

اسپشیال ماه آگوست

تزئین سفره عقد
و میز نامزدی
دالر

450 از

هم اکنون
آماده پخش
در

تپش
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خبر...

رفسنجانی :مذاکره بهترین راه است!
اما نیکول تامس��ون،
‘ایران آماده مذاکره بدون
یک سخنگوی وزارت
پیش شرط با آمریکاست’
خارجه آمریکا ،به بی
بی سی فارسی گفت
ایاالتمتحدهکماکان
______________
بر لزوم توق��ف کلیه فعالیتهای غنی
سازی ایران ،بر اساس قطعنامه های
ادامه از روی جلد
___________________
س��ازمان ملل متحد به عنوان پیش
وی ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فارس شرط مذاکرات تاکید دارد.
گفت:
جان بولتون سفیر س��ابق آمریکا در
مذاکره
آمادگی
سطحی
هر
در
“ایران
س��ازمان ملل که به خاطر انتقادهای
را دارد .ش��رط ه��ای تحقی��ر آمیز و تند از جمهوری اسالمی شهرت دارد،
غیرقابل قبول را پس بگیرند و بدون نیز در گفتگو با بخش فارسی بی بی
شرط بنشینیم مذاکره کنیم ....مسائل سی گفت در اظهارات آقای رفسنجانی
منطقه ،مسائل هسته ای و هر مساله نکته تازه ای مشاهده نمی کند.
ای که وج��ود دارد و ما می توانیم به وی گفت تمامی مقام های جمهوری
آنها کمک کنیم ی��ا آنها به ما کمک اسالمی در مورد مساله هسته ای اتفاق
کنند و ما هم به آنها راه نش��ان دهیم نظر دارند و افزود:
می توانیم در مذاکرات قرار دهیم”.
“دول��ت ای��ران همواره گفت��ه که از

مذاکرات استقبال می کند زیرا کشیده
ش��دن ای��االت متحده ب��ه مذاکرات
ارزش��مندترین بهره را برای ایران به
هم��راه خواهد داش��ت :یعنی مهلت
کافی برای تکمیل برنامه تسلیحاتی
هسته ای آن کشور”.
ایران اتهام آمریکا دایر بر تالش جهت
دستیابی به ظرفیت تولید سالح اتمی
را رد می کند.

‘مهارترفسنجانی’

آقای رفس��نجانی هم اکنون در یک
مقام اجرایی قرار ن��دارد و به عالوه با
توجه ب��ه فاصله زیادی که گمان می
رود میان او و رهبر جمهوری اسالمی
وجود داشته باشد ،نسبت به تاثیرگذار
بودن وی  -که یک سیاستمدار عملگرا
تلقی می شود  -تردیدهایی ابراز می
شود.
بسیاری از مقام های غربی ترجیح می
ادامه در صفحه11 :

سپاه در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا
منابع خبری در آمریکا از تصمیم
دولت این کش��ور برای قرار دادن
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
فهرست سازمان های تروریستی
وزارت امورخارج��ه ایاالت متحده
خبر می دهند.
روزنامه های واش��نگتن پست و
نیوی��ورک تایمز به نق��ل از مقام
های عالی رتب��ه دولت که از آنان
نام نبرده اند نوش��ته اند این اقدام
بر اساس بخشنامه اجرایی صورت
می گیرد ک��ه جورج ب��وش ،رییس
جمهوری ،دو هفت��ه پس از حمالت
یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱صادر کرد.
بر این اس��اس ،س��پاه پاس��داران به
خاطر دخال��ت در نا آرامی های عراق
و افغانستان و ارتباط با آنچه که مقام
های آمریکایی گروه های تروریستی
در خاورمیانه می نامند ،در فهرس��ت
سازمان هایی قرار می گیرد که وزارت

خارجه ایاالت متحده آنها را به ارتباط
با تروریسم متهم می کند.
جمهوری اسالمی همواره اتهام های
آمریکا در مورد ارتباط با تروریس��م را
رد کرده اس��ت و در تازه ترین مورد،
محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور
ایران در س��خنانی در کابل ،پایتخت
افغانس��تان ،این اتهامات را زیر سؤال
برد.

اسانلو به ‘توزیع
اعالمیه علیه نظام’
متهم شده است

حس��ن حداد مع��اون امنیت دادس��تان
ته��ران اعالم ک��رده که منصور اس��انلو
رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد،
که از ش��امگاه روز س��ه شنبه  19تیرماه
در بازداشت بس��ر میبرد ،به دلیل توزیع
اعالمیه علیه نظام دستگیر شده است.
وی گفته اس��ت“ :آقای اسانلو در هنگام
پخش اعالمیه علیه نظام توسط نیروهای
نظام��ی و امنیتی حدود دهه دوم تیر ماه
دستگیر شد و بحث کارگری در دستگیری
وی مطرح نبود”.
آقای اس��انلو پیش از این نی��ز مدتی در
بازداش��ت بوده و ب��ه گفته معاون امنیت

دادستان تهران ،آقای اسانلو در این پرونده
به پنج سال حبس محکوم شده است.
معاون دادستان تهران می گوید چند بار با
همسر ،مادر و خودش صحبت کرده و به
“توافق هایی”رس��یده اما آقای اسانلو “به
توافق ها عمل نکرده است”.
معاون دادس��تان تهران مدعی ش��ده که
آقای اسانلو در هنگام دستگیری ها اقدام
به “خودزنی” می کند“ :ش��یوه اس��انلو
این گونه اس��ت که وقت��ی ماموران قصد

قرار گرفتن س��پاه پاس��داران در
فهرست سازمان های تروریستی
به دول��ت آمریکا امکان می دهد
منابع مالی این نهاد را مسدود و
شخصیت های حقیقی و حقوقی
ط��رف معامله ب��ا آن را مجازات
کند.
آمری��کا از س��ال  ۱۹۸۴ایران را
در فهرس��ت کش��ورهای حامی
تروریس��م ق��رار داده ول��ی این
نخستین بار است که یک سازمان
نظامی رسمی این کشور در فهرست
سازمان های تروریستی وزارت امور
خارجه آمریکا قرار می گیرد.
در فهرس��ت وزارت خارج��ه ایاالت
متحده از چهل و سه سازمان و گروه
به عنوان تش��کیالت تروریستی نام
برده ش��ده است که شبکه القاعده و
سازمان مجاهدین خلق نیز در میان
آنها قرار دارند.
دستگیری او را دارند ،با فریاد و خودزنی
و با جلب توجه ،فضا را مسموم می کند
و او این شیوه را در هر سه بار دستگیری
انجام داده است”.
منصور اسانلو در ماه دسامبر سال 2005
در پی اعتراضهای صنفی کارکنان شرکت
واحد بازداشت شد و پس از آنکه بيش از
هفت ماه در زندان به س��ر برد ،سرانجام
با س��پردن وثیقه آزاد شد اما پرونده او در
دادگاه همچنان مفتوح است.
حداد همچنین وجود هر نوع شکنجه را
در ایران رد کرده و در پاس��خ به س��ئوال
خبرنگاران ایرنا در باره این که”در پایگاه
های اطالع رسانی از شما به عنوان چهره
ای خش��ن یاد می شود و (شما) به مروج
شکنجه معروف شده اید” گفته است“ :
قلم در دست دشمن است و خدا می داند
تا امروز با متهمی بلند صحبت نکرده ام”
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ش��ود رد صالحیت
طرحی برای ممانعت از حضور حماس در انتخابات
کاندیداهایی اس��ت
ک��ه توافق��ات اخیر
مقامات فلس��طینی م��ی گویند که میان این دو گروه در ماه
سازمان آزادی بخش
محمود عب��اس ،رییس تش��کیالت ژوئن منحل شد.
فلسطین را نپذیرفته
خودگردان فلسطینی و رهبر فتح ،در گروه حماس دو ماه پیش
ان��د .ب��ه رس��میت
نظر دارد قوانین انتخاباتی فلسطینیان با بیرون ران��دن هواداران
ش��ناختن کش��ور
را ب��ه گونه ای تغییر ده��د که گروه جنب��ش فت��ح از باریکه
اس��رائیل ،موضوعی
حماس نتواند قانونا در آن شرکت کند .غزه اختیارات این منطقه را در دست
گروه حماس ژانویه س��ال گذشته در گرف��ت و اکنون آقای عب��اس دولت که حماس ب��ا آن مخالف��ت دارد ،از
انتخابات پارلمان فلسطینی پیروز شد .فلسطینی را از کرانه باختری رود اردن جمله این توافقات بوده است.
پیش از این حماس گفته بود که هر
دولت وحدت ملی فلس��طینی که به هدایت می کند.
دنبال مذاکره دو گروه فتح ،حماس و مقام��ات در تش��کیالت خودگردان انتخابات��ی را که پی��ش از پایان دوره
برخی چهره های مستقل فلسطینی با فلسطینی می گویند یکی از راه هایی چهار ساله پارلمان فلسطینی (یعنی
میانجیگری عربستان سعودی تشکیل که آقای عباس می تواند با توس��ل به تا س��ال  )2010برگزار شود ،تحریم
شد ،پس از بروز درگیری های شدید آن مانع از حضور حماس در انتخابات خواهد کرد.

حمیرا قاسم نژاد
روانکاو

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

مشاوره و درمان

Psychotherapist

 wنگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و زندگی
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
 Ô¼“®… z xZ® Z ä… gfZ Ú ® v£fZ †®¤¥·› }£gfZ á ¬¤www.sharifexchange.com
Cote vertu
Bus 121 or
171 east

ä¥¹ gzf 7 :çÀ¹¾† \£“ë‘Z
›®ú¤– Í–z ãÅÅ·† £… ä·‰Z

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

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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ایـــران امتی ...

جنگهای امتی گذشته دلیل خوبی برای حمله به ایران؟!
اولیور کم ،از شخصیت های مهم در میان شدن به یک جنگ خونین دیگر در منطقه
نو محافظه کاران آمریکا ،اخیرا در روزنامه کم نکرده است .س��فر اخیر بازرسان آژانس
گاردین ،چاپ لندن ،مقاله ای نوشت که بین المللی اتمی به تهران هم بعید است که
در آن از حمله اتمی کشورش به دو شهر نگرش موافقان حمله نظامی  -چه متعارف و
ناگازاکی و هیروشیما ژاپن در خاتمه چه اتمی -به ایران را عوض کند.
جنگ جهانی دوم دفاع کرده و گفته بود حمله نظامی به ایران نقض فاحش پیمان ان
همانطور که این حمالت ناجی مردم پی تی است اما این اولین باری نخواهد بود که
جهان بوده از همین روش نیز باید برای آمریکا معاهده  1968را نادیده می گیرد.
حل بحران هسته ای ایران استفاده شود .پیمان عدم گس��ترش جنگ افزارهای اتمی
عباس عدالت )پرفسورعلوم کامپیوتر و از کش��ورهای امضا کننده م��ی خواهد که
ری
با حس��ن نیت برای جلوگیری از گس��ترش
اضیات در دانشگاه معتبر امپریال لندن
و
بن
یانگ
مسابقه تس��لیحات اتمی و خلع سالح اتمی
ذار “حرکت گروهی علیه تحریم
و
ح
مله
وارد مذاکره ش��وند .این پیمان همچنین به
نظامی به ایران”( و مهرناز شهابی
)سر
کشورهای فاقد سالح هسته ای ضمانت می
دبیر اجرایی این تالش جمعی( در
ش
دهد که به آنها برای دستیابی به دانش و فن
ماره روز سه شنبه ( 7اوت) گاردین به
آوری صلح آمیز هسته ای کمک می شود.
این مقاله پاسخ داده اند.
پنج کش��وری که پیش از س��ایر کشورها از
توانمندی تسلیحات هسته ای برخوردار شده
اند برای خلع سالح اتمی به طور موثر اقدام
نکرده اند و به این ترتیب پیمان ان پی تی را
نقض کرده اند.
آمریکا به طور مستمر در دهه های هشتاد و
نود میالدی این پیمان را نقض کرد و دولت
ها و ش��رکتهای غربی و همچنین روسیه و
چین را تحت فشار گذاشت که با ایران مراوده
هسته ای نداشته باشند در حالی که ایران از
سال  1970عضو ان پی تی بوده و این حق را
دارد که مواد ،فن آوری و اطالعات الزم برای
بهره مندی از یک برنامه صلح آمیز هسته ای
را داشته باشد.
این وضعیت و حمله اس��رائیل به تاسیسات
اتمی عراق در سال  1981در نهایت ایران را
وادار کرد برای تامین نیازهای هسته ای خود
به بازار سیاه متوسل شود.
پنهان��کاری ای��ران در ای��ن مورد ب��ه ظن و
تردیده��ای غ��رب در مورد اه��داف ایران از
داشتن توان هسته ای دامن زد.
اما این موضوع و این که چه شد که ایران سر
خواندن نظرات اولیور کمپ اگر تعجب برانگیز از بازار س��یاه هس��ته ای درآورد به ندرت در
رسانه ها انعکاس می یابد؛ همینطور به ندرت
نباشد هراس انگیز است.
درک معنای نهفته در گفته های وی سخت می بینیم که کسی به این واقعیت اشاره کند
نیست .همان گروهی که حمایتشان از حمله که آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانس��ته
نظامی به عراق منجر به فاجعه ای شد که می در  2هزار و دویس��ت بازرسی سرزده ای که
بینیم ،اکنون نگاه جنگ طلبانه اش را به ایران از تاسیسات هسته ای ایران داشته مدرکی از
ساخت جنگ افزار اتمی پیدا کند.
دوخته است.
همان منط��ق خطرناک و مضحک��ی که از در مقابل ش��ک و تردیده��ای غرب در مورد
حمالت سنگدالنه اتمی س��ال  1945دفاع ایران ،برخورد غرب با برنامه تسلیحات هسته
می کن��د اکنون فرصت یافت��ه که از حمله ای اسرائیل را می بینیم؛ برنامه ای که از سوی
“پیش��گیرانه” اتمی علیه ای��ران دفاع کند  -فرانسه ،بریتانیا و آمریکا تامین می شود .این
خطری که باعث می شود به جنگ متعارف کشورها فعاالنه از توس��عه برنامه هسته ای
اسرائیل حمایت کرده اند ،برنامه ای که شامل
راضی شویم.
اکنون بیش از هر زمان دیگر ما باید بر موضع بیش از دویست کالهک هسته ای می شود.
اخالق��ی خ��ود در این زمین��ه تاکید کنیم :اسرائیل به شدت تالش دارد برنامه هسته ای
همانطور که محمد برادعی ،رییس آژانس بین اش را مخفی نگه دارد .حبس مردخای وانونو،
المللی ،می گوید داش��تن جنگ افزار هسته تکنیسین تاسیس��ات هسته ای اسرائیل ،در
ای کمتر از برده داری و نسل کشی در عصر سال  1986برای هجده سال به خاطر این که
علنا از برنامه تسلیحات هسته ای کشورش
مدرن نیست.
جای تعجب است که آشوب در عراق از ذوق س��خن گفته بود نمونه ای بارز از این تالش
و شوق مقامات کاخ سفید در آمریکا برای وارد است.

پس از سه جنگ
خامنانسوزی که آمریکا،
بریتانیا و اسرائیل در
واکنش به حمالت یازده
سپتامبر به نیویورک و
واشنگنت به راه انداخته
اند ،سایه جنگ دیگری
آمسان منطقه خاورمیانه
را تیره و تار کرده است.

حتی وقتی ایران در حال بررسی بازرسی های
مجدد آژانس اتمی است خطر حمله نظامی
به تاسیسات هسته ای این کشور به قوت خود
باقی است.
تهدید اس��رائیل ب��ه اس��تفاده از بمب های
سنگرش��کن برای نابودی توان نظامی ایران
با استراتژی امنیتی آمریکا همسو است .این
اس��تراتژی ،که در سال  2006تعیین شد و
همچنین دکترین پنتاگون مبنی بر عملیات
مشترک اتمی استفاده از سالح های هسته
ای تاکتیکی علیه کشورهای غیرهسته ای را
به عنوان نیرویی بازدارنده مجاز می داند.
نکته خنده آور این است که آمریکا ،به عنوان
مهمترین ناقض ان پی تی ،و اس��رائیل ،تنها
کشور دارای سالح هسته ای منطقه که عضو
این پیمان نیس��ت ،برای مه��ار کردن خطر
هسته ای درصدد حمله هس��ته ای برآمده
اند.
س��ال گذش��ته ،جان م��ک کی��ن ،یکی از
کاندیداه��ای اصلی ح��زب جمهوریخواه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از جمله
راه های حل بحران هسته ای ایران را حمله
نظامی به این کشور می داند ،در پاسخ به این
سوال که پیامد چنین حمله ای چه خواهد بود
گفت“ :حارمجدون ( ،)Armageddonآخرین
نبرد میان خیر و شر در پایان جهان”.
پس از س��ه جنگ خانمانسوزی که آمریکا،
بریتانیا و اسرائیل در واکنش به حمالت یازده
سپتامبر به نیویورک و واشنگتن به راه انداخته
اند ،س��ایه احتمال یک جنگ دیگر آسمان
منطقه خاورمیانه را تیره و تار کرده است.
در حال��ی ک��ه جه��ان
هیروشیما و ناگازاکی را از
خاطر نبرده ،دهها سازمان
و جامعه طرف��دار صلح و
ضد جنگ هس��ته ای در
بریتانیا ،آمریکا و اسرائیل
و همچین پنج برنده جایزه
نوب��ل ،از بیانی��ه ای بین
المللی حمای��ت کرده اند
که خواستار خاورمیانه ای
عاری از جن��گ افزارهای
کشتار جمعی است.
اگر اسرائیل هر چه زودتر
اع�لام کند ک��ه تصمیم
گرفته است جنگ افزارهای
هسته ای خود را نابود کند
به کل منطقه خدمت کرده
است.

از خودمان...

گه زهر چشانده گه َدم از قند زدید
گه شاخه بریده گاه « پیوند» زدید
گاهی چو شمیم ُگل شدید عطر افشان
گه چیـنی این جامعه را بند زدید
(گه هــول شدید و کام ً
ال َگند زدید!)

عزیزان خواننده و زحمتکشان نشریۀ خوب پیوند
چهاردهمین سالروز تولد پیوندتان مبارک
محمد رضا علیدوستی

تابستان  2007مونترآل

پارسوماش

اسپشیال های هفته:

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

شیخ صاحل سیبویه

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

سیروس
یحیی آبادی

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

رستوران

انواع غذاهای ایرانی

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

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...

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

دكتر حسین
باقرزاده

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی

hbzadeh@btinternet.com

___________________

* در شرایط بحرانی ،حتوالت
نامنتظره ممكن است بوقوع
بپیوندد .مظفرالدینشاه فرمان
مشروطه را امضا میكند.
محمدرضاشاه صدای انقالب را
میشنود .جمهوری اسالمی نیز
روزی نه چندان دور ،الیاهلل
رجعت خواهد كرد.
___________________
فضایسیاسیایرانبرایاصالحطلبانی
كه در آس��تانه دور جدی��د انتخابات
مجلس شورای اسالمی امید گشایشی
در آن داش��تند بس��تهتر میش��ود.
تالشهای اصالحطلبان به محوریت
خاتمی-كروبی-رفس��نجانی ب��رای
صفآرایی جدی��د در انتخابات آینده
به جای��ی نرس��یده ،و توقیف مجدد
روزنامه شرق به فاصله یك ماه پس از
سرنوشت مشابه برای هممیهن ،آنان
را از حد اقل تریبونهای خود محروم
كرده است .عالوه بر این ،افزایش خطر
نظامی آمریكا و ش��دت سركوبهای
داخلی ،روحیه یأس و استیصال را در
بین آنان تشدید كرده و نوعی حالت
انفعال را بر آنان مسلط كرده است .در
ای��ن فضا كه اصالحطلبان خودی نور
امیدی برای شركت خود در انتخابات
نمیبینند ،سخن از «انتخابات آزاد»
از س��وی ناخودیها آن قدر بی محل
به نظر میآید كه توجه خاص خود را
میطلبد.
ی ایران
در تنگ ش��دن فضای سیاس 
در ش��رایط فعلی تردی��دی نمیتوان
ی كه در دو جریان
ك��رد .اصالحطلبان 
انتخابات مجلس در  1382و ریاست
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لیلیصمیمی

حاكمیت جمهوری اسالمی  ،احمدینژاد و انتخابات آزاد؟

ماهیتا با خواستهای
دموكـراتی ماننـد انتخابات
آزاد میان های ندارد.



رسمی از ایالت کبک)
(با مجوز
Mar

جمه��وری در  1384از قدرت رانده
شدند به تدریج خاموش و خاموشتر
ش��دهاند .آنان ن��ه فقط ق��درت را از
ی پ��ای آنان در
دس��ت دادند كه جا 
س��ایر ارگانه��ای مؤث��ر در حیات
سیاسی كشور ،از مطبوعات گرفته تا
انجمنهای دانشجویی  ،اولی به ضرب
حكومت و دومی به دلیل رادیكالیزه
ش��دن جنبش دانش��جویی ،نیز زده
ی
شده است .پناه بردن آنان به هاشم 
رفس��نجانی نی��ز دردی را دوا نكرد و
بلكه بالعكس از اعتب��ار آنان در بین
فعاالن سیاسی كاست .نیروی غالب در
حكومت در لگد زدن به حریف افتاده
خوی��ش درنگ نكرد و ت��اآنجا كه
توانست آن را تضعیف كرد تا شاید به
كلی از صحنه سیاست به كناریرود.
دستگیری ایرانیان آمریكایی و متهم
كردن آنان به جاسوس��ی در ماههای
ی كه در زمره حلقههای
اخیر ،كس��ان 
ادامه در صفحه29 :
واس��ط اصالحطلبان ب��ا جهان خارج
بشمار میرفتند ،از
آخری��ن میخهایی
باید محسوب شود
ك��ه حكوم��ت به
تابوت��ی ك��ه برای
اصالحطلبانساخته
بود زده است.
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
البت��ه و ب��ر خالف
(سرد و گرم)
تص��ور حكوم��ت،
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
ش��اید ب��ه تعبی��ر
مارك توای��ن بتوان
یادبود ،ترحیم و...
گفت ك��ه در خبر
بهترین کیفیت ،نازلترین قیمت
مرگ اصالحطلبان
* سرویس رایگان تحویل غذا
اغراق ش��ده است.
از سه عضو رهبری
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال
ا صال حطلب��ا ن ،
خدیجه و ناصر
دس��ت كم یكی از
---------------ی
آنان یعنی هاشم 
Tel.: 514-688-3144
رفسنجانی هنوز در
514-963-5179
450-688-6626
قدرت اس��ت و حتا

@PAYVAND
VIDEOTRON.CA

Sir

Fax: (514) 422-8996

از احتمال نشستن او در مقام رییس
گرامـر
محـاوره،
514-825-3170
مجلس خبرگان كه با مرگ مشكینی
NOV.18
ی
خالی شده اس��ت سخن میرود .ول 
كس��ی كه در یك انتخابات عمومی از
NOV.
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رقیب خود كه یك «كوتوله» سیاسی
pg. 17
به نام احمدینژاد بود شكست خورد
pg. 25
چه تضمینی دارد كه در انتخابات
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نهاد بسته در برابر افرادی مانند مصباح




















یزدی و واعظ طبسی سرنوشت بهتری
پیدا كند؟ اگ��ر در آن انتخابات ،نهاد
6162 Sherbrooke W. Tel.: 514-223-3336
ی فقیه توانست در نتیجه رأیگیری
ول 
تأثیر بگ��ذارد ،در این جا كه خبرگان
Montreal
چون بز اخفش آماده سر تكان دادن
Tel.: (514) 488-6523
در برابر هر اشاره ولی فقیه هستند كار
1834 Ste-Catherine W., Suite 301
به مراتب راحتتر اس��ت .ولیصرف
(514) 586-2398
Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
نظر از این مس��ئله ،قاعدتا نباید كار
 ` ` ` ``„ X çœdã
اصالحطلبان را تمام ش��ده دانست و
Tel.: 514 281-6565
tz®…®Ž çÀÅœzd f£… xZfÂ¥f
تصور كرد نیرویی كه تا سه چهار سال
پیش دو قوه مقننه و مجریه را تماما
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کیترینگشیراز
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- 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

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...

ایران ،در همه جا دست دارد
________
چگونه می توان
کشوری که تقریبا” همه
کارت ها را در دست
دارد منزوی کرد؟
________
مش��کل ایران این اس��ت که در حال
تبدیل شدن به یک گره کور است .این
چیزی است که بوش هفته گذشته به
دو نفر از مقامات هم پیمان خودگفت.
نوری المالکی ،نخس��ت وزیر عراق و
حامد کرزای ،رییس جمهور افغانستان
هر دو به دالیل خاص خودشان تالش
کردند برای رهبران ایران خوب جلوه
کنند .ق��درت گرفتن ای��ران یکی از
ثمرات قابل انتظار بی ثباتی در عراق
است که هیچ کس آنرا در کاخ سفید
پیش بینی نکرده بود و اثر آن می تواند
ده ها سال در خاورمیانه باقی بماند.
بوش به زبان ساده و یا شاید از پشت
پرده در کنفران��س مطبوعاتی هفته
قبل اعالم کرد المالکی وقتی لبخند
زنان کنار میزبانان ایرانی خود ،از جمله
رییس جمهور همه کاره ایران ،محمود
احم��دی نژاد ،عکس می گرفته فقط
می خواسته رفتاری دیپلماتیک داشته
باشد .سرنگونی صدام حسین رئیس
جمهور سنی ،که عراق را درگیر جنگ
نفرت انگیزی برای هشت سال با ایران
کرد ،و جایگزینی او با یک نخست وزیر
شیعه که هیچ عالقه ای هم به سنی
ها ندارد ،هدیه ای اس��ت که به ایران
داده شد .اگر عراق به سه یا چهار تکه
تقسیم نشود ،می توان تصور کرد که
به س��ادگی به کشوری هواخواه ایران
تبدیل خواهد شد.
پروی��ز داوودی ،مع��اون اول رئی��س
جمهور ایران در جریان دیدار المالکی
گفت تهران “ برای برقراری و تثبیت
امنیت در عراق تالش های ویژه ای

جنایت جمهوری
اسالمی

انجام داده اس��ت ”.وقت��ی که عراق

درگیر هرج و مرج است و اتحاد شیعه
و س��نی فقط در دش��منی با آمریکا
است ،برای ایران آسان است که نقش
یک همس��ایه مهربان را بازی کند و
وعده کمک های مالی و دیپلماتیک
را بده��د .تهران ه��ر کاری می کند
حتی اگر تامین تسلیحاتی جنگجویان
داخل عراق باشد .این اتهامی است که
ایران آن را علیرغم وجود ش��واهد رد
می کند.
ایران مشغول زمینه چینی ارتباطات
مش��ابهی در افغانس��تان هم هست،
جایی که ش��واهدی بر تسلیح ستیزه
جویان طالبان از س��وی ایران وجود
دارد .هدف این جنگجویان سرنگونی
دولت دموکراتیک و سس��ت کرزای
اس��ت .آقای کرزای به هش��دار بوش
در مورد س��اده اندیشی وی ،که شاید
عمدی اس��ت ،در براب��ر مقاصد ایران
توجهی نکرد .در واقع باید گفت رئیس
جمهور افغانستان رئیس جمهور کابل
است زیرا این سران طوایف و رهبران
دینی طالبان هس��تند که بر قسمت
اعظم کش��ور حکومت می کنند .اگر
آقای ک��رزای عقی��ده دارد که دولت
تهران به عنوان ه��م پیمان اورا برای
تثبیت موقعیتش یاری خواهد کرد ،به
زودی می فهمد که این عقیده اشتباه
است.
آقای ب��وش هفته قبل گف��ت ایران
کشوری خطرناک است و باید منزوی
شود ولی چگونه می توان کشوری که
تقریبا” همه کارت ها را در دست دارد

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

منزوی کرد؟ خنده دار اینکه فراخوان
برای انزوای ایران درست وقتی صورت
می گیرد که دستگاه دیپلماسی بوش
برای امتح��ان برخی تماس ها با
ایران به تکاپو افتاده اس��ت .این
یک��ی از بی توجهی هائی بود که
به گ��زارش بیکر ش��د .حاال چه
بخواهیم چه نخواهیم ،کاخ سفید
باید این گزارش را با دقت دنبال
کند.
ای��ن صحیح نیس��ت ک��ه ایران
چیزی ب��رای از دس��ت دادن در
عراق ندارد .اگ��ر عراق چند تکه
شود ،بی ثباتی می تواند به ایران
سرایت کند ،خصوصا” ازوقتی احمدی
نژادب��ر روی کار آمده و به گواه نتایج
انتخابات شوراها از مقبولیت چندانی
نزد م��ردم برخ��وردار نیس��ت .انکار
خشمگینانه هولوکاس��ت و پیگیری
برنامه تولید سالح هسته ای ،موجب
نگرانی مردمی شده که نسبت به سایر
ملت های خاورمیانه دید دوستانه تری
به غرب و ایاالت متحده داش��ته اند.
برقراری رابطه بهتر با ایاالت متحده به
نفع ایران است.
بوش عالقه ای برای گفتگو با دشمنان
ندارد اما دیپلماس��ی کابوی��ی ،برای
آمریکا دشمنان بیش��تر و قوی تری
به جا گذاش��ته اس��ت درحالیکه هم
پیمانان مایل به هم بستگی با یک کاخ
سفید غیر قابل اعتماد نیستند .عراق
در زمانی که صدام حس��ین ش��ریک
آمریکا بود ،تجربه مفیدی به شمار می
آمد ولی با سرنگونی وی در واقع هیچ
وزنه متقابلی برای ایران بوجودنیامد.
کاخ س��فید هم نمی تواند عکس آنرا
تظاهر کند .نمی توان پیش بینی کرد
هنگام آغاز به کار رئیس جمهور جدید
ایاالت متحده در ژانویه  ، 2009عراق
در چه اوضاعی به سر می برد ولی می
توان انتظار داشت ایران ضمن درگیر
بودن با مش��کالت پیچیده داخلی و
سیاس��ت خارجی ،هنوز یک بازیگر
اصل��ی خواهد بود؛ تازه اگر مهمترین
بایگر در خاورمیانه نباشد.
منبع :برکشایر ایگل –  13آگوست

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

@etehadsocialisti
yahoo.ca

کاجل زبان

ابوعلی سینا
باز هم سرکوب ،باز هم محاکمه و زندان!

كانوننویسندگان
ایران
مردم آزادهی ای�ران ،آزادگان
جهان

پنجهی اختناق همچنان گلوی آزادی
را میفش��ارد .تعقیب ،دس��تگیری،
كشاندن آزادیخواهان،
پروندهسازی و
ِ
روزنامهن��گاران و فع��االن اجتماعی
ب��ه دادگاه به اتهامهای واهی ش��تاب
میگیرد .تشدید فش��ار به مرحلهی
تحملناپذیری رسیده است و هر روز
ش��اهد برخوردهای عصب��ی و تند با

حق فعاالن هستیم.
درخواستهای به ِ
دستگیری روزنامهنگاران به بهانههای
گوناگ��ون در هم�� ه ج��ای ای��ران و
محكوم ك��ردن آنان ب��ه زندانهای
دراز م��دت ،صدور اح��كام و تعیین
وثیقههای سنگین برای دانشجویان
دستگیری گستردهی
و روزنامهنگاران،
ِ
كارگ��ران و دیداركنن��دگان از منزل
منصور اس��الو ،ریی��س هیئت مدیره
اعتنایی
سندیكای ش��ركت واحد ،بی
ِ
زندانیان
آش��کار به خطرهای جان��ی
ِ
بیم��ار ،از جمله محم��ود صالحی در
زندان سنندج ،و ادامهی صدور حكم
حقوق زن
فعاالن
شالق و زندان برای
ِ
ِ
از نمونههای رایج این گونه برخوردهای

انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی
سركوبگرانه است.
تشکیلدادسرای
از
آخریناخبارحاكی
ِ
ویژهی امنیتی اس��ت .بیگمان ،این
دادگاه پوششی رسمی برای روشهای
ج��اری در برخ��ورد بادگراندیش��ان،
فعاالن فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
ِ
اس��ت .از آن جا كه این سرکوبهای
تحمیل
پی
سازمانیافته و هماهن 
ِ
گ در ِ
سكوت گورس��تانی بر سراسر جامعه
اس��ت ،کانون نویس��ندگان ایران که
وظیفهی خود را دفا ِع بیقید و شرط
آزادی اندیشه و قلم و بیان میداند
از ِ
خواهان پایان گرفتن این فش��ارها و
ِ
اعتراض همهی
تنگناها و خواس��تار
ِ
خواهان ایران و جهان است.
آزادی
ِ

TOEFL-IELTS-TFI

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

 23مرداد 1386

کریسمس امسال با اندی در مونتریال
 26دسامبر جزئیات در شماره آینده

 کالس های اصول نگارشانگلیسی،فرانسه
 کالس های فشرده انگلیسی،فرانسه
کالس های آمادگی برا ی امتحانات

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...





از روی جلد:

















میلیونها ایرانی زیر خط فقر مطلق

سیر صعودی
تو
رم همچنان
ادامه دارد

Makeup Artist

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

فراخوان

روزنامه شرق به علت چاپ گفتگویی با
ساقی قهرمان ،شاعر و نویسنده مقیم
تورونتو ،به دس��تور هیات نظارت بر
مطبوعات توقیف شده است.
محمد پرویزی مدی��رکل مطبوعات
داخلی وزارت ارش��اد ،در باره توقیف
ش��رق از س��وی هی��ات نظ��ارت بر
مطبوعات گفته است“ :روزنامه شرق
به خاطر مصاحبه ب��ا یکی از عناصر
ضدانقالب و مروج همجنس بازی که
بر این فسق علنی اش��تهار دارد و در
این مصاحبه نیز مکنونات قلبی خود
را آش��کار کرده و بر اساس تبصره 12
قانون مطبوعات و به اس��تناد بند دو
ماده ش��ش همان قانون توقیف شده
است”.
روزنامه ش��رق روز ش��نبه  13مرداد
گفتگویی با ساقی قهرمان منتشر کرده
ب��ود ،که هیات نظارت به خاطر چاپ
ای��ن گفتگو روزنامه ش��رق را توقیف
کرده است.

Salon

کلبهعموجمال

جنایت جمهوری اسالمی

«عنصرضدانقالب»
روزنامه شرق را
دوباره توقیف کرد

C
DL











درصد خواهد رسید.
همچنین ،بی��کاری که در کنار
افزایش قیمتها ،کاهش














قدرت 
خرید و تنزل س��طح زندگی را بدنب��ال دارد ،یکی دیگر از













معضالتی است که جامعهی جوان ایران مدتهاست با آن 
روبروست.



















در حالی که وزیر کار از وجود بیش از  ۹میلیون جوان ۲۰



































تا  ۲۴ساله که آمادهی ورود به بازار کارند سخن میگوید،













وزیر رفاه و تامین اجتماعی ،عبدالرضا مصری جمعیت زیر 














خط شدید و مطلق









است.فقر را فراتر از  ۹میلیون و  ۲۴۲هزار
نفر اعالم کرده



















 
Tel.: (514) 487-9111
ظاهرا مصری این سخنان را در آخرین جلسهی کمیسیون
5481 Sherbrooke W.
Cell.: 514-518-8424
اجتماع��ی مجلس اظهار داش��ته .عبدالرضا ثروتی ،عضو
کمیس��یون اجتماعی که این آمار را از قول وزیر رفاه نقل
میکند ،به ایسنا گفته است ،این آمار مربوط به سالهای
پیش اس��ت و اکنون با توجه به تغییر جمعیت ،وضعیت
اقتصادی و تورم موجود به نظر میرسد حدود  ۱۲میلیون
نفر زیر خط فقر قرار داشته باشند .گفته میشود حدود ۲
میلیون نفر از این جمعیت در فقر ش��دید به سر میبرند.
برنامهی چهارم توسعه ،دولت را موظف کرده خانوارهای زیر
خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم ،به طور کامل
تحت پوشش قرار دهد[ .ایسنا ۲۰ ،مرداد] این برنامه ،سه
سال پیش ۲۲ ،مهرماه  ۱۳۸۳پس از تصویب در مجلس و
تایید شورای نگهبان از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور
با تراس زیبا و دلباز
وقت ،برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی ابالغ شد.
تابستان گرم و زیبای امسال را با دوستان خود
در تراس کلبه عموجمال حال کنید!

بنا بر تازهترین گزارش بانک
مرک��زی “ ،میزان ت��ورم در
دوازده ماه منتهی به تیرماه س��ال  ۱۳۸۶نسبت
ب��ه دوازده ماه منتهی به تیرماه س��ال  ۸۵مع��ادل 14.8
درصد است” .گزارشهای باالترین مرجع رسمی ارایه آمار
اقتصادی کشور نشان میدهد که تورم از ابتدای سال جاری
مدام رو به افزایش است .تورم در فروردین ماه امسال 12.8
ب��وده و در ماههای بعدی ب��ه  13.6و  14.2درصد صعود
کرده است.
آمار بانک مرکزی در حالی انتشار مییابد که مراکز معتبر
بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول و واحد اطالعات
اکونومیس��ت نیز در روزهای گذشته گزارشهای از
افزایش میزان تورم در ایران منتشر کردهاند.
این آمار افزایش تورم در س��ال جاری را بعضا تا ۱۷
درصد پیشبینی میکنند .میزان تورم ،در کنار آمار
مربوط به اش��تغال و رش��د ،از مهمترین مولفههای جنایت عظیم جمهوری اس�لامی
اقتصاد کالن محسوب میشوند .در نظر اقتصاددانان علیه زندانیان سیاسی در سال های
کنترل و تنظیم این مولفهها اصلیترین پیش شرط  60و  67را فراموش نکنیم!
اتح��اد سوسیالیس��تی ایرانیان-
بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی هستند.
برآوردهای واحد اطالعات اکونومیست نشان میدهد مونترال س��الگرد نس��ل کش��ی
که رشد تولید ناخالص داخلی در ایران روندی رو به زندانیان سیاس��ی در دهه  60را به روال همه ساله در ماه سپتامبر
کاهش دارد.بنابر گزارش��ی که خبرگزاری ایسنا روز آینده برگزار می کند.
گذشته ۲۰ ،مرداد ،منتشر کرد میزان تولید ناخالص در این راه از همه کس��انی که خواستار مبارزه علیه رژیم جمهوری
داخلی که امس��ال بدون تغییر محسوس نسبت به اسالمی می باشند دعوت می کنیم تا در تدارک هرچه وسیعتر آن
س��ال پیش  ۴و  ۳دهم درصد باقی مانده ،با کاهش شرکت کنند.
س��االنهی  ۳دهم درصد در س��ال  ۱۳۹۰به  ۳و نیم
etehadsocialisti@yahoo.ca

گفتگو با ساقی قهرمان

مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه
شرق به خبرگزاری دانشجویان ایران
گفته است“ :موردی در این مصاحبه
پیدا نکردیم اما گفته می ش��ود علت
توقی��ف ،چاپ ای��ن مصاحب��ه بوده
است”.
روزنامه ش��رق یک روز بعد از انتشار
گفتگو با ساقی قهرمان ،از خوانندگان
خود عذر خواهی کرد و نوشت:
“از سابقه نامبرده شناختی نداشته و
پس از این در اینگونه موارد دقت نظر
بیشتری خواهد داشت”.
روزنام��ه کیهان همزم��ان با توقیف
روزنامه شرق از این روزنامه به شدت
انتق��اد کرده و نوش��ته ای��ن روزنامه
“دیدگاه های رئیس سازمان همجنس
گرایان ایران” را منتشر کرده است.
این سومین باری است که روزنامه
ش��رق توقیف می شود .اولین بار
روزنامه ش��رق به مدت دو هفته
در فوریه “ 2004توقیف موقت”
شد اما دوباره فعالیت خود را از سر
گرفت.
در آن زمان روزنامه شرق به همراه
روزنامه “یاس نو” به دلیل آنچه
عملکرد خالف مصوبه ش��ورای
امنیت ملی خوانده شد ،به دستور
دادستانی تهران توقیف شد.

شرق و یاس نو روزنامه هائی بودند که
بخشی از نامه اعتراض آمیز گروهی از
نمایندگان مجلس شش��م که اصالح
طلبان در آن اکثریت داشتند به آیت
الله خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی
را منتشر کردند.
روزنامه شرق در پی چاپ کاریکاتوری
که هیات نظ��ارت بر مطبوعات آن را
“توهین آمیز” خوانده بود برای دومین
بار در روز هفتم سپتامبر سال گذشته
توقیف شد .در این کاریکاتور یک خر
مقابل یک اسب در صفحه شطرنج قرار
داشت.

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

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

رقص عربی :هرشنبه شب









































































;)Choose your main dish for only $9.99, (Soltani: $14.99; Barg: $12.99

Combinations plate will be additional charge.

Valid only MON. TO THUR.

LUNCH & DINNER

Guy

اخوان
و

فوتبال :پخش مستقیم جام
ملتهای آسیا در زعفران
















Montreal Qc H3H 1M2
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Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer

انواع ساندویچ های سرد و گرم

چای قهوه









your music
mixed by
dj Daghoon

TAPESH



1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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اقتصاد...
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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

شد.
سقوط بهای سهام بورس
روز جمع��ه هفته
گذش��ته بان��ک
مرک��زی ژاپ��ن
آیا آرامش به
حدود نه میلی��ارد دالر را وارد
شبکه بانکی این کشور کرد.
بازارهای مالی جهان
اق��دام بانک مرک��زی ژاپن به منظور
باز میگردد؟
بهبود نقدینگی شبکه بانکی این کشور
و ایجاد اطمینان در س��رمایه گذاران
هنوز منی توان از
صورت گرفت.
بان��ک مرک��زی اروپا  -ح��وزه یورو -
بازگشت اطمینان به
نخس��تین بانک مرکزی بود که برای
مقابله با سقوط بازار سهام وارد عمل
آینده اقتصاد جهان
ش��د و در روزهای پنجشنبه و جمعه
سخن گفت!
هفته گذش��ته به ترتیب  95میلیون
یورو و  61میلیون یورو را وارد شبکه
ز هفته گذش��ته برای نخستین بار از بانکی کرد.
زمان سقوط بهای سهام در بورسهای روز جمعه ،بانک مرکزی آمریکا نیز در
عم��ده جهان ،آرامش ب��ه این بازارها دو مورد در مجموع  38میلیارد دالر را
بازگشته و شرایط آنها رو به بهبودی در اختیار بانک های تجاری قرار داد.

fZg£… }£ b®œ ã ®¥Á… £… xZ®`` ` Z ä… £¿Ž ®¹

no. for 1st payment
نگرانی سرمایه گذاران

•®}¬¿¥·›g£œ
Farnaz Motamedi

ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1

گذاشته است.
با گشایش بورسهای عمده جهان در
روز دوش��نبه 13 ،اوت ،شاخص های
قیمت سهام نش��انه هایی از بهبود را
از خود نش��ان داد و از جمله شاخص
قیمت ه��ا در بورس ه��ای لندن و
فرانکفورت اندک��ی افزایش یافت در
حالیکه در بازارهای آسیایی نیز نشانه
هایی از بازگشت آرامش مشاهده می

بلیت هواپیما در
ایران گران شد

همزم��ان ب��ا افزای��ش  40درصدی
تقاضا برای سفر با هواپیما ،سازمان
هواپیمایی ایران اعالم کرده که قیمت
بلیت از روز دوشنبه  22مرداد حدود
 17درصد افزایش یافته است.
ب��ه عنوان نمونه قیمت بلیت رفت و
برگشت به مشهد از  68هزار و 800
توم��ان به  86ه��زار و  600تومان و

بحران در بازارهای عمده س��هام
جه��ان در هفته گذش��ته پس از
انتش��ار گزارش های��ی در مورد
ش��رایط برخی از دارن��دگان وام
مسکن در ایاالت متحده آغاز شد.
این گزارش ها از ناتوانی تعداد قابل
توجهی از دارن��دگان وام “درجه
دو” Sub-Primeمس��کن در
آمریکا و احتمال کاهش دسترسی
متقاضیان به این قبیل وام ها حکایت
داشت.
وام درجه دو معموال در اختیار کسانی
قرار می گیرد که به دلیل دارا نبودن
ش��رایط مورد نظر موسسات اعتباری
معمول��ی قادر به دریاف��ت وام از این
موسسات نیستند و ناگزیر می شوند
نیاز مالی خود را با مراجعه به موسسات
مالی خاص این گروه از متقاضیان و در
بلیت رفت و برگش��ت به شیراز از 63
هزار تومان به  79هزار تومان افزایش
یافته است.
افزایش قیمت بلیت هواپیما در حالی
صورت می گیرد که با سهمیه بندی
بنزین ،تقاضا برای استفاده از هواپیما
بیشتر شده است.
به گفته آقای خانلری بعد از سهمیه
بندی بنزین ،تقاضا برای اس��تفاده از
هواپیم��ا بیش از 40درص��د افزایش
یافته است.
با وج��ود افزای��ش  17درصد قیمت
بلیت هواپیما ،آق��ای خانلری تاکید

سهمیه بندی بنزین
و افــزایش سفر
باهــواپیما

ک��رده که ب��از هم
“بلیت پروازه��ای داخلی فقط با 10
درصد قیمت واقعی به مسافران عرضه
می شود”.
بر اساس آمارهای رس��می از ابتدای
سال خورشیدی تاکنون ،پنج میلیون
ادامه در صفحه30 :
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groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

Agent Immobilier Affilié

Lasalle Qc. H8R 2M9

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

برابر پرداخت بهره باالتر تامین کنند.
افزایش نرخ به��ره بانکی در آمریکا و
کاهش قیمت مسکن همراه با ناتوانی
دارن��دگان وام درج��ه دو در پرداخت
اقس��اط خانه های خود ب��ه احتمال
محدودیت ه��ای اعتباری بانک های
تجاری منجر شد.
س��هامداران نگران آن بودند که بانک
ه��ای تج��اری در ص��دد محدودیت
تس��هیالت اعتباری بر آین��د که در
نتیجه ،ش��رکت ها از دسترس��ی به
نقدینگی م��ورد نیاز محروم ش��وند
در حالیک��ه مصرف کنن��دگان نیز از
امکانات مالی کمتری برای خرید کاال
و خدمات برخوردار شده اند.
اگرچه مقامات دولت آمریکا ش��رایط
اقتصادی این کش��ور را رضایتبخش
دانسته و نسبت به ادامه رشد اقتصادی
اب��راز اطمینان ک��رده اند ام��ا ظاهرا
سهامداران در سایر نقاط جهان بر این
باور بوده اند که ایاالت متحده به سوی
شرایط رکودی حرکت می کند.
با توجه به بزرگی اقتصاد ایاالت متحده
و وابستگی اقتصاد جهانی به بازارهای
وارداتی این کشور ،رکود اقتصاد آمریکا
معموال به سرعت بر شرایط اقتصادی
سایر کشورها تاثیر منفی می گذارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بهبود
نسبی وضعیت بازارهای سهام در روز
دوش��نبه را نشانه خاتمه بحران مالی
هفته گذشته دانسته اند ،اما گروهی
دیگر بر این باور هستند که هنوز نمی
توان از بازگش��ت اطمین��ان به آینده
اقتصاد جهان سخن گفت.

ax included) / year

Maison de Voyages

Sepehr Safaee

اغتشاش در بازار
مسکن آمریکا عامل بروز
بحران مالی هفته گذشته
بوده است

Contract of Min. 1 year
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خاورمیانه...

‘کشتار اعضای فرقه یزیدی’ در شمال عراق

حداقل  250نف��ر از اقلیت مذهبی
یزی��دی ،در یک��ی از مرگبارترین
حمالت انتحاری در عراق از چهار
س��ال پیش تا کنون ،در شمال غربی
این کشور کشته شده اند.
یک رش��ته حمالت انتح��اری که با
انفجار یک تانکر حمل سوخت و سه
خودرو هم��راه بود ،منطقه دور افتاده
شمال غربی عراق در مرز با سوریه را
مورد هدف قرار داد.

در این حمالت بیش
از  300نفر نیز زخمی
شدند .تمام قربانیان
از اقلی��ت مذهب��ی
یزی��دی هس��تند
که از س��وی برخی
مسلمانان “کافر” نام
گرفته اند .یزیدی ها
عمدتا در نواحی کرد
نشین عراق متمرکز
هستند.
انفجار بمب ها باعث
آت��ش س��وزی
 250ن
فر وس��یع در روستا
و تخری��ب تعداد
کشته...
زیادی از ساختمان
های آن شد.
ریچارد گلپین ،خبرنگار بی بی سی در
بغداد می گوید در حالی که آمریکایی
ها تالش های نظامی خود را بر روی
بغداد ،پایتخت عراق متمرکز کرده اند،
مقام های عراقی از این مساله هراس
دارند که شورش��یان در حال منتقل

شدن به مناطق جدید برای حمله به
اهداف مورد نظر خود هستند.
یزیدی ها یک فرق��ه کوچک بدعت
گذار با س��ابقه ای طوالنی اند .برزگ
ترین گروه اقلی��ت یزیدی که از نظر
نژادی کرد هس��تند درش��مال عراق
زندگی می کنند .گروه های کوچکتری
از این اقلیت در ایران ،روسیه و ترکیه
هستند.
مذه��ب یزیدی ه��ا آمیخت��ه ای از
زرتشتی ،اسالم و سایر مذاهب است.
برخی از مسلمانان یزیدی ها را شیطان
پرست ،می دانند زیرا آنان به مجسمه
فرش��ته ای که به شکل یک طاووس
آبی است احترام می گذارند.
درماه آوریل گذشته مردان مسلح23 ،
یزیدی را از اتوبوس پیاده کرده و آنان
را به ضرب گلوله کشتند.
این کشتار ،در پی سنگسار کردن یک
دختر جوان یزیدی بود که با یک مرد
مسلمان سنی مذهب فرار کرده بود.



















Persian classes
for children




















































































4255 Courtrai

Cote-Des-Neiges, Montreal
)(Opposite MAXI
Tel.: 514.962.3565 Fax: 514.748.7188
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Maison de Kabob:
Tehran BBQ
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عبداهلل گل مجددا
نامزد ریاست جمهوری
ترکیه شد

حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم بر ترکیه است
تایی��د کرده که عبدالله گل را مجددا برای انتخابات
ریاست جمهوری نامزد می کند.
عبدالله گل که در گذشته اسالم گرا بوده در ماه مه با اعالم
نام��زدی خود موجی از مخالفت ها را از س��وی گروه های
سکوالر ترکیه برانگیخت.
این مخالفت ه��ا موجب برگزاری زودهنگام انتخابات
پارلمانی ش��د که طی آن حزب عدالت و توس��عه با
اکثریت قاطع به پیروزی رسید.
سیاستمداران سکوالر و ارتش ترکیه با نامزدی آقای
گل مخالفت کرده اند.
به گفته خبرنگاران ،گروه های یاد ش��ده با ریاس��ت
جمهوری او مخالفند زیرا گذشته ای اسالم گرا داشته
و همسرش روسری بسر می کند.
دور اول انتخابات روز  ۲۰اوت برگزار می شود.
در دور اول و دوم انتخاب��ات نامزد برنده باید بتواند دو
س��وم آرا ( ۳۶۷از  ۵۵۰رای) را از آن خود کند .حزب

متخصص��ان آمریکای��ی
روش تازه ای برای خنک
کردن رایانه ها ابداع کرده
اند که م��ی تواند تحول
چش��مگیری در قدرت
رایانه ها پدید بیاورد.
در این روش ،به جای آنکه قطعات رایانه با جریان
ه��وای حاصل از پنکه خنک ش��ود ،جریان هوای
حاوی ذرات باردار که به “باد یونی” ش��هرت دارد،
باعث خنک شدن قطعات رایانه می شود.
در روش جدید ،قطعه ای روی یک تراشه نصب می
ش��ود که با وصل کردن جریان برق به آن و ایجاد
اختالف پتانسیل الکتریکی ،ذرات باردار در آن ایجاد
می گردد و این ذرات از یک س��و به س��وی دیگر
قطعه به صورت مرتب حرکت می کنند.
ابداع کنندگان این روش می کنند که بدین ترتیب
قدرت خنک کنندگی رایانه ها دو و نیم برابر روش
قبلی شده و چنین چیزی در شرایطی که رایانه ها
روز به روز حاوی قطعات متراکم تری می ش��وند،
اهمیت زیادی پیدا می کند.
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(PFDS.) H9H 3P6

15740 boul Pierrefonds

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
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عدالت و توس��عه دارای
 ۳۶۷رای در پارلم��ان
نیس��ت .اما در دور سوم
و چهارم اکثریت محض
یعن��ی  ۲۷۶رای ب��رای
پیروزی کافیست .حزب
عدال��ت و توس��عه ه��م
اکن��ون دارای  ۳۴۱رای
است.
ریاست جمهوری در نظام پارلمانی ترکیه بیشتر یک منصب
تشریفاتیاست.
ام��ا رئیس جمهور قدرت وتو کردن مصوبات پارلمان و نیز





روشی جدید برای خنک
کردن رایانه ها
















10

10 PAYVAND: k Vol. 13 k No.804 k Aug. 15, 2007

 vسالv 13شماره  24 v 804امرداد 1386

ایران کوتاه...

تولید خودروی
ارزان قیمت
چینی در ایران

ش��رکت “ای��ران خ��ودرو”،
بزرگترین تولید کننده خودرو
در ایران ،قراردادی با ش��رکت
چینی “چ��ری” ب��رای تولید
خودروی ارزان قیمت چری در
ایران امضا کرده است.
ب��ر اس��اس ای��ن ق��رارداد،
اولی��ن محصول این ش��رکت
خودروس��ازی  9ماه دیگر وارد
بازار ایران خواهد شد.
قیمت فروش این خودرو حدود
 6میلیون تومان برآورد ش��ده
است.
ظرفیت کارخانه تولید خودروی
چری در بابل ساالنه 200هزار
دستگاه پیش بینی شده است.
ارزش کل س��رمایه گذاری این
طرح  200میلیون دالر اس��ت
و ش��رکت ایران خ��ودرو با 49
درصد ،ش��رکت چ��ری با 30
درصد و ش��رکت ه��ای قطعه
س��ازی ای��ران  21درصد این
سرمایه را تامین خواهند بود.
کارشناس��ان بر این باورند که
ش��رکت ایران خ��ودرو بعد از

توق��ف تولید پی��کان ،همواره
درصدد بوده تا یک خودرو ارزان
قیمت جانش��ین پیکان کند و
امضای ق��رارداد تولید چری در
ایران می تواند یکی از اقدامات
شرکت ایران خودرو برای یافتن
جانشینی برای پیکان باشد.
در دو س��الی که از توقف تولید
پیکان می گذرد ،شرکت سایپا،
رقیب ایران خودرو موفق شده تا
بخش عمده ای از بازار پیکان را
با “پراید” تصاحب کند.
شرکت ایران خودرو بزرگترین
شرکت تولید کننده خودرو در
ایران اس��ت و پیش بینی می
شود امسال تولید این شرکت به
650هزار دستگاه خودرو برسد.
میزان ف��روش ش��رکت ایران
خودرو به گفته منوچهر منطقی
امسال به  9و نیم میلیارد دالر
می رسد.
ش��رکت ایران خودرو س��ابقه
ای بی��ش از چهار دهه دارد اما
ش��رکت چری ده س��ال پیش
فعالیت خود را آغاز کرده است.
ایران خودرو از سوی دیگر ،برای
تولید خودرو س��مند در چین
قراردادی امضا کرده و قرار است
ف��از اول آن با تولی��د  30هزار
سمند در سال
شروع شود.

16میلیون ختلف
رانندگی در  4ماه
سرهنگ سید هادی هاشمی با اشاره به برخورد
 15میلیون و  941هزار و  979فقره تخلف در 4
ماه گذشته گفت :رشد برخورد با تخلفات نمایانگر
اینس��ت که پلیس با ش��یوه های جدید و توان
بیشتر در جهت برخورد با تخلفات اقدام نموده و
در برنامه ریزی هایی که در راستای احیاء انضباط
عبور و مرور طراحی شده است جدیت دارد.
س��رهنگ هاشمی با اشاره به اینکه افزایش آمار
تخلفات نش��ات گرفته از فرهن��گ رانندگی در
کشور است تاکید کرد :این پسندیده نیست که
ما با این حجم تخلف مواجه باشیم و الزم است تا
عزم ملی را بکار بندیم و همه بخواهیم تا تخلفات
کاهش یابند.
وی بیش��ترین آمار برخ��ورد با تخلف��ات را در
اس��تانهای فارس ،هرمزگان ،اصفهان و لرستان
عنوان کرد و گفت :بیشترین تخلفاتی که ماموران
در طول این مدت مشاهده نموده اند انحراف به
چپ بود و همچنان س��رعت غیر مجاز چاشنی
بروز همه حوادث رانندگی است.

استامینوفنکدئین،
پرمصرفترین داروی ایران
بازتاب :براس��اس جدیدترین آمار ف��روش دارویی،
استامینوفن كدئین با فروش بیش از یك میلیارد عدد
قرص و كپسول 500میلی گرمی ،آموكسی سیلین
با میزان فروش بیش از
 396میلی��ارد ریال پر
مصرف ترین داروها در
كش��ور به لحاظ عددی
و ریال��ی در س��ال 85
شناخته شد.

قیمت زعفران  5برابر شد!

بازتاب :رئیس صندوق توس��عه صادرات زعفران
گفت :قیمت هر کیلو زعفران با پنج برابر افزایش
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون
و  800هزار تومان رسید.
احتکارزعفران،عرضه زعف��ران تقلبی در بازار و
صادرات فله ای این محصول از مهمترین دالیل
افزایش چشمگیرقیمت زعفران درطول یکسال
گذشته بوده است .
گفتنی اس��ت به دلیل عدم
امکانات ونداش��تن بس��ته
بندی مناس��ب  90،درصد
اززعفران ایران به صورت فله
ای و ازطریق سه بازارامارات
متحده عربی ،اسپانیاوعربستان مجددا صادرمی
ش��ود .این درحالی اس��ت که دربسیاری ازموارد
زعف��ران ایران پس ازورود ب��ه بازارهای مذکوربا
زعفران بی کیفیت مخلوط ش��ده وپس ازبسته
بندی مجددا صادرمی شود!

سه روز پس از به مقامات قضایی سپرده خواهد
شد.
بازداشت دهها این دومین بار ظرف کمتر از یک
تن در کنسرت هفته اس��ت که پلیس ایران در
کرج ،اقدام به بازداش��ت شرکت
“شیطان پرستی” ،کنندگان در پارتی ها می کند.
روز دوش��نبه  15م��رداد ،پلیس
دستگیری شرکت
ایران از بازداش��ت  230دختر و
کنندگان در یک پسر شرکت کننده در یک پارتی
خبر داد.
پارتی دیگر
ای��ن اف��راد ،در ی��ک
ک
ر
ج
کنسرتراکزیرزمینی
پلیس ای��ران ،بار دیگر
عده ای را در شهر کرج،
ش��رکت کرده بودند و
که در یک پارتی (مهمانی)
هنوز از سرنوش��ت آنان
شرکت کرده بودند ،بازداشت خبری در دست نیست.
کرده است.
دول��ت ای��ران ای��ن برخوردها را
به گ��زارش ایرنا ،خبرگزاری “مب��ارزه با فس��اد اخالقی” می
دولتی ایران ،پلیس کرج گفته نامد.
است بیست تن را که در یک اسماعیل احمدی مقدم فرمانده
پارتی شبانه در منطقه کوی نیرویانتظامیایرانبهخبرگزاری
کارمندان شرکت کرده بودند ،فرانسه گفته است طرح “مبارزه با
فساد اخالقی” ،امنیت اجتماعی
دستگیر کرده است.
ب��ه گفت��ه مجی��د بزم��ون را افزایش داده است.
رئیس پلیس کرج ،ماموران اوگفتهاست“:طرحافزایشامنیت
انتظام��ی ،با حک��م قضایی ،اجتماعی که در چند مرحله اجرا
ش��رکت کنندگان در پارتی شده ،باعث افزایش اعتماد مردم
شبانه کوی کارمندان کرج را به پلیس شده است”.
آقای احمدی مقدم گفته است که
بازداشت کرده اند.
این مقام پلیس کرج گفت که این طرح ،با تمام نیرو ادامه خواهد
پس از انجام تحقیقات الزم ،داشت.
پرونده افراد دس��تگیر شده،

جنایت جمهــوری اسالمی
جنایت عظیم جمهوری اسالمی علیه
زندانیان سیاسی در سال های  60و  67را
فراموشنکنیم!

اتحادسوسیالیستیایرانیان-مونترال سالگردنسلکشی
زندانیان سیاسی در دهه  60را به روال همه ساله در ماه

hadd
Business Center

سپتامبر آینده برگزار می کند.
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.

Learn Today’s required
Professional & Computer skills

""Register Now

LIMITED SPACE AVAILABLE

for day & evening sessions
Obtain a Quebec Ministry of Education Vocational Diploma In:

Accounting Studies

)Final registration & starting date: August 28, 2007 (DAY
)Sept. 10, 2007 (EVENING

&

Computerized Secretarial
Studies

)Final registration & starting date: August 28, 2007 (DAY
**Please note all day & evening programs run from Monday to Friday exclusively.

(514) 484-0485
Loans
&
Bursaries
Available

Contact us weekdays at:
Email us: Shadd@emsb.qc.ca
Website: www.shadd.com
1000 Old Orchard Ave.
Free
N.D.G., QC H4A 3A4
Tuition
Bus 90 west from Vendome Metro

جكی چان به زجنان سفر
می کند؟!
ایرنا:علیمنتظری،سرپرستجدیدفدراسیون
كونگ فو گف��ت« :جكی چان» بازیگر هنگ
كنگی سینمای جهان به ایران میآید.
وی افزود :با این هنرپیشه وارد مذاكره شدیم
و از وی به عنوان میهمان ویژه در نخس��تین
دوره رقابتهای كونگ فو باشگاههای جهان
در ایران دعوت كردیم.
رقابتهای كونگ فو باشگاههای جهان از ۶تا
۹شهریور ماه امسال در زنجان برگزار میشود.
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با پست سریع
 75دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل
یا فکس کنید:
514-996-9692
Fax:514-422-8996
Payvand@videotron.ca
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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...

جورج کلونی «فرار از
تهران» را میسازد

شرکت فیلمسازی جورج کلونی ،هنرپیشه
و کارگردان سرشناس آمریکایی در حال
نوشتن فیلمنامه ای بر اساس داستانی
واقعی به نام “فرار از تهران” است.
شرکت فیلمسازی اسموک هاوس (smoke
 )houseاع�لام ک��رد
ک��ه فیلم درب��اره یک
متخصص جعل هویت
س��ازمان اطالعات��ی
آمریکا (س��یا) اس��ت
که ش��ش آمریکایی را
در حال��ی قاچاق��ی از
ایران خ��ارج می کند
ک��ه تع��دادی دیگر از
آمریکای��ی ها کماکان
گروگانهستند.
اس��تن روزنفیلد ،س��خنگوی این شرکت
فیلمس��ازی به روزنام��ه هرالد میل گفت
“فرار از تهران” در مرحله مقدماتی است و
ساخت آن هنوز قطعی نشده است.
ورایتی ،نش��ریه معتبر آمریکایی که اخبار
دنیای سرگرمی را پوشش می دهد ،پیش از
این اعالم کرده بود که فیلم “فرار از تهران”،
ترکیبی از درام و کمدی خواهد بود و جورج
کلونی فیلم را کارگردانی کرده و در آن به
ایفای نقش خواهد پرداخت.
ورایتی همچنین گفته که شرکت برادران
وارنر نیز در ساخت و توزیع فیلم مشارکت
خواهد داشت.
فیلمنامه “فرار از تهران” بر اساس مقاله ای
از مجله وایرد( )wiredنوشته می شود که در
آوریل امسال منتشر شد .این مقاله درباره
عملیات نجاتی بود که توسط آنتونیو مندز،
مامور بازنشسته سازمان اطالعاتی آمریکا
(سیا) در تهران صورت گرفت.
آقای مندز به روزنامه هرالد میل گفت که
وی در ازای سهیم شدن در حقوق فیلم ،با
مصاحبه با مجله وایرد موافقت کرده است.
آنتونیو مندز در سال  1997به عنوان یکی
از  50جاس��وس برتر سازمان سیا انتخاب
شد .وی مسئول عملیات آزاد کردن شش
دیپلمات آمریکایی بود که در سال 1979
در سفارت این کشور در تهران به گروگان
گرفته شده بودند.
ماموران س��ازمان جاسوس��ی آمریکا برای
آزادی گ��روگان ها ،ط��رح های مختلفی
ارائه کردند اما در نهایت قرار شد این شش
نفر را به عنوان کارمندان یک اس��تودیوی
فیلمسازی کانادایی معرفی کنند و دولت
کان��ادا نیز برای این ش��ش نف��ر ،گذرنامه
کانادایی صادر کرد .وی در نهایت موفق شد
این شش دیپلمات را از ایران خارج کند.
در س��ال  1997جزئیات ای��ن طرح برای
اولین بار اعالم ش��د و س��ازمان جاسوسی
آمریکا به مندز اجازه داد تا در این مورد علنا
صحبت کند.
بحران گروگان گیری در س��فارت آمریکا
در تهران در پایان دوره ریاس��ت جمهوری
جیمی کارتر اتفاق افتاد و عامل اصلی قطع
روابط میان ایران و آمریکا بود.

کیفیت نازل محصوالت چینی

سازنده اسباب بازی
در چین خودکشی
کرد

رییس یک ش��رکت چینی سازنده
اس��باب بازی که محصوالت آن به
خاطر احتمال ایجاد مس��مویت در
کودکان به تازگی از بازارهای آمریکا
جمع آوری ش��د ،خودکشی کرده
است.

جسد “ژانگ ش��وهانگ” روز شنبه
( 11اوت) در مح��ل کارخانه اش در
جنوب این کشور کشف شده است.
در ماهه��ای اخی��ر چند م��ورد از
نامناسب بودن کیفیت محصوالت

مختلف چینی در سطح بین
المللی خبر س��از ش��د و به
دنبال این رسوایی ها بازرسی
از کاالهای وارداتی از این کش��ور با
ش��دت و دقت بیشتری صورت می
گیرد.
در ماه های اخی��ر گزارش هایی در
مورد کیفیت نازل تعدادی از کاالهای
چینی در خارج انتشار یافته است.
پیش از آن گزارشی انتشار یافته بود
حاکی از اینکه نوعی غذای س��گ و
گربه س��اخت چین ح��اوی موادی
است که به مرگ تعدادی از حیوانات
خانگی در کانادا و آمریکا منجر شده
است.
همچنین ،کشف یک ماده مضر در
یک نوع خمیر دندان چینی که در
بازارهای اروپایی و آمریکا در معرض
فروش قرار گرفته بود باعث هشدار
در م��ورد اس��تفاده از این محصول
شد.
ماه گذشته یک مقام دولتی چین به
جرم دریافت رشوه برای معاف کردن
چند ن��وع دارو از آزمایش های الزم
اعدام شد و مدیران سه شرکت تولید
کننده مواد داروی��ی و خوراکی نیز
تحت تعقیب قرار گرفتند.

دهند مستقیما با کس��انی که نمایندگان
واقع��ی قدرت در ایران م��ی دانند معامله
کنند.
پاتریک کالس��ون مدیر بخش تحقیقات
“موسس��ه واش��نگتن برای سیاست خاور
نزدیک” در پاسخ به سوال گزارشگر بی بی
سی فارسی که آیا به نظر شما ممکن است
از اظهارات اخیر آقای رفسنجانی در محافل
سیاسی آمریکا استقبال شود ،گفت:
“دولت ایاالت متحده به طور کلی همیشه
از تماسهای بین ش��خصیت ها و مقامات
س��ابق و یا در حاش��یه دولت در دو کشور
حمای��ت کرده اس��ت .ام��ا در عین حال،
مذاکرات رسمی باید با افرادی صورت گیرد
که نمایندگان رسمی دولت ایران هستند
و حداقل تا این لحظه ،آقای رفسنجانی در
چنین سمتی نبوده اس��ت .ولی اگر آقای
رفسنجانی آماده باشد که در نوعی مذاکرات
با مثال ً ،نمایندگان کنگره آمریکا شرکت
کند ،من مطمئنم که دولت آمریکا با نظر
مثبتی به آن نگاه خواهد کرد”.
آق��ای کالس��ون معتقد اس��ت که رئیس
مجمع تشخیص مصلحت ایران می خواهد

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.

دیدار رهبران دو کره ،پس از هفت سال
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کیم جونگ ایل و روه مو هیون بعد از هفت سال دیدار می کنند.
به گزارش بی بی سی ،روه مو هیون رئیس جمهور کره جنوبی قرار است از
بیست و هشتم تا سی ام ماه اوت ،برای دیداری دو روزه با کیم جونگ ایل
رهبر کره شمالی به پیونگ یانگ ،پایتخت این کشور سفر کند.
خبرگزاری کره جنوبی هم به نقل از مشاور امنیت ملی رئیس جمهور این
کشور اعالم کرد هدف از این دیدار باال بردن و گسترش سطح روابط دو
کره است.
کیم جونگ ایل پیش از این  7س��ال پیش ،در ژوئن  ۲۰۰۰با کیم دائه
جونگ رئیس جمهور وقت کره جنوبی دیدار کرده بود.

مقامات منطقه ساتارا ،در ایالت ماهاراشترا ،در غرب هند
هند تصمیم گرفتهاند هزینه ماه عسل دوم زوجهای جوانی را
بپردازند ( 125دالر) که بچه دار شدن خود را دست کم به
مدت دو سال به تعویق بیندازند.
به گزارش «بی.بی.س��ی» ،این تصمیم در تالش برای کنترل نرخ موالید
در هند است و بیشتر متوجه گروهی
است که قبل از  18سالگی که سن
قانونی ازدواج در هند اس��ت ،ازدواج
میکنند.
اجرای این برنامه از روز  15اوت ،که
روز اس��تقالل هند است شروع شد.
طراحان ای��ن برنامه میگویند ،تنها
پ��ول مطرح نیس��ت و زوجهایی که
برای این برنامه نامنویسی میکنند
از مشاوره رایگان در امور زناشویی و
تسهیالت رایگان برای جلوگیری از
بارداری استفاده خواهند کرد.
جمعیت هند در حال حاضر متجاوز
از یک میلیارد نفر است.

“ایران را آماده مصالحه نشان دهد و بگوید
که مش��کالت فعلی ایران با اتحادیه اروپا
و قدرت های عضو ش��ورای امنیت تقصیر
این کشور نیست و او در این تالش مهارت
زیادی دارد”.
وی افزود“ :اظهارات آقای رفس��نجانی نیز
در همین راستا معنا می شوند .اما در عین
حال ،او چندان ماهیت موضع ایران را تغییر

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

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

در کلیه امور مهاجرتی
تا پایان ماه سپتامبر

COTTONEMARIA@gmail.com

Farkhondeh Bodaghi
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER
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(514) 562-SOLD
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ن��داده بلکه این موض��ع را در
بهترین جلوه ممکن بیان کرده
است”.
آقای کالسون از آقای رفسنجانی خواست
برای تس��هیل اینگونه مذاکرات با آمریکا
تالش کند.
وی از جمل��ه به تالش ت��ام النتوس دبیر
کمیسیونروابطخارجیمجلسنمایندگان
آمریکا برای سفر به ایران اشاره کرد:
“آقای النتوس ماه هاست که برای رفتن به
ایران پا پی ایرانی ها شده .النتوس تصریح
ک��رده که گرچه او از س��وی دولت آمریکا
صحب��ت نمی کند ولی به نوعی یک مقام
رسمی ایاالت متحده تلقی می شود .لذا اگر
آقای رفس��نجانی به چنین مالقاتی عالقه
داشته باش��د ،این یک تحول بسیار خوب
خواهد بود”.

‘گفتگوهای کم اثر’

خواهشمندم فقط با تعیین وقت قبلی
مراجعهبفرمائید

ختفیف

بچهدار نشوید ،جایزه بگیرید!

رفسنجانی :مذاکره بهترین راه است!
ادامه از صفحه :

ماریا
کتُـنه
مشاور مهاجرت به کانادا

MARIA
COTTONE

آقای رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه
مذاک��رات کنونی ای��ران و آمریکا در مورد
امنی��ت عراق را “کم اث��ر” خواند و گفت:
“آمریکایی ها تا به حال عالمت خوبی نشان
نداده اند”.
وی ش��کایت کرد که چ��را آمریکا در این
مذاکرات  -که به سرپرستی سفرای ایران و
آمریکا در بغداد انجام می شود  -دائما ایران













Fax (514) 731-8998

1257 Boul. Laird

Office: (514) 731-7575

را متهم به دخالت در عراق می کند و آنها
را “تهمت های غیرواقعی” خواند و افزود:
“مذاکره این چنینی کم نتیجه می دهد”.
آمری��کا می گوید ه��دف گفتگوها تبادل
نگرانی های دو کشور است.
عض��و مجلس خبرگان رهب��ری به عالوه
آمریکا را برای اثبات ادعایش دایر بر انحراف
ایران از برنامه هسته ای برای ساخت سالح
اتمی به چالش گرفت“ :بگویید و روش��ن
کنید که ایران کجا منحرف شده است؟”
او همچنین طرح آمریکا برای ایجاد تحول
در خاورمیانه موس��وم به “طرح خاورمیانه
بزرگ” را شکس��ت خورده خواند و گفت:
“همه می دانند آن دولت دموکراتی که به
خواست آمریکا به وجود آید بهتر از دولت
مس��تبدی که بر مردم حکومت می کند
نخواهد بود چون آنها از ریشه با منافع ملت
هامخالفند”.
وی همچنین افزود که هدف اصلی آمریکا
در این طرح “جمهوری اسالمی و نهضت
های اسالمی در فلسطین ،لبنان ،افغانستان،
عراق و جاهای دیگر است”.
وی ورود آمریکا به افغانستان و عراق را به
پا گذاشتن به باتالق تشبیه کرد و تلویحا
گفت که حاال آمریکا برای بیرون آمدن از
آنها به کمک ایران نیاز دارد.
________________

Mont-Royal, QC

H3P 2T1

دزد با چراغ

یارب این چه آفتی است که به باغ آمده است
جای بلبل به گلستان کالغ آمده است
این همان طالع نحس است که در آخر کار
چون خر دجال سوار بر االغ آمده است
یا که کابوسی ست بر اثر پرخوردن شام
در نیمه ی شب ما را به سراغ آمده است
هرچه هست خوب بدانید که اینک در بر ما
دزد جلبی است که با چراغ آمده است
«فریاد»(مونتریال)

…@¬œZÍzA ç¥²˜ y£½Ž£
…çœ£Á‰ Ñµ fd ç¥²˜ [®¨› x£Å…®› fÂ´Š £
We are located at :

7025 Cote St-luc road.
Tel : 514- 489-6879
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با خاطره اعدام های سال
 1367چه باید کرد؟

نسل اول رهبران جمهوری اسالمی
که هنوز بر س�ر قدرتن�د ،در طول
پان�زده س�ال گذش�ته و بوی�ژه در
س�الهایی که به بازسازی ویرانیهای
جنگ هش�ت ساله با عراق مشغول
بودن�د از تمام�ی تالش خ�ود بهره
گرفتند که ماجرای تابس�تان  ۶۷به
فراموشی سپرده شود.
به دنبال آزادی نسبی که پس از روی
کارآمدن دولت محمد خاتمی پدید
آمد ،اولین کوشش�ها برای بازکردن
پرونده این اعدامه�ا با واکنش تند
محافظه کاران روبرو شد.
اما آنچه با اهمیت می نماید این سؤال
است که با بازشدن پرونده اعدامهای
دهه شصت نسل بعدی می خواهد با
آن چه کند؟
کم نیس�تند فعاالن سیاسی ایرانی
که با اشاره به روندی که در آفریقای
جنوبی بعد از پای�ان تبعیض نژادی
طی شد و نقشی که رهبرانی مانند
نلس�ون ماندال در فرونشاندن حس
انتقامجویی بازی کردند معتقدند که
در ایران نیز نباید به انتقامجویی از
مجریان چش�م دوخت اما در عین
حال بس�یاری نیز بر ای�ن باورند که

ماج��رای اعدامهای س��ال ۶۷
همچ��ون رازی پوش��یده باقی
مانده اس��ت چ��ون هیچگونه
دسترس��ی به سندی رسمی
وجود ندارد که نش��ان دهد
چرا در بحبوحه پایان جنگ
و هنگامی که ایران بس��وی
جامعه جهانی باز می گشت،
این تصمی��م برای تصفیه
فیزیکی زندانیان عقیدتی در شورای
امنیت ملی ایران گرفته شد.
بخش��هایی از اطالعات مربوط به این
ماج��را را در خاطرات آقای منتظری
می توان پیدا کرد.
گزارش تیم پزشکی آقای خمینی در
س��ال  ۶۷تقریباً خبر از مرگ قریب
الوق��وع وی می داد و پای��وران نظام
زمانی که او هنوز زنده بود باید س��ه
مسئله مهم و کلیدی را با حضور وی
حل می کردن��د؛ اول قطعنامه ۵۹۸
بود که پذیرش آن بدون حضور آقای
خمینی تنشهای زیادی به وجود می
آورد ،دوم مس��ئله آق��ای منتظری و
سومی مسئله زندانها بود.
آقای منتظری رس��ماً اعالم کرده بود
که کس��انی ک��ه دستش��ان به خون
آلوده نیس��ت در زندانها جایی ندارند
و تنها کس��ی از گردونه حکومت بود
ک��ه با اعدامها مخالفت ک��رد و تاوان
مخالفتش��ان را هم با کنار گذاش��ته
شدن از قدرت پرداخت.
ظاهراً سخن گفتن در مورد جریانات
تابس��تان  ۶۷ب��ه نفع هیچک��دام از
جریانات سیاس��ی داخل کشور تا به
امروز نبوده است.
همیشه مرکز زندانیان و کشتارها اوین
بود ولی در سال  ۶۷زندان گوهردشت
مرکز کشتار بود و علتش هم ترکیب
نیروهایی اس��ت که آنجا نگاه داشته
می ش��دند ،چون عمده زندانیانی که
از مجاهدی��ن خلق بودن��د در زندان
گوهردشت به سر می بردند.
برخ��وردی که با مجاهدین خلق می
ش��د متفاوت با برخ��وردی بود که با
چپیها صورت می گرفت ،در آن کنکور
مرگ ،مجاهدین خلق مورد پرسشی
ق��رار می گرفتند ک��ه راه فرار تقریباً
برایشان باقی نمی ماند.
یعنی در مورد مجاهدین خلق ،موضوع
محاربه (شمش��یر کش��یدن به روی
حکومت اس�لامی) مطرح ب��ود و در
مورد ما چپیها ،ارتداد (روی برگرداندن
از دین اسالم).
تمامی حکام ش��رع در م��ورد اعدام
مجاهدین خلق اتفاق نظر داشتند ولی
در مورد چپها اختالف وجود داش��ت،
نمون��ه آن س��خنان آقای موس��وی
اردبیل��ی (رئیس وقت دی��وان عالی
کشور) در نماز جمعه بود که پرسید
حکم کسانی که بر سر موضع نفاقند
چیست؟ که منظورش چپها بود.
[آیت الله] خمینی در پاسخ گفته بود
هر کس بر سر موضع باشد ،چه منافق
باشد یا غیره باید تصفیه شود.

پرونده ای به این وس�عت نمی تواند
برای همیشه بسته بماند.
بسیاری از فعاالن سیاسی و زندانیان
دهه ش�صت معتقدند که باید ابتدا
این پرونده را گش�ود و پس از آن از
داغ�داران و دردکش�یدگان انتظار
بخش�ش داش�ت و ب�ا درک اینکه
ساختن آینده بهتری برای نسلهای
ایران در گرو آرامش و مسالمتجویی
است ،این خاطره تلخ را از ذهنها دور
کرد.
تا نسل شاهد ،حاکم و محکوم زنده
اند آیا می توان به چنین خواس�تی
چشم داشت ؟
ما در اینجا روایتی را از یکی از کسانی
ک�ه از اعدامهای س�ال  ۱۳۶۷جان
سالم به در برده است در اختیارتان
گذاشته ایم که از زبان مهدی اصالنی
اس�ت که آن زمان به جرم عضویت
در س�ازمان فدائیان خلق (انشعاپ
پیروان بیانیه ش�انزدهم آذر) چهار
س�ال از دوران محکومی�ت هف�ت
ساله خود را سپری کرده و در زندان
گوهردشت (رجائی ش�هر) کرج به
سر می برده است.

ریاس��ت هیأت سه
نفره مس��ئول
اعدامها با جعفر
نی��ری ،حاک��م
شرع وقت (معاون
کنون��ی
اول
رئیس دیوان عالی
کش��ور) ب��ود و دو
عضو دیگ��ر هیأت،
مرتض��ی اش��راقی،
دادس��تان وقت انقالب تهران(مشاور
حقوقی کنونی بنیاد شهید) و مصطفی
پورمحمدی از وزارت اطالعات بودند
که بعدها در جری��ان پرونده قتلهای
زنجی��ره ای اس��مش به می��ان آمد
و خالص��ه پرونده اطالعات��ی و نظر
کارشناس��انه وزارت اطالعات همه در
دست او بود.
اسم هیأت بر جلسات گذاشته بودند،
ن��ه دادگاه ،ح��ق دادن حکم اصلی با
آق��ای نیری بود ولی به هر صورت دو
نفر دیگر هم مؤثر بودند.
این هیئت مدام بین اوین و گوهردشت
در تردد بود.
آن ط��ور ک��ه از زندانیان دیگر مطلع
شدیم گویا هیئتهای دیگری هم وجود
داش��ته که در جاه��ای دیگر کار می
کردند از جمله در بند موسوم به جهاد
در گوهردشت و بند موسوم به کارگری
در کرج و همینطور ،زندان اوین.
بندی که ما در آن قرار داش��تیم بند
هش��ت بود که مشرف به آمفی تئاتر
و حسینیه زندان گوهردشت بود ،در
مشغول
فاصله مرداد تا شهریور  ۶۷که
ِ
اعدام پاکسازی مجاهدین خلق بودند
م��ا از همه جا بی خب��ر بودیم و تنها
اطالعاتی که کسب می کردیم از الی
کرکره های منتهی به حس��ینیه بود
که کامیونهای یخچالدار را شبانه می
دیدیم ولی تنها چیزی که به فکرمان
نمی رسید مرگ بود.
زندان گوهردشت دارای هشت بلوک
سه طبقه بود که وسط هر بلوک یک
حیاط بود و زندانیان هنگام هواخوری
همدیگر را می توانستند ببینند.
یک م��اه قبل از ش��روع این حوادث،
بلوکها را یک��ی در میان خالی کردند
که زندانیان هیچگونه تماس��ی با هم
نداشته باشند و ارتباط بندها را با هم
قطع کردند.
بعد در روز جمعه ای در مرداد ماه به
بهانه اینکه تلویزی��ون را برای تعمیر
می خواهند ببرن��د و تلویزیون رنگی
بیاورن��د (که بعدها فهمیدیم این کار
سراسری بوده و در زندانهای دیگر هم
انجام شده) ،تلویزیونهای تمام بندها را
بردند.
مالق��ات و هواخ��وری و روزنامه نیز
همه با هم در یک روز قطع ش��د که
غیرع��ادی ترین اتفاقی بود که در آن
زمان برای ما افت��اد ،به این دلیل که
تحلیلهای ما با هیچکدام از این اتفاقات
منطبقنبود.
آخرین اخباری که از رادیو شنیدیم،

روایت
مهدی
اصالنی

پیش��روی مجاهدین خلق در جبهه
غرب بود که تا حس��ن آباد کرمانشاه
آمده بودند .وقتی همه اینها قطع شد،
حتی بدبین ترین نیروها بین چپیها
که موسوم بودند به خط پنجیها یا
اتحادیه ایها که هر چیزی را تحلیل
می کردند و پشت هر چیزی توطئه
ای می دیدند ،فکرشان به اینجا نمی
رسید که مانند مجاهدین خلق قصد
پاکسازی چپیها را دارند.
کس��انی که زندانهای دوران شاه را
تجربه کرده بودند هم می گفتند که
آن زمان هم بی سابقه بوده که بدون
اینکه عملی از طرف زندانیان صورت
گرفته باشد چنین سختگیریهایی
اعمال ش��ود ،س��ختگیریهایی که
مهمترین آنها قطع مالقات عمومی
بود.
آن زم��ان ما فاق��د هرگونه تحلیل
منطب��ق بر واقعیت بودیم و ش��اید
آنچه بر سرمان آمد تاوان بی خبری
مان بود.
زندان گوهردشت سه روز حیاتی را
به این صورت سپری کرد.
روز  ۲۷تی��ر  ۱۳۶۷گوین��ده اخبار
دولتی ایران ،خبر نامه رئیس جمهور
وق��ت ،آقای خامنه ای به خاویر پرز
دکوئیار ،دبیر کل س��ازمان ملل را
مبنی بر اعالم شرایط جهانی برای
پذیرش صلح اعالم کرد و دو روز بعد
خبر آمد که آقای خمینی جام زهر
را نوش��یده و حاضر به پذیرش صلح
شده است که این اخبار موجب شادی

درشهر...
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مونتریال

La Fête des enfants de Montréal

The ninth edition of La Fête des enfants de Montréal will be held at
Parc Jean-Drapeau
on August 18 and 19 2007,
from 9 a.m. to 6 p.m.
The festivities will take on a new dimension in this enchanting setting.
Several new features have been added to the program,
not to mention the numerous shows and the free admission to the Complexe aquatique on Île Sainte-Hélène, the Biosphere and the Stewart Museum throughout La Fête.
info: 514-872-0060 or visit the Web site at www.fetedesenfants.ca.

مدرسه ایرانی دهخدا
نامنویسی و شروع کالس ها :سال حتصیلی 2008-2007
نامنویسی و شروع کالس ها :شنبه  8سپتامبر 2007
در محل مدرسه واقع در:
4976 Notre-Dame West

ادامه از صفحــه18 :

info: (514) 886-4768

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 ϪϤϴϧ/ήϬχίΪόΑ :Ζϗϭ ϡΎϤΗ /Βλ:Ζϗϭ ϡΎϤΗ
(Ύϫ Βλ Ζϗϭ ϡΎϤΗ ˬϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 20) ϪόϤΟ ΎΗ ϪΒϨηϭΩ 12:40 ΎΗ Β˰˰λ 8:405
(Ύϫήμϋ Ζϗϭ ϡΎϤΗ ˬϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 15) ϪόϤΟ ΎΗ ϪΒϨηϭΩ ˬήϬ˰˰˰˰˰˰˰˰˰χίΪόΑ 4 ΎΗ 15
(Ύϫ ΐη Ζϗϭ ϪϤϴϧ ˬϪΘϔϫ έΩ ΖϋΎγ 6) ϪΒϨηέΎϬ̩ ϭ ϪΒϨηϭΩ ˬΐη 9:30 ΎΗ 6:305

* :̶δϳϮϨϣΎϧ ϪϨϳΰϫ
*ΎϬΑΎΘ̯ ϪϨϳΰϫ + ̶δϳϮϨϣΎϧ έϻΩ 30

* ΎϬΑΎΘ̯ ϪϨϳΰϫ

:ΩέΩ Ύϫ αϼ̯ τγ ϪΑ ̶̴ΘδΑ
˭Ζϗϭ ϡΎϤΗ ̵Ύϫ αϼ̯ ̵ήΑ έϻΩ 169 ΎΗ 155 ί
Ζϗϭ ϩέΎ̡ ̵Ύϫ αϼ̯ ̵ήΑ έϻΩ 60 ΎΗ 35 ί
* .ΩϮη ̶Ϥϧ ϪΘϓήϳά̡ ̮̩ .ΪϧϮη ΖΧΩή̡ ΎϣΎϤΗ ΪϳΎΑ Ύϫ αϼ̯ ωϭήη ί ζϴ̡ Ύϫ ϪϨϳΰϫ :ϪΟϮΗ

Ύϫ αϼ̯ ϡΎϤΗ ̵ήΑ :̶δϳϮϨϣΎϧ ϥΎϣί

2007 ΖγϮ̳ ϩΎϣ 22 ϭ 21

ήϬχίΪόΑ 4 ΎΗ Βλ 9 ΖϋΎγ ί

Á

ΐη 9 ΎΗ ήϬχίΪόΑ 6

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

: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
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www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

Sign
Plexi

129.00
(+tax)
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4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220

...درشهر

جمعه شبهای
کتابخانهنیما
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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

5206 DECARIE #3
Tel. : 514 485 - 3652

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

)514( 626-5520 :تلفن
----------

اوتـــاوا
Ottawa Persian Radio

»«نماشـــوم

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

MEKIC

رادیو هم صــدا
 شب11 تا9 :یکشنبه ها

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

5004 Queen Mary
(514)

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

 شب9  تا7 :دوشنبه ها

nima_librarymontreal@yahoo.ca

(Metro: Snowdon)



421 ) داخلی613( 244-0979

www.chinradio.com

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

737 63 63



























































































سریال های

:فیلم های

ww.iranica.com



www.sun-video.com

E-mail: sunvideo@videotron.ca
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www.iranica.com

هیئتاجرائیهکتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان
ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی
 خیابان نتردام غربی4976
) (مترو سن هانری
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(514) 938-8066
































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

784-0305 )514(
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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

:د رمونتریال با خامن پروانه ابهری متاس بگیرید

(514) 898-IRAN 
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•فوتبال
•دوچرخه سواری
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ww.iranica.com
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514 369- 6313

Master of Art Education
http://pages.infinit.net/homeira
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• پیاده روی در طبیعت

برای اطالعات بیشتر ونامنویسی با
:آقای مهراب تماس بگیرید
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ر در خون
نیاگ

از همه دوستداران ورزش دسته
جمعی دعوت می کند در برنامه های
ورزشی کتابخانه شرکت کنند

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

 مقبره حنس-
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کتابخانهنیما
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 پرواز در حباب-

13

We are located at :

Tel : 514- 489-6879

کتابفروشی

پگـاه

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

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

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr

قدیمی ترین کتاب فروشی
تورنتو
تازه های موسیقی و کتابهای
جدید
5513 Yonge St.
416-223-0850
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

التیام از تعصب...

شده بودم که عالقۀ زیادی زنهای دیگر هم از روی بدبینی خدا دروغگویی را در من از بین
بود و همیشه به صداقت و پاکی برد ،خدا عصبانیت و خشم مرا
به او پیدا کرده بودم.
تعدیل کرد .خدا غرور و تعصب
در اصل عشق و عالقه من آنها شک داشتم .اما زمانی
آمد که قلب سیاه من در مقابل من را آب کرد .خدا انتقام را
بیشتر به خاطر پوشش و
از ذهنم پاک کرد .خدا زبان
خداوند باز شد و آن زمانی بود
حجاب او بود و دلبستگی
که همسرم برایم تبدیل به یک من را تقدیس کرد ،زبانی که
به ظاهر توجهام را جلب
کرده بود .زیرا من غیرت
دوست و همراه شد و من عاشق آکنده بود از حرفهای بد و
زشت .خدا چشم مرا شست.
او شدم .وقتی به طور معجزه
بیعلتی نسبت به حجاب
من که عاشق انتقام بودم و لذت
آسایی با کلیسا آشنا شدیم
زنان در سر داشتم و این
در س�ال  ۱۳۵۲در یک�ی از
و نور ایمان به خدای حقیقی
تعصب به علت
میبردم از اینکه از خواهرم و
ش�هر ها ی مراد
پدر و مادرم انتقام بگیرم ،اکنون
در دل من تابیدن گرفت همه
جوی که در آن
ای�ران ب�ه
بزرگ شده بودم شکها و بدبینیها از دلم رخت دعاگوی آنها هستم .در خانه ما
دنیا آمدم و
همه معتقد بودند که من نفوس
بربست .خداوند قلب حساس
خود به خود در من رشد
دارای چهار خواهر و تنها پس�ر
و روشنی به من عطا کرد و
کرده بود .این موضوع به من
شریر و جنون دارم .آنها به
خانواده هس�تم .به یاد میآورم
تازه معنای زندگی حقیقی را
احساس برتری نسبت به هر
من میگفتند :هر که در افتد
وقتی که فقط هفت سال داشتم
دین و آیینی میداد .طبق
فهمیدم .دانستم که در زندگی ور افتد و آن زمانها بود که من
دعوایی بچهگانه بین من و یکی
مسیحی زن و مرد یک تن
اعتقادات مذهبیام بر این
حاضر بودم از آنها انتقام بگیرم
از خواهران�م پیش آم�د و پدرم
حتی اگر جانم را از دست بدهم.
باور بودم که زن وسیله ایست
میباشند و مرد باید برای
که مرا مقصر میدانست از خانه
برای آرامش مرد و بر همین
آسایش و خوشبختی همسرش وقت�ی کالم خ�دا را میخواندم
بیرونم کرد .از هم�ان زمان من
اساس چون من یک مرد بودم
تالش کند و حتی خود را فدای بیاختی�ار اش�ک میریختم،و
با دنیای عجیب و غریب بیرون
کالم
همسر خود نماید .هیچ کس
حرف حرف من بود و اجازه
مخصوص� ًا آن قس�مت از ِ
آشنا شدم .این مسئله باعث شد
خدا ک�ه فرموده” ببخش�ید تا
قادر نیست به این اوج برسد
نمیدادم که کسی روی حرف
که احس�اس فرزندی و پدری را
بخش�یده ش�وید” در م�ن اثر
مگر آنکه روح خداوند در او
من حرف بزند مخصوص ًا زنم.
بین م�ن و پدرم از بی�ن ببرد و
عمیقی گذاش�ت .گریه کردم و
جاری باشد .خداوند قلب من
اما همسرم بسیار فروتن بود
دی�واری بین رابطۀ ما کش�یده
توبه حقیقی .گفتم “ خداوندا من
را لمس کرد و محبتی در آن
و میپذیرفت و همیشه در
شد.
قرار داد که وقتی من و همسرم این قدرت را ندارم که بعضیها
مقابل خودخواهیهای من
احس�اس ت�رس و ناامیدی هم
را ببخش�م تو به من این قدرت
به چشمهای هم نگاه میکنیم
کوتاه میآمد .با این حال
ۀ وج�ودم را آزار م�یداد و قادر
را بده” و خداوند نه تنها قدرت
تعصبات خشک و قلب مسموم حضور خداوند را در زندگی
نبودم به کسی اعتماد کنم .تنفر
بخش�یدن آن اشخاص را به من
جدیدی که او به ما عطا کرده
من زندگیمان را در تارهای
تنها حس�ی بود ک�ه در من اوج
داد بلکه اکنون عشق و محبتی
چسبناک و نامریی خویش
را میبینیم .این محبت هر
میگرفت و کین�ۀ بزرگی به دل
پیچیده بود .این بهایی بود که
روزه بیشتر و بیشتر میشود و در دل�م ق�رار داد ک�ه میتوانم
گرفته بودم و سعی کردم خودم
من نیز میباید میپرداختم
امروز من حاضرم برای همسرم نفرتهایم را کنار بگذارم و بدانم
را با کار و موسیقی سرگرم کنم.
جانم را فدا کنم ،چیزی که
و بدبینی که نسبت به مردم
که تا چه حد آنها را دوست دارم
همه وقتم را با ساز و موسیقی پر
در گذشته کام ً
و با خداوند عهد بستم ،عهدی
ال بر خالف آن
داشتم به خودم و اطرافیانم
میکردم و درس هم میخواندم.
که خدا بهای آنرا با مرگ پس�ر
فکر میکردم .اما هنوز هم
بیشتر ضرر میرساند .هرگز
منهمچنینتوانستمساعتساز
منتظر کارهای عظیم و شفاهای یگانه خود پرداخت و یوغ من را
نمیتوانستم تصور کنم که
ماهری ش�وم .ب�رای همه چیز
بر دوش گرفت.
همسرم روسری نداشته باشد
خداوندعیسیمسیحهستیم
عجلهداشتم.
و از اینکه خداوند از ازل به فکر باشد که این آرامش و شفا را شما
و موهایش را دیگران ببینند و
زندگیام آبس�تن مش�کالت و
ما بوده و ما را برای یکدیگر
یا فکر اینکه همسرم با مردی
هم در زندگیتان تجربه کنید.
مسائل فراوانی بود که شکست
دست بدهد خون مرا به جوش انتخاب کرده است تا با زندگی
خوردن را برایم آسان کرده بود.
مشترکمان او را خدمت کنیم
میآورد .قلبم مانند شب سیاه
ظاهر معمولی و آرامی داش�تم
خوشحالیم.زندگیمشترک
بود و هیچ نقطه روشنایی که
ولی همیش�ه از غص�ه و عذاب
بتواند در افکارم رسوخ کند
ما امروز همچون هدیهای از
درون�ی در رنج بودم .به کس�ب
طرف خداست در حالیکه در
و مرا از آن حالت خارج سازد
و کار پرداختم و تصمیم گرفتم
ده سال گذشته مانند زهر بود.
وجود نداشت .نگاه من به
ازدواج کنم چون با دختری آشنا

با چشمان خدا بنگر
دیروز کودکی لطمه دیده از پرخاش دیگران
جدا گشته از محبت و پیوسته به ساز غمنواز
فردا خموش و خسته و بیقرار
و قلبی که روز به روز سنگ و سخت میشود
نواختن ساز و دلبستن به کار کار کار
نه غمخواری ،نه دستی که زخم دل را التیام باشد
شاید آن دخترک معصوم
بتواند زیر کوله بار قلب سنگین شده ،پایهیی باشد
شاید دو تا شدن ،راهی باشد
اما درخت خشک تعصب و تدین ،میوهایی جز شک
و تردید نخواهد داشت
و چشمانی که به دیگران دوخته شده “ آنها چگونه
به ما مینگرند”
آیا باید عشق خویش را در پستوی خانه پنهان کرد؟
آیا باید پردهها را بر صورت خورشید کشید
تا به روی عش��ق که از تعصب ،تاریک ش��ده است
نتابد؟
اما نوری هست که فراتر از نور خورشید از هر حجابی
عبور میکند
نور محبت خدای حقیقی
از قلوب متعصب و سخت و سنگ ،شیشهای مطال
میسازد
و با چشمان خدا خواهی نگریست

خداوند محبت است
® ¼ä¤À²

®ä¤ÀŽ

¬À¾ òÍzfd®Á’gZ¬``·…4Í“£gZ

)FAIRVIEWAllianceChurch: 220 Hyman,(DDO

v£ ®¥œÂ›Ì¾`–fd®Á’gZ¬·…3&30Í“£`gZ

)405Marie-AnneE Montreal (Metro:MontRoyal

,¬ fZd £` ` ` ` ` ` ` “d ä… _£Å¥ŠZ ®™Z
i¬º› [£¥˜ ¬¾‰ ß Í•£ fd }Z®… ãÅÀ«¿ z
(x£½ Zf fÂ‘ ä…) ç©Å±› \Zz¯‰ z @ÑÅ±› ç™¬œgA â¾Å• z

›z®¥
MARIE-ANNE
ST-DENIS

…990-2329 ã¹¾†£

)/¬ ®Å½… i£¿† (514
514-999-5168 :

›v£ zfÍœÂ

MONT ROYAL

رویا نوروزی:
با الهام از داستان
زندگی مراد
(التیامازتعصب)
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Elegance

Leasing

& Financing
With or Without Credit

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 







Tel.: (514) 482-4500
(514) 482-8500
eleganceleasing@yahoo.com

www.autoultima.com
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TOYOTA

COROLLA CE

2007

automatique/ AC/
POWER LOCK
etc...

FINANCE

1.9%

INTEREST RATE

or 399.00$ plus tax
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2.9%

$265.90
/month
(plus tax)
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........Starting: 4.9%













........Starting: 6.9%

TOYOTA

FINANCING

3.9%

CAMRY LE
2007

fully loaded
LEASE FOR
$ 379.00 /month
plus tax

FINANCE

with interest rate of

3.9%

´ÄnHkÃ¶ Â¶Ho¬ Hn HkhÀj ¾wnk¶ jo«²Iw ¸ÃµTvÃM
Sw¼¬A19 ¾L¹z§Ä p»n nj ·¼Ã¹Äo«ºH ¥nIQ nj ÂÀ¼§{IM ¸z] SLwI¹¶ ¸ÃµÀ ¾M
.j¼zÃ¶ nHq¬oM
.k¹ÄIµº S¨o{¸z] ¸ÄH nj ¾¨ j¼zÃ¶ R¼øj Â¶Ho¬ ·I¹ö¼µÀ » ·ITw»j ¾Ã±¨ pH

¥¯¼¨ Â] Áj :½HoµÀ ¾M

n¯j 7 ô£Î : j¯Iw + ¾]¼¬ + JIL¨ ¾]¼] + ½kÃM¼¨ JIL¨
514-272-8684

:kÃÄIµº ®ÅIe tIµU ¾wnk¶ Â¶¼µø ôMH»n ÁI¿¹ÿ±U ½nIµ{IM RIø°öH ¾º¼¬oÀ ÁHoM

514-952-2165

·Iºp ¸µ\ºH - IµÃº ¾ºIhMIT¨ - HkhÀj ¾wnk¶ ½oÄk¶ RDÃÀ
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بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود

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

 .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی
در کنترل رفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و
همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل
و فعالیت کردن
 .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی های
بی دلیل

 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه
و ضعف روحیه
 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
 .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب

 .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
 .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن و
یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیره
و دهها مورد دیگر

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120
Fax. 450 - 689 - 1051
Email:
ga_salimi @hotmail.com

17
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‘پیروزی در افغانستان ،یک امید واهی’

روزنام��ه بریتانیایی گاردین ،در ش��ماره
روز چهارش��نبه  8اوت ،مقاله ای به قلم
سایمونجنکینز،دربارهافغانستانمنتشر
کرده ک��ه در آن پیش بینی پیروزی در
افغانستان ،صرفا یک خوش بینی واهی،
خوانده شده است.
س��ایمون جنکینز می نویسد که از نظر
چپ گرایان بریتانیا ،افغانستان همیشه
یک جنگ “خ��وب” و عراق یک جنگ
“بد” بوده اس��ت .بهمین جهت وزیران
کابینه بریتانیا مادام که افغانس��تان یک
آرمان با ارزش محس��وب می شد ،مجاز
بودند که بطور سربسته بگویند با جنگ
عراق مخالفند .یک چنین روشی ،پس از
شکستی که سازمان ملل متحد و پیمان
ناتو در یوگسالوی سابق خورده بود ،باعث
تقوی��ت مجدد این نهادها می ش��د و بر
نقش تاریخی بریتانیا در جهان به عنوان
یک کشور ملت ساز ،تاکید می کرد.
نویسنده مقاله ،سپس یادآور می شود که
س��فیر بریتانیا در کابل در حال ساختن
سفارتی اس��ت که با ساختمان سفارت
آمریکا در بغداد قابل مقایسه است و پیش
بینی کرده است که ارتش بریتانیا تا سی
سال در افغانستان حضور خواهد داشت.
نویسنده ،سپس به موضوع انتخاب پدی
اشدان ،رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات
بریتانیا و نماینده پیش��ین سازمان ملل
متحد در کوزوو ،به عنوان فرستاده ویژه
بریتانیا در افغانس��تان ،می پردازد و می
گوید وی که اخیرا از کابل بازگش��ته به
هرج و مرج جاری در افغانس��تان اذعان
کرده و طی مقاله ای در روزنامه گاردین،
خاطرنش��ان کرده که هزاران س��رباز و

امدادگ��ر از  36کش��ور در کابل حضور
دارند که قرار است با امنیت و برنامه های
بازسازی افغانستان سروکار داشته باشند
و تقریب��ا هیچکدام از آنان نمی توانند از
طریق زمینی از کابل خارج شوند.
جنکینز در ادامه شرح هرج و مرج حاکم
بر کابل می نویسد که حدود  10هزار نفر
از پرسنل سازمان های غیردولتی به کابل
رفته اند .ای��ن عده در جیپ های زرهی
در پایتخ��ت ،حرکت می کنن��د و رقم
قابل مالحظه ای از پول دیگران را خرج
می کنند و تنه��ا از آژانس های خارج از
افغانستان دستور می گیرند .این موضوع
درمورد ارتش آمریکا ،پرس��نل اتحادیه
اروپا و دولت افغانستان که مستقل فرض
می شود نیز صدق می کند.
مقاله گاردین سپس به وضعیت والیات
افغانس��تان پرداخته و می نویس��د که
آمریکایی ها در والیت بگرام ،یک ارتش
چریکی درست کرده اند با این هدف که
نفرات القاعده و طالبان را به قتل برسانند.
نیروهای بریتانیایی نیز در والیت هلمند
سرگرم تالش مشابهی هستند.
جنکینر،معتقد است که هیچ یک از این
نیروها توجهی به حامد ک��رزی ندارند.
کس��ی که قول و قراره��ای او با جنگ
س��االران ،باندهای قاچاق م��واد مخدر،
ایرانیان و همدستان طالبان ،پس از پایان
اشغال ،احتماال بهترین امید برای ایجاد
ثبات در افغانستان است.
نویسنده مقاله سپس به سه سیاستی می
پردازد که در حال حاضر در کابل دنبال
می ش��ود و می نویس��د اولین سیاست
در ارتباط با مواد مخدر اس��ت .جنکینز

خاطرنش��ان می کند که  15تشکیالت
جداگانه در کاب��ل ،برنامه پایان دادن به
کشت خش��خاش ،که بطور سنتی یکی
از منابع مهم درآمد افغانستان است را به
اجرا گذاشته اند .ولی برداشت محصول
خشخاش اکنون بیش از هر زمان دیگری
اس��ت و تالش ب��رای مبارزه با کش��ت
خش��خاش موجب ناراحتی کش��اورزان
شده و شورش ها را افزایش داده است.
جنکینز از بمباران مناطق پشتون نشین،
ب��ه خاطر پناه دادن به طالبان ،به عنوان
دومین سیاس��ت نام می برد و می گوید
هزاران غیرنظامی در نتیجه این سیاست
کشته ش��ده اند که منجر به دشمنی با
نیروی اشغالگر و انتقام جویی شده است.
ولی س��ربازانی که برای جنگ با طالبان
اعزام شده اند فاقد تجهیزات کافی بوده و
به پشتیبانی هوایی نیازمندند.
نویسنده گاردین سومین سیاست را به
دست آوردن دل مردم می داند .سیاستی
که در تاریخ نظامی بریتانیا همواره بیش
از حد بزرگ جلوه داده شده است .چون
نه تنها بدون امنیت کافی ،این سیاست
بی معنی است و مستلزم داشتن  50هزار
سرباز اضافی بریتانیایی در هلمند است،
بلک��ه اجرای این سیاس��ت باعث توزیع
پول کالن در روستاهای قبیله نشین و از
بین بردن ساختار قدرت و ایجاد نفاق و
دشمنی می شود و سرانجام پول به دست
جنگ ساالران یا نفرات طالبان می افتد.
جنکینز می نویس��د در ه��ر یک از این
موارد ،ناسازگاری بین آنچه منطقی است
انجام ش��ود و آنچه عمال اجرا می شود،
کامال مشهود است.
نویسنده در پایان مقاله یک بار
دیگر به مقایسه موقعیت بریتانیا
در عراق و افغانس��تان پرداخته
و نتیج��ه می گیرد که خروج از
بصره ،بخش قطعی برنامه دفاعی
بریتانیاست .تنها سئوال معقول
درکابل این است که چه موقعی
ی��ک چنی��ن تصمیم��ی برای
افغانس��تان گرفته خواهد شد.
به عقیده جنکینز هرقدر بیشتر
دولت بریتانیا تصور کند که در
جنگ با طالبان پی��روز خواهد
ش��د ،بهمان میزان خطر ازهم
پاشیدگی پاکس��تان و کشیده
ش��دن پ��ای ایران به مناقش��ه
افزایش خواهد یافت .کاری که
ابلهانه خواهد بود.
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بنا به درخواست
هموطنانعزیز،مدیریت
گورمه گرگ ،با  22سال
تجربه ،بهترین غذاهای
ایرانی را از اول ماه ژوئن
به لیست غذاهای خود
می افزاید .ما در محیطی
خانوادگی و گرم در
تابستان در تراس باز و
زمستان در کنار شومینه
آماده پذیرایی هموطنان
هستیم.
ش�راب و آبجو خ�ود را می
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در زیباترین نقطه پرنس آرتور

به مونتریال می آئید،

حتما سری به زیباترین خیابان شهر ما
و رستوران گورمه گرگ بزنید ...

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com
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ایران :قتل عام 67
زیادی بین زندانیان شد.
این مس��ائل کمی قبل از قطع ارتباط
م��ا با دنیای بیرون ب��ود؛ آخرین خبر
همان طور که گفتم پیشروی سازمان
مجاهدین خلق در جبهه غرب و حسن
آباد بود و گویا حتی روز س��وم مرداد
هم فراخوانی داده بودند که مردم ایران
هم با آنها متحد شوند و کار حکومت
را یکس��ره کنند .اما مردم جنگزده به
این فراخوان بی اعتنا بودند و ظرف سه
روز پاسدارهای تحقیر شده ای که در
جنگ شعارهای “نماز ظهر در کربال،
نماز عصر در قدس” و نظیر اینها سر
می دادند ،سرکوب و کشتار وسیعی در
جبهه غرب انجام دادند.
دقیق��اً در همی��ن زم��ان آن ط��رح
سراس��ری در زندانه��ا و بخصوص در
زندان گوهردشت به اجرا در آمد.
در زندان گوهردشت یا رجائی شهر از
پنجم شهریور که کار مجاهدین خلق
به پایان رسید ،برخورد با نیروهای چپ
شروع شد.
ماجرا به این ترتیب ش��روع ش��د که
روزی نگهبانانی داخل بند آمدند که ما
تا آن وقت ندیده بودیم؛ همگی لباس
سیاه پوشیده بودند با سرهای تراشیده
و کابل در دست داشتند.
اینها نگهبانان ویژه ای بودند که حق
داشتند در تمام ساعات در قسمتهایی
ت��ردد کنند که هم��ه نگهبانان حق
ورود نداش��تند و قسمتهای ویژه بود،
منظور از قسمتهای ویژه آمفی تئاتر و
حسینیه گوهردشت است که اعدامها
در آنها صورت می گرفت و برای اینکه
بی سر و صدا باش��د چوبه های دار از
پیش تعبیه شده بود.
تمام زندانیان بند را به بهانه گشتن ،با
چشمبند در راهروها ریختند ،تک به
تک رفتیم نزد مدیریت زندان که آقای
ناصریان و آقای داوود لشکریان بودند
که یکی مدیر داخلی و دیگری افس��ر
نگهبان زندان بود ،پرس��ش و پاسخی
ابتدائی انجام شد ،سؤالهایی همچون:
سازمانت را قبول داری یا نه؟ آیا حاضر
ب��ه مصاحبه ویدئویی و اب��راز توبه در
حضور بقیه زندانیان هستی یا نه؟
اکثریت قریب به اتفاق بچه ها گفتند

نامنویسی و شروع کالس ها :سال حتصیلی 2008-2007

ادامه از صفحه12 :

نه و تعدادی را که پاسخ
مثب��ت دادند ب��ه داخل
بند برگرداندند ولی بقیه
را داخل اتاقهایی جای دادند و بعد به
حضور هیأت فرستادند؛ همه اینها در
یک روز اتفاق افتاد.
ما در بند هش��ت حدود هشتادوهفت
نفر بودیم که هفتاد نفرمان در بخشهای
دیگر جای گرفتند و هفده نفر به بند
عمومی منتقل شدند.
دو سه ساعت که گذشت به ما گفتند
آماده باش��ید برای اینک��ه نزد هیأت
بروید ،اولین بار آنج��ا کلمه هیأت را
شنیدیم ،محل استقرار هیئت در طبقه
همکف زندان و جن��ب آمفی تئاتر و
حسینیهبود.
نگهبانی داخل اتاق شد و ده نفر را صدا
کرد که من هم جزو آن ده نفر بودم و
به صف شدیم و ما را به طبقه همکف
منتقل کردن��د و جایی نزدیک آمفی
تئاتر روی زمین نش��اندند ،نگهبان ما
را که هنوز چشمبند به چشم داشتیم
تک به تک بلند می کرد و به اتاقی که
هیأت در آن بود می برد.
نف��ر اولی که به داخل اتاقی که هیأت
در آن مستقر بود برده شد ،جهانبخش
س��رخوش بود که تنها هش��ت ماه از
دوران محکومیتش باقی مانده بود.
شاید بیش از یک دقیقه نگذشت که او
از اتاق بیرون آمد و ما شنیدیم که آقای
ناصریان ،مدیر زندان با صدای بلند به
نگهبان گفت“ :ببرش به چپ”.
“چپ” در واقع محل حسینیه و آمفی
تئاتر زندان گوهردش��ت بود و افراد را
به آنجا می بردند و لحظاتی بعد به دار
می آویختند.
من معتقدم که بسیاری از دوستان ما
تا لحظه ای که طناب دار به گردنشان
افتاد متوجه نش��ده بودن��د که چه بر
سرشان قرار است بیاید.
وقتی نوبت من ش��د و من را به داخل
اتاق بردند ،چش��مبندم را برداشتند و
آقای نیری از من پرس��ید“ :مسلمانی
یا مارکسیس��تی؟” .این کلیدی ترین
سؤالی بود که از چپگراها پرسیده می
شد.
سرنوش��ت کس��انی که م��ی گفتند
مارکسیس��تند از قبل مشخص شده
بود و حاج آقا نیری با دست می گفت
ببریدش به چپ ،به همین سادگی.
اما کس��انی که در مقابل این س��ؤال
گفتگویی آغاز می کردند و پاسخهای

متفاوت��ی م��ی دادند ،سرنوش��تهای
متفاوتی در انتظارشان بود.
مث ً
�لا بعضیها در ج��واب می گفتند
که چرا این س��ؤال از آنها پرسیده می
ش��ود؟ و به بسیاری از آنها گفته شده
بود که این س��ؤال با هدف جداکردن
بند مس��لمانها از غیرمسلمانها مطرح
می شود.
ب��ه تعداد تم��ام افراد بازمان��ده از آن
اعدامه��ا روای��ت وج��ود دارد که این
روایتها با تمام تناقضاتی که میانشان
هست ،همه واقعی اند.
به اعتقاد من آنها ب��رای اعدام کردن
تعدادی را از پیش انتخاب کرده بودند،
افرادی همچون رهبران سازمانها ،ولی
در م��ورد بقیه ،تصمیم را به س��ؤال و
جواب موکول کرده بودند.
هنگام��ی ک��ه از من پرس��یدند که
مارکسیس��تم ی��ا نه ،م��ن گفتم که
مسلمانم .سؤال بعدی این بود که چرا
هوادار جریان چپ شدم؟ که من گفتم
که جذب شعارهای عدالتخواهانه این
جریان ش��دم و اص ً
ال از لحاظ فلسفی
نگاه آگاهانه ای به حوادث ندارم.
من دو بار نزد هیأت برده شدم ،بار اول
وسط س��ؤال و جواب تلفنی به آقای
نیری شد و بعد کل هیأت بلند شدند
و رفتند.
در پی آن ،به م��دت دو روز به دلیلی
که بر من معلوم نشد ،سؤال و جوابهای
هیأت در گوهردشت متوقف شد.
پس از آن من و شش نفر دیگری که از
آن ده نفر باقی مانده بودیم را به سلول
جداگانه ای بردند.
یکی از ماجراهای دردناکی که در زندان
گوهردشت اتفاق افتاد مربوط به جلیل
شهبازی ،زندانی قدیمی ای است که
س��ال  ۵۸دستگیر شده بود ،موضع او
این بود که “مس��لمانم ولی نماز نمی
خوانم ”.آقای نیری حکم داد که وی را
با کابل بزنند تا بخواند .هر وعده او را در
سالن عمومی زندان می خواباندند و با
کابل می زدند تا نماز بخواند.
عصر روزی که سؤال و جوابها متوقف
شد ،ما را بردند و در یکی از بندها جای
دادند اما شب برای رفتن به دستشویی
به کس��ی اجازه بیرون رفت��ن از بند
ندادند.
جلیل ش��هبازی با پاهای آش و الش
زی��ر ضربات کابل گفته بود که حاضر
اس��ت نماز بخواند و به او گفته بودند:
“تا فردا صبر کن تا تو را پیش حاجی

ببریم”.
بع��داً فهمیدی��م او
شیش��ه مربای��ی را
که به عن��وان لیوان
چای اس��تفاده می
ک��رد شکس��ته و به
اطالعیه
ش��کم خود زده بود
مدرسه دهخدا بار دیگر
و قطع شدن ساعت
دستش��ویی ش��ب
فعالیت های آموزشی و
هن��گام ب��ه خاط��ر
فرهنگی خود را
خودکش��ی او ب��ود،
ما مجبور ش��دیم تا
برای سال تحصیلی -2007
صبح ب��رای رفتن به
 2008رسما آغاز می کند:
دستش��ویی منتظر
----------------بمانیم ،آن وقت بود
که زندانیان فهمیدند
نامنویسی و شروع کالس ها:
ک��ه ماج��رای مرگ
در تاریخ
جدی است.
دو روز بعد که نوبت
شنبه  8سپتامبر 2007
دادگاه بعدی من بود
در محل مدرسه واقع در:
م��ن هم گفت��م که
4976 Notre-Dame West
مس��لمانم ولی نماز
نمی خوان��م ،چون
(مترو :سنت هانری)
هنوز این باور در من
----------------------جای نیفتاده بود که
لطفا با در دست داشتن کارت مدیکر و کارنامه سال پیش فرزند خود در زمان
دارند زندانیها را می
یادشده در نشانی زیر در محل مدرسه حضور بهم رسانید.
کش��ند و فک��ر می
------------------------کردم مرا هم با کابل
خواهند زد.
* شهریه ساالنه مدرسه کماکان  120دالر در سال می باشد.
من هم وقتی گفتم
تلفن اطالعات:
هیات مدیره مدرسه دهخدا
نم��از نم��ی خوانم
آقای نیری گفت که
(514) 886-4768
مرا به س��مت چپ
ببرند ،آقای اش��راقی
ک��ه دادس��تان بود
گفت“ :حاج آقا ،غلط می کند نخواند! در آن لحظه همه چیز برای من تمام مخفی و جمعی خاک می کردند.
می خواند ،ببرین س��رش را بتراشید ،شده بود.
نمی دانیم دمپاییه��ای بی صاحب و
ف��رم را بدهید امضا کند ،نماز هم می همه کس��انی را که در مقابل “هیأت تلنبار ش��ده در زندان رجایی ش��هر
مرگ” قرار گرفته و جان س��الم به در (گوهردشت) و عینکهای بی صاحب
خواند!”.
این ماجرا دقیقاً روز دهم شهریور اتفاق برده بودند در یک بند قرار دادند.
و چمدانها و وس��ایل دیگ��ر را چه بر
سعی کردند ما را بی حرمت کنند ،ولی سرشان آوردند اما از آن همه حوادث،
افتاد.
مرا بردند بیرون س��رم را تراشیدند و این ماشین انسان خردکنی موفق به صدای ضج��ه مادرانی که هرگز کمر
سبیلم را نصفه (به حالت تحقیرآمیز) نابود کردن دوس��تی در گروه ما نشد .راست نکردند ،پدرانی که سکته کردند
زدند و فرمی دست نویس به من دادند وقتی وارد بند شدیم و گفتند که احمد و همسران اعدام شدگان همواره ثبت
که امضا کنم ،در آن فرم گفته ش��ده و تقی و  ...نیس��تند ،مشخص شد که خواهد شد.
اگر امروز بپذیرم که جنایتی عمومی
بود که “اینجانب  ....که تاکنون فرائض این نبودن ،نبودنی همیشگی است...
دینی خود را انجام نداه ام متعهد می تا این لحظه چیزی نزدیک به پنجهزار علیه بشریت انجام شده ،پیگیری آن
شوم کلیه فرائض دینی از جمله نماز اسم ثبت شده از اعدام شدگان وجود تنه��ا وظیفه من بازمان��ده آن حادثه
خوان��دن را به جا بی��اورم ”.من روی دارد ،اجساد آنها را با تریلرهای حمل نیس��ت ،بلکه به کل خانواده بش��ری
“نماز خواندن” خط کشیدم و خواستم گوشت به گورستانی در جنوب شرقی مربوط است.
امض��ا کنم ،ولی مرا زدند و فرم را پاره تهران می بردند که امروزه گورس��تان
کردند .مرا با لگد به بند عمومی آوردند .خاوران نامیده می شود و در گورهای
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نفت وآینده اقتصاد ایران..

خطر از دست رفنت بازارهای صادرات
نفت ایران

انتشار آمار تولید نفت خام کشورهای
عضو اوپک از سوی این سازمان نشان
م��ی دهد که تولید نفت خ��ام ایران با
کاه��ش بیش از  ۴۰هزار بش��که نفت
به  3میلیون و هشتصد هزار بشکه در
روز رسیده است .این در حالی است که
سایر کش��ورهای عضو اوپک موفق به
افزایش تولید نفت خام خود شده اند.
کاهش تولید روزانه  ۴۰هزار بشکه نفت
خام ایران اگرچه موضوع تازه ای نیست
و در ادامه کاهش مس��تمر تولید طی
 ۱۸ماه گذشته صورت می گیرد ،ولی
با توجه به عدم توفیق مدیریت حاکم بر
صنایع نفت در تغییر روند کاهش تولید،
می تواند به عنوان اعالم خطر جدی در
مورد آینده ظرفیت تولید و توانایی های
ای��ران در حفظ بازارهای صادرات نفت
آن کشور تلقی شود.

سابقه کاهش تولید

کاهش تولید نفت خام ایران تقریبا از
ابتدای س��ال  ۲۰۰۶میالدی آغاز شد
و تاکنون بصورت مس��تمر ادامه یافته
اس��ت .س��همیه تولید نفت خام ایران
از مجموع تولی��د روزانه نفت اوپک4 ،
میلیون و  300هزار بشکه در روز است.
حال آنکه تولید متوس��ط روزانه نفت
ایران اینک ب��ه  3میلیون و  800هزار
بش��که در روز رسیده است .فاصله این
دو رقم حکایت از کاهش تولید حدود
نیم میلیون بشکه نفت نسبت به سقف
تولید و سهمیه متعارف روزانه ایران در

اوپک دارد.
کاه��ش تولید
نفت خام ایران
تصمیمینیست
ک��ه داوطلبانه
اتخ��اذ ش��ده و
مصالح فنی و یا
اقتصادیخاصی
را تامی��ن کند
چرا که همزمان،
کلیه کشورهای
عض��و اوپک ،به
ج��ز ای��ران ،به
افزایش تولید و
صادرات نفت خام خود مبادرت ورزیده
ان��د .در نتیجه ،تولید روزانه اوپک طی
ماه گذشته به  ۳۰میلیون و  ۳۸۰هزار
بشکه در روز رسیده است.
سقف تعیین شده از سوی اوپک برای
تولید روزان��ه اعضای آن  25میلیون و
 800هزار بش��که در روز اس��ت .عراق
خود را از این نظام سهمیه بندی کنار
کش��یده و بقیه اعضاء ،در عمل به این
نظام پایبند نیستند .ولی علیرغم تعهد
به حفظ س��همیه خود ،تولید مجموع
 10کشور (ظاهراً) پایبند به سهمیه در
ماه گذشته بالغ بر  ۲۶میلیون و ۵۶۹
هزار بشکه در روز بوده است.
کش��ور عراق با تولید  ۲میلیون و ۱۴۹
هزار بشکه نفت در روز بیشترین میزان
افزایش تولید در میان  ۱۲کشور عضو
اوپک را داشته است .عربستان سعودی
نیز با تولید روزانه  ۸میلیون و  ۵۲۶هزار
بشکههمچنانبافاصلهچشمگیرباسایر
اعضاء ،همچنان در راس تولیدکنندگان
اوپک قرار دارد.

دالیل کاهش تولید در ایران

مطابق برنامه های اعالم شده از سوی
ایران ،تولید نفت خام ایران قرار بود تا
سال  ۲۰۰۹میالدی به  ۵میلیون بشکه
در روز افزایش یابد .با توجه به کاهش
چشمگیر میزان تولید نفت خام ایران،
رسیدن به این هدف در شرایط کنونی
عمال ناممکن خواهد بود.
تع��داد زیادی از چاههای نفت ایران به

نیمه دوم عمر خود رسیده اند و کاهش
تولید از مخازن مربوط به آنها تا حدودی
طبیعی ست ولی با استفاده از تکنولوژی
پیشرفته و تزریق گاز به چاهها و سرمایه
گذاری بیشتر ،می توان میزان بازدهی
این چاهها را افزایش داد.
در طول دو سال گذشته شرکت نفت
موفق ب��ه تزریق کافی گاز به چاههای
فرسوده نشده و تکنولوژی مورد استفاده
در بهره برداری از این چاهها نیز قدیمی
است .تکنولوژی پیشرفته بهره برداری
ک��ه در تمامی کش��ورهای نفت خیز
خلیج فارس به جز ایران مورد استفاده
قرار م��ی گیرد ،نمک زدائ��ی از نفت،
جداسازی آب مخلوط با نفت ،از میان
برداشتن موانع محیطی ،افزایش فشار
چاه ،و استفاده از ابزارهای حفاری مدرن
را ممکن می سازد.
کاهش س��رمایه گ��ذاری و رویکردن
به ش��یوه های ارزان برای اس��تخراج و
افزایش میزان بازده��ی نفت در ایران
بخصوص طی س��الهای اخیر ،موجب
ش��ده که میزان کاهش سالیانه (افت
تولید) به هفت درصد برسد ،حال آنکه
این میزان در عربستان سعودی حدود
 5درص��د و در بقیه کش��ورهای عضو
اوپک در حدود ۲درصد است.
البته عوامل دیگری مانند نوع نفت مورد
استخراج (مخلوط ،سبک و یا سنگین)،
مش��خصات مخزن مورد بهره برداری
و زمان تولید نیزم��ی تواند به کاهش
موضعی س��طح بازیافت از چاه منجر
شود ولی اس��تمرار کاهش تولید نفت
ایران عالوه بر مشکالت فوق ریشه در
کاهش سرمایه گذاری و عدم استفاده از
تکنولوژی پیشرفته بهره برداری دارد.

اشتیاق تولیدکنندگان به
افزایش صادرات

بی توجه��ی اعضای اوپ��ک به رعایت
سهمیه تولید خود در اوپک و میل آنها
به افزایش تولید و صادرات نفت خام ،به
دلی��ل ادامه رونق بازار نفت و باال بودن
قیمت این کاال است.
در این شرایط ،کاهش تولید نفت خام
ایران می تواند به عنوان یک رویداد غیر
متعارف مابین سایر اعضای اوپک تلقی
شود.
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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

خطر از دست رفنت بازار
طبیعی است که کاهش تولید نفت خام
ایران در شرایط افزایش مستمر مصرف
داخلی تنها می تواند به کاهش میزان
صادرات نفت خام منجر ش��ود .اگرچه
در ش��رایط جاری و ب��ه دلیل افزایش
قیمت نفت در بازارهای جهانی ،کاهش
صادرات نف��ت ای��ران موجب کاهش
صوری درآمدهای صادراتی ایران نشده،
ولی نگرانی عم��ده در مورد ادامه روند
کنون��ی ،کاهش تولید و کاهش قدرت
ایران برای حفظ بازارهای صادراتی نفت
خام است.
درآمد صادرات نفت خام ایران در سال
جاری می تواند به  ۶۰میلیارد دالر بالغ
شود که در هر حال درآمد چشمگیری
است و در کوتاه مدت می تواند عواقب
کاهش تولید نفت ایران و از دست رفتن
بازاره��ای صادراتی را پنهان نگاه دارد،
ولی این رقم در مقایسه با پیش بینی
 ۲۸۰ملی��ارد دالر درآمد صادرات نفت
عربستان س��عودی در سال جاری رقم
چندان بزرگی نیست.
نکته با اهمیت در مورد کاهش سطح
تولید نفت خام ایران ،در عواقب ناشی
از حرکت سایر کشورهای تولید کننده
برای اشغال بازارهای سنتی نفت ایران
نهفته است.
از این لحاظ عربستان سعودی با ایجاد
ظرفیت اضافی تولیدی بالغ بر  ۲میلیون
بش��که در روز ،یک خط��ر بالقوه برای
بدست گرفتن بازارهای صادرات نفت
ایران محسوب می شود و عراق با دست
یافتن به ظرفیت بالغ بر  2میلیون بشکه
در روز ،یک رقیب و خطر بالفعل است.
کاه��ش تولی��د نفت خ��ام ای��ران در
شرایطی صورت می گیرد که آن کشور
با اعالم دارا بودن  ۱۳۸میلیارد بش��که
“ذخایر درجا”ی نفت از این لحاظ بعد
از عربستان سعودی در رتبه دوم جهانی
قرار گرفته است.
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Agent Immobilier Affilié

تنیسمونتریال
پیروزی یوکوویچ
بر فدرر در فینال
مسترز کانادا

ن��واک یوکوویچ ،تنی��س باز جوان
صربس��تانی ،موفق ش��د در فینال
مس��ابقات مس��ترز مونترال ،راجر
فدرر ،تنیس باز ش��ماره یک جهان
را شکس��ت ده��د و قهرم��ان این
مسابقات شود.
این اولین پیروزی یوکوویچ  20ساله
در براب��ر راجر فدرر ب��ود .او در این
بازی با نتایج  7بر  2 ،6بر  6و  7بر
 6نفر اول جهان را شکست داد.
این پیروزی باعث شد هفته طالیی
یوکوویچ ،تنیس باز ش��ماره س��ه
جهان ،کام��ل تر ش��ود .یوکوویچ
در مراح��ل ی��ک چه��ارم نهایی و
نیمه نهایی به ترتیب اندی رادیک
آمریکایی و رافائل نادال اسپانیایی،
تنیس بازان شماره  4و  2جهان را
شکست داده بود.
ن��واک یوکووی��چ در مس��ابقات
ویمبلدون  2007که حدود دو ماه
پیش برگزار ش��د در مرحله نیمه

«فدرر
همیشه
منی
تواند
پیروز
شود!»

نهای��ی مغل��وب
رافائل نادال شد.
قهرمانییکجوان
صرب دیگر
س��اعاتی بع��د از
قهرمانییوکوویچدر
مونترال ،آنا ایوانوویچ
هموطن  19ساله او
روز خوب صربها را
تکمیل ک��رد و در
مسابقات کالس��یک لس آنجلس
قهرمان شد.
ایوانوویچ ،که در رده چهارم بهترین
تنیس بازان زن جهان قرار دارد ،بعد
از قهرمانی اش گفت“ :نواک عالی
بازی کرد ،و من هم انگیخته شدم
که همین قدر خوب بازی کنم”.
ایوانوویچ در دیدار فینال با نتایج 7
بر  5و  6بر  4بر نادیا پترووا از روسیه
غلبه کرد.
او در مرحل��ه نیم��ه نهای��ی یلن��ا
یانکوویچ ،هموط��ن خود و تنیس
باز شماره  3جهان را شکست داده
بود .پیترووا نیز باید در مرحله نیمه
نهایی با هموطن خود ماریا شاراپووا
بازی می کرد که ش��اراپووا به دلیل
مصدومیت در زمین حاضر نشد.

Manuel Uribe, tipping the scales at 560 kilograms (1,234
pounds) and seen here
at his home in 2006,
will be listed as the
world’s fattest man
by the Guinness Book
of Records, while a
loss of 200 kilos (440
pounds) may make
him the man who lost
the most weight.(AFP/
)Alejandro Acosta




























































































































































































































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

















































































































































































































































































514-738-2842 










514-738-1336 





















































5783 Cote-Des-Neiges





















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

Cote-Des-Neiges #1109

1-866-421-AMRO
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KLM, LUFTHANSA,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR, IRAN AIR
KUWAIT AIRWAYS, AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,

…ç›£¿† ä… b®œ ã ®¥Á
˜ÌÅ¢Zf£˜ }£ fd }£fÂ²
)˜(///z ßÅ¾…£§ f ã¼ÅÀÅ›zd ,£…Â
AMRO TRAVEL
OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

:f£˜\£“£
:ä¥¹}£gzf
18 £† 9 Í“£ gZ
15£†10Í“£gZ :£ä`¤ÀŽ

Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

AMRO TRAVEL
MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326

travel@amrotravel.com

Z®±…£`` ¤˜xZfÂ`` `¥f
…®™¯ ¬‚ …v£ ®`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¥œÂ› }£xZfÂ`` ` ` ` ` ` ¥f ã ®`` ` ` `¥Á

,y¬Å…Â˜ }£[£¤`˜Â¾Œ oZÂœZ
¾ä`‰Â‰ ,ä`` ` `¨ÀŒ ,u®… ,çœ£``µ
:ä¥¹}£v£Å²§Z

Lionel Groulx

fd
›®˜¯ –¾Ì
®ÁŽ

De Kebab

La Maison

}¯`` ` ¤ä›fÂ`` ` ` – :ä`` ` ` ¤ÀŽzd
p®›£…Â¾ˆßŽfg :ä¤`` ` `ÀŽä
}¯ d+ ä`` ` ` `¿Å– :ä¤À`Žf£ÁŒ
ˆä«Å£› £… Â¾ˆù£–£… :ä¤À`` `ŽÐÀ
ç£› £… Â¾ˆ}¯`` `¤+ :ä`` ` ` ` ` ·¿‰
¿®jò £ dê£ £… yZ

…äÀÅ²Åˆ v£ 20 gZ ÕÅ… £
xZfÂ¥f Í ® ¬› fd
•®(ãÅ²Åˆ w£Å‹) ç êÂ› dZg

820 Atwater
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پنجــره دوستی

آداب معاشرت
به کوشش

محمدرضا
علیدوستی

چه قدر
متروسکشوال
 MetroSexualهستیم؟
همۀ ما کسانی را میشناسیم که
دوستشان داریم اما برخورد و پوشش
نامناسب و یا نا آراستگی آنها
(موی آشفته ،بوی دهان یا عرق
شان) آزارمان میدهد ولی از روی
ادب،عالقه و یا پرهیز از شکستن
دل وآزردن خاطرشان چیزی
نمیگوییم.
بعضی ها که بدجنس ترند اگر چه
در حضور شخص چیزی نمیگویند
اما پشت سرش صفحه میگذارند
( )1و به قول معروف بوی گند
طرف را نُقل مجلس خود میکنند
(.)2
زندگی جهانی امروز بسیاری از
استانداردهای قدیمی آداب معاشرت
را تغییر داده و موجب سر درگمی
و ناآشنایی بسیاری افراد با روش
مناسب پوشش ،برخورد ،نظافت
شخصی و طرز گفتار شده است.
مث ً
ال مهاجرین تازه وارد و افرادی که
تازه زبان انگلیسی را یاد میگیرند،
مخصوصاً اگر از قشر کم سواد تر و
نقاط محرومتر جهان آمده باشند
ش.....
کلمات فا )F..CK( ....و ِ
( )SH..Tزیاد در دهانشان است
چون می پندارند که با استفاده
از این الفاظ در هنگام عصبانیت
و یا تعجب و اظهار تأسف به طور
خودکار انگلیسی صحبت کرده اند
و این به گونه ای نشانۀ «تطبیق»
شان با جامعۀ میزبان است.
این در حالی ست که از دید
جامعه استفاده از کلمات زشت
مخصوصاً به شکل افراطی آن نشان
ۀ تهی بودن خزانۀ فرد از واژه های

بازتابی بر صفحه
عکس های پیک نیک
بزرگ تولد پیوند...

مناسب ،ضعف زبان ،فقدان تربیت
خانوادگی و نوعی التماس بی ثمر
برای جلب توجه دیگران است؛ چیزی
را در فیلمها یا در کوچه و خیابان
می شنوند و تکرار میکنند بی آن
که بدانند طرز گفتارشان یکی از
نمادهای کالس و شخصیت اجتماعی
آنهاست.
آقایان بیش از خانم ها...
باید اعتراف کنیم که تعداد آقایانی که
از نکات ریز رفتار و پوشش ونظافت
غافل می شوند ،بیش از خانم هاست.
یکی از موجبات آن دقت بیشتر
خانمها به نکات ریز است اما دلیل
عمدۀ بی توجهی بسیاری از آقایان به
این ظرایف اینست که گاه می پندارند
بی توجهی به زیبایی ظاهری و خود
آرایی نشانۀ مردانگی ست.
(بسیاری از ما شاید در مقطعی از
زندگی دچار این اشتباه شده باشیم).
دراین میان گروهی از مردم همیشه
آراستگی و زیبایی ظاهر و رفتار و
گفتار را تابلو و نماد عمق و ّ
جذابیت
درون میدانند و با افتخار آن را به
نمایشمیگذارند.
مردانی که چنین نگرشی دارند
در اصطالح امروز «متروسکشوال»
خوانده می شوند.

متروسکشوالطبقتعریف:
 -1مرد قرن بیستمی که از مدلهای
روز آگاه است
 -2فقط به خانمها عالقۀ جنسی دارد
متمدن و زیبایی شناس است
و ّ
 -3بخشی از وقت و پول خود را
صرف خرید و زیبایی های ظاهری
می کند
 -4مردی است که ابعاد زنانه
وجودش را پذیرفته و از آنها استقبال
میکند
شاید متوجه شده باشید که هر بار
اسم واژۀ « ظاهری» می آید احساس
میکنیم امری بد و شیطانی است.
تعجب آور اینست که همۀ ما

بفرما

عکس های خوبی از پیک نیک با صفای هموطنان
مقیم منطقۀ مونترآل که ب��ه بهانۀ چهاردهمین
سالروز نشر پیوند تشکیل شده بود به چاپ رسید.
در پایین صفحه عکسی از جناب آقای ترابی چاپ
ش��ده بود که شست شان را نش��ان میدادند و در
فرهن��گ اینجا به معنی آرزوی موفقیت و تأیید و
اظهار دوستی است.
اما گاه در فرهنگ ایرانی��ان تعبیر دیگری دارد .با
کسب اجازه از خود ایشان قصیدۀ کوتاهی سرودم
تا ضمن توصیف آن روز زیبا ،توضیح و حاشیه ای
توجه به زحمات
باشد برای آن عکس تاریخی و با ّ
ایشان در تدارک مراسم ترجمه ای باشد برای آن
حرکتشان در یک کلمه:

“بفرما!!”

چه کنیم که در زبان ش��یرین فارسی حتی کلمۀ
زیبای بفرما هم تعابیر مختلف
دارد!

با آرزوی اینکه همیشه شاد
باشید.

رضا علیدوستی
اوت  2006مونترآل
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اتیکت

قضاوتهای اولیه مان بر اساس همین
ظاهر است.
خداوند نعمت بزرگ بینایی را برای
دیدن همین ظاهر و درک ظاهر دنیا
و افراد اطرافمان به ما هدیه کرده
است .ظاهر نیک و آراسته و کالم زیبا
و مهربان و رفتارهای شایسته و متین
هیچ تضادی با پرورش پندارهای پاک
و اندیشه های ژرف در باطن ندارند.
برای شروع بحث در بارۀ آداب
معاشرت ابتدا به بررسی خصوصیات
فرد متروسکشوال درزمینه های زیر
میپردازیم.
 -1اتیکت کلی یا آیین معاشرت
عمومی
 -2مهمانی ها ومراسم
 -3رستوران
 -4فرهنگ و هنر
 -5موسیقی ،فیلم و کتاب
ُ -6مد و استایل (سبک) شخصی
 -7آرایش و پیرایش مناسب
 -8تناسب و سالمت اندامها
 -9عشق و روابط جنسی
 -10دکور و
تزییناتمنزل
 -11طرز فکر
____________

ضرب المثل
های فارسی
این شماره برای
بچه های پشت
پنجرهدوستی:
-1پشت کسی
صفحهگذاشتن:
پشت سر کسی
صحبت کردن

 -2نقل مجلس:
چیزی که افراد حاضر در جمعی زیاد

دوستان ه
مشهریان «پیون
دتان» پاینده باد
نقش تان پیروز ب
ر آیینۀ آینده باد
یار و
همراه شما در ه
ر
ک
جا
ی
ای
ن
ز
مین
دس
ت پاک ایزد دانا
ی بخشاینده باد

بر سفرۀ ما رنگ ریــــا نیست بفرما
صد شکر که جشن است و عزا نیست بفرما
یاران همه رقصنده و شادند و غزلخوان
هر کس که ز مـا هست و ِز ما نیست بفرما
لبها همه پُر خنده و دل ها همه پُر شوق
کی طالب این حال و هوا نیست؟ بفرما
آن کس که در این روز نکــو شاد نباشد
غم های ورا هیــــچ دوا نیست بفرما
خلقی همه غربت زده ا ّما همـــه شادان
شیطان که بر این صحنه “رضا” نیست ،بفرما!
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خـــانواده...

تاثیر مخرب استرس
والدین بر زندگی
کودکان

استرس یا افس��ردگی پدر و مادر می
تواند کیفی��ت زندگی فرزندش��ان را
تحت تاثیر قرار داده و حتی می تواند
در تالش او برای کاهش وزن اختالل
ایجاد کند.
محققان می گویند کودکان برای اعمال
برخی تغییرات در شیوه زندگی خود
از جمله برای کاهش وزن به حمایت
والدین نیاز دارند.
برای مثال آنه��ا غالبا در خانه به مواد
غذایی دسترس��ی دارند اما رفتارهایی
که والدین نش��ان م��ی دهند انتخاب
عادات و شیوه زندگی کودکان را تحت
تاثیر قرار می دهد.
وقتی والدین نزاع می کنند انرژی الزم
برای رسیدگی و حمایت از فرزندشان
را ندارند و قادر نیستند به اندازه کافی و
مثمر ثمر به کودکشان در اعمال تغییر
ش��یوه زندگی مثال برای کاهش وزن
اضافی کمک کنند.

والدین در غذا خوردن
تابع عادات غذایی
كودكان هستند
بهگفتهمحققان،افرادیكهدارایفرزند
هس��تند تابع ع��ادات غذایی كودكان
خود می باشند و بیشتر غذاهای آماده
و چرب مصرف میكنند.
ب��ه گفته محققان آمریكای��ی ،میزان
چربی ك��ه بزرگس��االن دارای فرزند
مصرف میكنند ،مع��ادل خوردن یك
پیتزای بزرگ در هفته است.
بناب��ر این گ��زارش ،برخالف س��ایر
مطالعات مربوط به رژیم غذایی خانواده
ك��ه چگونگ��ی تغییر ع��ادات غذایی
بزرگساالن بر كودكان را مورد بررسی
قرار میدهد ،در این تحقیق اثر تغذیه
كودكان بر نوع تغذیه والدینش��ان در
نظر گرفته شده است ،و نتیجه گرفته

شد ،حضور كودكان در خانواده باعث
میشود بزرگترها بیشتر غذای چرب
مصرف كنند.

بیماری تشویش فكری
و تشویش در خوردن و
نقاط اشتراك آنها
بیماری وس��واس و تشویش فكری با
بیماری تشویش در خوردن ،ارتباطی
تنگاتنگ دارد.
تحقیقات نش��ان میدهد ،خودسرانه
عم��ل كردن و بلند پ��روازی و تمایل
در بهبود سطح علمی و اجتماعی فرد
نقطه مشترك میان این دو نوع تشویش
است.
بنابراین گزارش ،درمان هر دو بیماری
س��خت و دشوار است ،اما تشویش در
خ��وردن ،درمانش س��ختتر بوده و
نیازمند مشاركت خانواده و افراد مرتبط
با آن است.
یادآور میشود ،تشویش خوردن ،نوعی
تشویش اس��ت كه باعث بی اشتهایی
شده و به  Anorexia Nervosaمعروف
است.

مصرف نکردن آب به
میزان کافی کارایی بدن
را کاهش می دهد
مصرف نکردن آب کارایی بدن را  10تا
 20درصد کاهش می دهد.
آب موجود در خون وظیفه دفع سموم
و انتقال مواد مغذی به س��لول ها را بر
عهده دارد .مصرف نکردن آب به میزان
مورد نیاز بدن باعث خشکی پوست و
مخاط ازبین رفتن تعادل الکترولیت ها،
از بین رفت��ن تعادل حرکتی و تنبلی
کلیه ها می شود.
واکنش های حیاتی و بیولوژیکی بدن
بواس��طه آب انجام می گیرد ،مصرف
روزان��ه  8لی��وان آب در روز ضروری
است.

با وجود اینکه می توان آب را از مصرف
چای ،ش��یر ،سوپ وغذاهای آبدار و یا
میوه ها وسبزیجات نیز به دست آورد
اما بهتر اس��ت ،آب به طور مس��تقیم
مصرف شود.
مص��رف آب هنگام غ��ذا باعث رقیق
ش��دن شیره های گوارش��ی و اشکال
در هضم می ش��ود .آب باید حدود 1
ساعت قبل از یا بعد از غذا صرف شود.
آب در صورتی که جلوی ریزه خواری
اف��راد را بگیرد ،باعث کاهش وزن می
ش��ود ،اما به خودی خ��ود اثری روی
کاهش وزن ندارد.

زنان بیشتر به دردهای
كمر مبتال می شوند

یک متخصص فیزیوتراپی گفت:
زن��ان در برابر مردان آس��یب پذیری
بیش��تری در خصوص دردهای كمر و
پشت دارند.
استرس های روزانه و افزایش وزن در
شیوع كمردرد در زنان موثر است.
زنان خانه داری كه در معرض استرس
ها و درگیری های فكری روزانه هستند،
دچار كمردرد می شوند كه بهترین راه
درمان آن ورزش است.
این فیزیوتراپیست تصریح کرد :گاهی
اوقات كارهای مداوم و سبك می تواند
باعث كم��ردرد و گردن درد ش��ود و
بس��یاری از اوقات ه��م درد گردن به
صورت س��ردرد بروز می كند و شاید
مدت ه��ا بیمار متوج��ه این موضوع
نش��ود ،بنابرای��ن می توان ب��ا تغییر
وضعیت به دنبال كار ثابت ،این دردها
را التیام بخشید.
وی افزود :تایپیست ها ،راننده ها ،زنان
خانه دار و كارمندان باید متناس��ب با
كارهایش��ان ،هر چند س��اعت یك بار
تغییر وضعیت داده و به انجام نرمش
بپردازند.
گفتنی اس��ت ،تمرینات اصولی مداوم
همیشگی برای هر فرد واجب است.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

بدون جتویز پزشک از داروهای
خوابآور استفاده نكنید

مصرف خودس�رانه و بدون تجویز داروهای خوابآور،
اختالل خواب افراد را افزایش میدهد.
نوع و میزان مصرف داروهای خوابآور باید از س�وی
متخصص برای هر فرد تجویز شود و مصرف خودسرانه
آنها میتواند مشكل خواب افراد را بدتر كند.
وی گفت :خواب كافی و راحت یكی از پایههای اصلی
سلامت اس�ت ،زیرا در طول خواب بدن اس�تراحت
میكند و انرژی از دست رفته به بدن باز میگردد.
این متخصص اختالالت خواب ادامه داد :با ورود به دوره
سالمندی تغییراتی در وضعیت خواب ایجاد میشود،
به ویژه نیاز به خواب شبانه در این افراد كاهش می یابد
و افراد در این دوران نباید انتظار داشته باشند ،مانند
دوران جوانی بخوابند.
وی با اشاره به این كه رعایت برخی نكات باعث میشود
تا خواب بهتری داشته باشیم ،تاكید كرد :خوردن شام
س�بك ،پرهیز از خ�وردن چای و قهوه پس از ش�ام و
خوردن یك لیوان شیر گرم قبل از خواب از جمله این
نكات است.

مصرف امگــا  3باعث بهبود
خلق و خو می شود

مص�رف امگا  3علاوه بر بهبود خلق و خ�و در افراد باعث
کاهش بیماری های اختالالت افسردگی و اسکیزوفرنی می
شود.
امگای  3باعث بهبود خلق و خو ،رفتار و شخصیت اشخاص
می شود .افرادی که میزان اسیدهای چرب امگا  3در خون
آنها کم است نسبت به دیگران رفتار متغیرتر و دیدگاه منفی
تری دارند .در عین حال افرادی که اسیدهای امگا  3بیشتری
در خون دارند سازگارترند.
کاه�ش مقدار امگا  3با بیماریهای�ی مانند اختالالت عمده
افسردگی ،اختالالت دو قطبی ،اسکیزوفرنیا سوء استفاده
مواد و اختالالت کم توجهی ،نسبت دارد.

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170
پاسخ به مسابقه مـدل ایرانی:
لیالمیـــــالنی
مدل سریال معروف deal or no deal
برنده مسابقه:

خانواده محترم سرکار خانم صمدیان
لطفا با دفتر پیوند تماس بگیرید تا
ترتیب عرضه جایزه شما داده شود.
514-996-9692

با سپاس از رستوران
پارســوماش

Deal, Sleeper Cell, Las Vegas,
Attack of the Show!, Curb
Your Enthusiasm, Entourage,
Stacked, Desire, Wanted and
on the film WrestleMania.
Maxim magazine features
Milani and her fellow Deal or
No Deal brief case models in
their online Girls of Maxim
]gallery.[1

Leyla Milani (born Leyla
Razzari/Razzaghi on April 2,
1982, in Toronto, Ontario) is
a Canadian actress of Italian
and Iranian / Persian descent.
She currently resides in Beverly Hills, California.
Milani has appeared on World
Wrestling Entertaiment Diva
Search 2005, Deal or No

پـارسی

ب را پاس
د

ا ر یـ��م

ϪΟϮΗ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϭή̡ ̶Α Ϯ̴Α
ϝΩΰΑ Ϯ̴Α ΕήΟ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΏϮΟ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΦγΎ̡ ̶Α Ϯ̴Α
ήμΣ ϭ ΪΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϩίΪϧ ̶Α Ϯ̴Α
ΏΎδΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
έΎϤθϴΑ Ϯ̴Α
αϮΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎθҨή̡ Ϯ̴Α
̶̴ϠλϮΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΑΎΗ ̶Α Ϯ̴Α
ϪϠλϮΣ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎΗ ̶Α Ϯ̴Α
ήΒΧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̳Ύϧ - ϩΩίήγ Ϯ̴Α
ϩΎ̳Ύϧ Ϯ̴Α ήΒΧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήΒΧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϫΎ̳Ύϧ Ϯ̴Α
ϢΣέ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΪ̴Ϩγ Ϯ̴Α
ΐϴϗέ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϧΎϣ ̶Α Ϯ̴Α
Ρϭέ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΟ ̶Α Ϯ̴Α
̶̴ϘϴϠγ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨδ̡ΪΑ Ϯ̴Α
ϪϘϴϠγ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨδ̡ΪΑ Ϯ̴Α
ΖϫΎΒη ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϧΎϤϫΎϧ Ϯ̴Α
έϮόη ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΎϧ Ϯ̴Α
̮η ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ ̶Α Ϯ̴Α
ήΒλ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΎΒϴ̰ηΎϧ Ϯ̴Α
̵ήΒλ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎΒϴ̰ηΎϧ Ϯ̴Α
̶ΘϟΪϋ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̵ή̳ΩΩ ̶Α Ϯ̴Α
ϩΪҨΎϓ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩϮϬϴΑ Ϯ̴Α
ΏΎΘϴΑ Ϯ̴Α έήϘϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΑΎΘϴΑ Ϯ̴Α ̵έήϘϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘϗΎϴϟ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ΘδҨΎηΎϧ Ϯ̴Α
̶Ϥψϧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎϣΎγ ϪΑ Ύϧ Ϯ̴Α
̶Α Ϯ̴Α ήϴψϧ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϧΎϣ ̶Α - ΎΘϤϫ
̶ΘҨΎϔ̯ ̶Α ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ΘδҨΎηΎϧ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ϥΎϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ Ϯ̳ίΎΑ Ϯ̴Α
ΪΣ ί ζϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩίΪϧ ί ζϴΑ Ϯ̴Α
ϪϧΎόϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖΧΩή̡ ζϴ̡ Ϯ̴Α
̶ϠϠϤϟ ϦϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίήϣήϓ - ̶ϧΎϬΟ Ϯ̴Α
ϦҨήϬϨϟ ϦϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩϭήϧΎϴϣ Ϯ̴Α
ϥΎϴϣ Ϯ̴Α ϦϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥή̰ϴΑ Ϯ̴Α ΖҨΎϬϨϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̶ϓή̳ϮϴΑ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζηά̳ήγ - ϪϣΎϨϴ̳Ϊϧί
ΪϨΑ Ϯ̴Α ϑή̳έΎ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
̭έϮҨΩ Ϯ̴Α ϦθϴΗέΎ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̪ϤϴΗ Ϯ̴Α ̫ΎγΎ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΕέϮ̢γΎ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
̳ϪϣΎϧέά
Ϯ̴Α ϥΎϤδϧΎ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨΒϤΧί
βҨϮϧήҨί Ϯ̴Α ̶ϗέϭΎ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎϤηή̡ Ϯ̴Α ΩΪόΗ ή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎΗή̡ Ϯ̴Α ϞϤΤΗή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΑή̡ Ϯ̴Α ήϤΛή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩΰϫΎη Ϯ̴Α βϧή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α βδϧή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖΧΪϫΎη
Ϧ̰ϓέϮϧ Ϯ̴Α έϮΘ̯̫ϭή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨҨήϓ Ϯ̴Α Ϫγϭή̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ Ϯ̴Α ̶̪Θδ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎγέ
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پزشکــی....

مشکالت مربوط به تغییر ساعت
بر اثر مسافرت های طوالنی

دکتر عطا
انصاری (کبک)

این مش��کالت در حقیقت نوعی
خستگی و از دست دادن احساس
راحت��ی بر اثر تغییر س��اعت در
مس��افرت های طوالنی اس��ت.
مثال اختالف س��اعت بین تهران
و مونت��رال حدود  9س��اعت می
باشد و این مشکالت در حقیقت
عکس العمل طبیعی بدن انسان
در مقابل بهم خوردن همه عادات
بیولوژیک در محیط زیست جدید
می باشد.
بهم خوردن خواب مهم ترین این
مشکالت اس��ت و به علت تغییر
سیستم س��اعت بیولوژیک بدن
می باش��د و این مس��ئله توسط
دانشمندان ثابت شده است .همه
افراد دچ��ار این مش��کالت می
شوند ،منتهی بعضی بطور طبیعی
مقاومت بدنش��ان بیشتر است و
عالئم مختصری نشان میدهند و
بعضی بدن شان حساس تر است
و چند روز طول می کش��د تا به
حالت اولیه برگردد.
این مشکالت بصورت عالئم زیر
دیده می شوند:
 بهم خوردن خواب(یا خوابشان نمی برد و یا خیلی
می خوابند)
 احس��اس خس��تگی و خ��وابآلودگی در بیداری
 کم شدن نیروی بدنی و فکری مشکالت معده ای و روده ای بی حالی عمومی هر چه ش��خص مسن تر باشداثر تغییر ساعت را بیشتر احساس
می کند.
 حس��اس بودن به تغییر عاداتزندگی
اش��خاصی که مش��کل دارند در
تغییر عادات زندگی مثال فقط در
رختخواب خودشان خوابشان می
برد و اگر رختخواب عوض ش��ود
دچار بیخوابی یا بدخوابی میشوند،
بر ایش��ان سخت تر و طوالنی تر
اس��ت تا به محیط و وقت جدید
عادت کنند.
 سفر به جانب شرقبنظر میرس��د عادت ک��ردن به
محی��ط و س��اعت اگر س��فر به
طرف غرب باشد تحملش راحت
تر است تا س��فر به طرف شرق؛
زیرا هنگام سفر بطرف غرب روز
طوالنی تر می شود و بدن انسان
طوالنی شدن روز را ار کوتاه شدن
آن بهتر تحمل می کند.
چندراهنمائی:
 سعی کنید که هر چه زودتر بهوقت محل جدید عادت کنید.
اولی��ن کاری که باید انجام دهید
این است عادات محل قبلی را کنار
بگذارید .بطرف نور طبیعی بروید.
بوق��ت جدید غذا بخورید .این ها
کمک می کند که بدن تان ساعت
بیولوژیک خود را تنظیم کند.
 اگر خواب آلود هستید بخوابیدالبت��ه مطابق می��ل خودتان 30
دقیقه یا دو ساعت در  30دقیقه
اول در خواب سبک هستید و اگر
ش��ما را بیدار کنند ،راحت بیدار
می ش��وید و احساس می کنید
که استراحت کافی داشته اید اگر
بیش��تر از  30دقیقه بخوابید به
خواب عمیق فرو می روید ،بهتر
است که حدود  1/5تا یک ساعت

بخوابید ت��ا برنامه خوابتان کامل
بشود و در این موقع خواب دوباره
سبک شده و بهتر بیدار
می شوید.
در صورت ام��کان در
یک ات��اق تاریک ،بی
س��ر و ص��دا و خنک
بخوابید.
 غذای سبک و مایعاتکافی میل کنید.
از خ��وردن غذاه��ای
س��نگین و چ��رب
خ��ودداری کنی��د و
مایعات زیاد بنوش��ید .اگر به این
راهنمائیهااهمیتبدهیدعوارض
ناخوشایند نخواهید داشت.
البتهبایددانستکهآنچهمیخورید
کمک به س��اعت بیولوژیک نمی
کند.

قبل از سفر چه باید کرد؟

 قب��ل از پرواز اس��تراحت کافیداش��ته باش��ید ،اگر قبل از سفر
خسته باشید در پایان سفر بیشتر
خسته هستید .شب قبل از سفر
زودت��ر از معمول بخوابی��د .اگر
پرواز شما در شب انجام میگیرد
بعد از ظه��ر آن روز بخوابید .در
این صورت کسر خواب نخواهید
داش��ت و برای مش��کالت تغییر
ساعت آماده هستید.
 برنامه برای اس��تراحت داشتهباشید.
چون اثرات تغییر ساعت روی افراد
مسن تر شدیدتر است .مسافرین
مس��ن بای��د برنامه اس��تراحت
بیشتری داشته باشند و نباید مثال
در  10روز از  10ش��هر مختل��ف
دیدار کنند ،چون بر اثر خستگی
لذتی از این سفر نخواهند برد.
 مالتونین:بعضی فکر می کنند با مالتونین
که یک هورمون طبیعی است و
توس��ط بدن س��اخته می شود و
قابل تهیه در مغازه هائی که غذا و
داروی طبیعی می فروشند است،
می ت��وان س��اعت بیولوژیک را
زودتر تنظیم کرد ولی چون هنوز
این دارو تحت کنترل نیس��ت و
مطالعات علمی دقیق تر باید روی
آ ن انجام ش��ود بهتر اس��ت فعال
مورد استفاده قرار نگیرد.

مراقبت های هنگام پرواز
 بهتر اس��ت هنگام پرواز غذایسبک استفاده شود ،چون امکان
حرکت در هواپیما کم است غذای
س��نگین باعث ناراحتی در طول
سفر میشود.
 مایعات زیاد بنوشید ،چون هوایهواپیما خش��ک است باید آب و
آب میوه نوش��ید که بدن کم آب
نشود.
 قه��وه و الکل زی��اد در هواپیماننوشید ،چون باعث کم آبی بدن
میش��وند اصوال بهتر اس��ت مواد
غذایی کمتری مصرف کنید.
 خواب -خواب -خواب:هرچه بیشتر بتوانید در هواپیما
بخوابید هنگام رس��یدن سرحال
تری��د .البت��ه خواب نم��ی تواند
فیزیولوژی ب��دن را عوض کند و
اثرات تغییر ساعت را از بین ببرد.
دارویخوابآور:بعضیمسافرینمایلند که از دارو استفاده کنند و
در ط��ول پرواز راح��ت بخوابند.
پزشکان آن را توصیه نمی کنند
ولی اگر کسی مایل بود استفاده
کند ،مثل نوش��یدن الکل و قهوه
بع��د از بیدار ش��دن بهتر از قبل
از خوابی��دن خواهد بود ،ولی اگر
شخص از سفر با هواپیما وحشت
داش��ت پزش��ک معالج��ش می
تواند یک قرص خواب آور سبک
پیش��نهاد نماید که کمک کند
ش��خص کمی در راه اس��تراحت
کند.

چ��ه موقع ب��ه پزش��ک مراجعه
کنیم:
 وضع س�لامتی ش��ما موجبنگرانی ش��ود که ب��ه زودی می
خواهید پرواز کنید.
 از ب��ی خوابی و نگرانی رنج میبرید چ��ون به زودی ی��ک پرواز
طوالنی دارید.
اگر شخص از بیماری های قلبی و
تنفسی رنج می برد ،قبل از سفر
باید با پزشک متخصص مشورت
کند و مطمئن باشد که سفرش
ب��ی خطر خواهد بود و وقتی می
تواند پرواز کند که حالت عمومی
بدنش بر اث��ر دارو رضایت بخش
باشد.

درمان:

معموال باید برای هر ساعت پرواز
یک روز استراحت حساب کرد تا
اثرات تغییر ساعت به کلی از بین
برود ولی منظور این نیس��ت که
بعد از  7س��اعت پرواز یک هفته
خوابید و هیچ کاری نکرد!
هیچ درمان��ی و داروئی برای رفع
اثرات تغییر س��اعت وجود ندارد.
دنبال داروی خیالی نروید و پول
بی خودی خرج نکنید.
سفرتان خوش و بی خطر باد!
--------------------------

عرق کردن زیاد

سرما امکان س��رما زدن انگشت
های پا وجود دارد.
 قارچ ها (پای ورزشکاران) ،اگزما،تاول ،زگیل و حتی فرو رفتن ناخن
در گوشت زیاد دیده میشود.

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

عــــلل
علل خارجی:

 ورزش ،گرمای هوا ،الکل ،سیگار(توت��ون) ،غذاه��ای پ��ر ادویه و
خوراکی های کافئین دار رگها را
شکل کرده و فعالیت غدد ترشح
کننده عرق را زیادتر می کنند.
 ح��االت روان��ی مانن��د ترس،اس��ترس ،نگرانی میتواند تولید
تعرق زیاد بکنن��د (مخصوصا در
کف دست و پاها و زیر بغل)
 بعض��ی امراض ،مانن��د دیابت،بیماریه��ای قلب��ی ،بیم��اری
پارکینسون ،سرطان ،سینه پهلو،
بدکارکردن غده تیروئید ،تنبلی
کبد و کلی��ه در عرق کردن زیاد
موثرند و اگر عرق کردن در شب
اتفاق بیفتد ،عل��ت آن می تواند
بیماری «هادجکین» و یا س��ل
باشد.

مسمومیت:

مسمومیت بر اثر حشره کش ها،
علف کش ها و جی��وه ،به غیر از
عوارض دیگ��ر ،و همچنین قطع
بعض��ی از داروها و ال��کل و مواد
مخدر ب��رای معتادین باعث عرق
ک��ردن تمام ب��دن و بطور مرتب
(زیاد) میشود.

چند راهنمائی

 رعایت نظافت ،دوش گرفتن وحمام کردن مرتب (روزی یک بار
و حتی دوبار) صابون زدن بیشتر
(مخصوصا کف دس��ت ها و پاها،
زیر بغل و کشاله ران و پیشانی)
 مصرف نکردن غذای ادویه دار،ماهی ،قهوه ،چای ،کوالها و الکل
 پا برهنه راه نروید ،زیرا احتمالمبتال ش��دن به زگیل کف پائی،
قارچ ه��ا و باکتریه��ا زیادتر می
شود.
 انتخاب صابون:بهترین صابون برای شما صابون
(ضد بو)می
های «دئودورانت» دار ّ
باشد که فعالیت باکتری ها را کمتر
می کند .اگر ع��رق کردن و بوی
عرق ادامه داش��ت از محصوالت
تمیزکننده ضد باکتری استفاده
کنید.
 خ��ود را خ��وب خش��کنگهداشتن:
عرق کردن و مرطوب بودن زمینه
را برای فعالیت قارچ ها و باکتری
ها آماده میسازد به همین دلیل
ش��دیدا مواظ��ب انگش��تان پا و
جاهای دیگر بدن که پوست چین
خوردگی دارد ،باشید (مخصوصا
افراد چاق).
 جلوگی��ری از تولی��د ب��ویناخوشایند:
وقتی که پوس��ت کامال خش��ک
است از پودر بچه یا جوش شیرین
برای زیر بغل و الی انگش��تان پا
استفاده کنید .اگر موهای زیر بغل
را بتراشید ،عرق زیر بغل سریعتر
خشک می شود.
 محصوالت ضد بو یا ضد عرق:دئودورانت ها ب��وی زیر بغل را از

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

آگوست 2007 16 ،15 ،14 ،13
آگوست 2007 23 ،22 ،21 ،20
 9تا  11صبح

		

زمان نامنویسی:

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

آگوست 2007 16 ،15 ،14 ،13
تاریخنامنویسی:
آگوست 2007 23 ،22 ،21 ،20
		
 5تا  8بعدازظهر
زمان نامنویسی:
توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.

متولدینکبک:
متولدینکانادا:
متولدین خارج از کانادا:

مدارک مورد نیاز:

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
 )1شناسنامه

		
		
		

 )1مدارک مهاجرت کانادا و کب
 )2کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا
 )3شناسنامه کانادا (اگر دارید)

		
روزانه:

 30آگوست تا  21دسامبر 2007
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		

		
شبانه:

 30آگوست تا  20دسامبر 2007
دوشنبه تا پنجشنبه  5:30تا  9:30بعدازظهر

		

شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود
 شهریه شامل کتاب می شود. برای کالس های روزانه و شبانه.__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی

Website: www.hsmontreal.com

چرا مزخرف می گی...قاسم!!

احمدی
نژاد :زمین
زیر پای
افراد مومن
منی لرزد!!

مانند زمینشناسی برای
بررسیحركتهایزمین
و پیشبین��ی ح��وادث
غیرمترقب��ه اس��تفاده
كنیم.
وی ادامه داد که باید آن
سوی قضیه را هم در نظر
بگیریم .اگر هر لقمهای
پاك باش��د و ه��ر نگاه و
دست و قلمی پاك باشد،
طبیعت نمیتواند با این
دله��ای پ��اك همراهی
نكند؛ چرا كه مسخر این
ل هاس��ت و برخی از
د
حوادث با رفتار انسانها
ارتباط دارد.
به گ��زارش خبرگزاری
دانشجویان ایران ،رییس
جمه��ور از متخصصان
علوم مرتب��ط با حوادث
غیر مترقبه خواست كه
در نوشتن جزوات مانند
سكوالرها عمل نكنند؛
چرا كه خ��دا و پیغمبر
و معنوی��ت در زندگ��ی
انسانها تاثیر دارد.

ایران بزرگتری زندان
روزنامه نگاران
درخاورمیانه!

ع��رق کردن ی��ک حال��ت الزم
طبیعی بدن برای ثابت نگهداشتن
درجه ح��رارت بدن ح��دود 37
-----------------درجه سانتیگراد است.
محمود احمدی نژاد ،رییس
دو نوع غده مولد عرق باعث ترشح
جمهور ایران گفته است:
عرق می شوند .غدد  Eccrinesدر
“ماموری��ت خبرن��گاران از جن��س
سرتاسر پوست و تعداد زیادتری
كار پیامب��ران اس��ت و همانطور كه
در زی��ر بغل ،دس��ت ه��ا ،پاها و
پیامب��ران از حقایق عال��م خبر می
محم��ود احم��دی نژاد
پیشانی و غدد  Apocrinesدر زیر
دهند ،خبرنگاران از اطراف خود خبر
رییس جمهور ایران در
بغل و کشاله ران وجود دارند .عرق
میدهند .هر اندازه خبر خبرنگاران
جمع مدیران ستادهای
تولید شده توسط غدد «آکرین»
به واقعیت و صداقت نزدیك باش��د و
حوادث غیر مترقبه ایران
بیشتر شامل آب و نمک؛ و عرق
از جعل ،دروغ و تهمت فاصله داشته
گفت :زمین زیر پای افراد
تولید شده توسط غدد «اپوکرین»
باش��د كار آنان به كار انبیاء شباهت
مومن نمی لرزد.
دارای مقادیر زیادی مواد آلی می
بیشتری پیدا میكند...”.
او در بخ��ش دیگری از
باش��د و مخلوط این نوع عرق با
----------------باکتری ها تولید بوی ناخوشایند
س��خنان خود ،با تاكید
غالمعلی حداد عادل ،رییس
می کند.
بر تاثیر اعم��ال و رفتار
مجلس شورای اسالمی نیز
عرق کردن زیاد میتواند در سراسر
انس��انها در ح��وادث و
گفته است:
بدن و یا موضعی باشد ،مخصوصا
بالیای طبیع��ی گفت:
“هر جایی فس��اد و انحراف باش��د،
در دس��ت ها ،پاه��ا ،و زیر بغل؛
زمین نمیتواند بر س��ر
خبرنگاران مردم را ازآن آگاه كرده و
شدت آن با باال رفتن سن کم می
جایی ك��ه هم ه افراد آن
بهدلیل این جایگاه مهم ،خطرهای
شود.
مومن هس��تند بلرزد و
زیادی خبرنگاران را تهدید میكند
به غی��ر از بو ،عالئ��م دیگر عرق
ی
آن را خ��راب كند .نم 
و اگر خبرنگار نباشد ،امر مهم اطالع
کردن زیاد عبارتند از:
خواه��م بگوی��م س��ایر
رسانی بر زمین میماند”.
 دستهای همیشه مرطوبمس��ایل تاثیر ندارد .ما
باید از تمام علوم تجربی
ادامه در صفحه26 :
 عرق دس��ت ها به قدری استک��ه م��ی
توان��د یک
گذارند و بعد او لو ح فارغ التحصیلی رداگونه می پوش��یده ،این لباس را
ورق کاغ��ذ
ی��ك نمون��ه را م��ی خوان��د .هنگامی ك��ه از ما تن دانشمندان خود می كنند.
باورتان می شود؟!
را مرطوب
دیگ��ر از سوال می شود كه این لباس و كاله آن كاله هم نشانه همان دستار است
کند.
ا ر ز ش��ها ی چیست؟ پاسخ می دهیم این لباس (کمی فانتزی ش��ده) و منگوله آن
 ع��رق زیرایرانی كه خود ما آنرا نمی شناسیم شیطونك است كه اینها تن شان می نمادی از گوشه دستار خراسانی كه
ما ایرانی ها در قدیم از گوشه دستار
بغل لباس
ردای فارغ التحصیلی است .البد تا به كنند!
حال شما هم دیده اما هنگامی كه از یك اروپایی یا ژاپنی آویزان می كردی��م و به دوش می
ه��ا را لک
می کند.
اید وقتی یك دانشجو و یاحتی آمریكایی سوال شود این انداختیم .در اروپا و آمریكا عالمت
در دانش��گاههای لباس چیس��ت كه ش��ما تن فارغ یك آدم برجسته و دانش آموخته را
 لباس��هاخارج م��ی خواهد التحصیالنتان می كنید؟ می گویند لباس و كاله ابن سینا می گذارند،
و کف��ش
مدرك دكترای خود م��ا به احت��رام «آوی س��ین» (پور ولی ما خودمان نمی دانیم.
ه��ا زودتر
را بگی��رد ،یك لباس س��ینا) پدر علم جهان این لباس را باورتان می شود؟!
از معم��ول
بلند مشكی به تن او می كنند و یك به صورت نمادین می پوش��یم .آنها منبع :گروه روزنه
کهن��ه می
ردای پدر علم جهان كاله چهارگوش كه از یك گوشه آن به احترام «آوی س��ین» كه همان www.tootia.ir
شوند.
 در فص��لیك منگوله آویزان است بر سر او می «ابن سینا»ی ماست كه لباس بلند
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جمهوری اســالمی...

سید ابراهیم نبوی

 ملتی در ماشینی بی فرمان و بی ترمز و با شتاب بهمیعادگاه جلن می رود.
 اینجا ایران است ،طناب هایی آویخته بر گردن آدمیان،برای آن که مردمان بترسند و بترسند و بترسند....
 گفتم :چگونه می شود از رفتار ملتی که روح شانتیرباران شده دفاع کرد.
 دست و پا زدنی که باالی دار می بینیم دست و پا زدنمن و تو نیز هست
را آتش زده اند ،دستگیر کند .دقت کنید
که «چند تن» از اعدام شدگان جرم شان
این بود که «همه شان» خانه دیگران را
آتش زده اند.
به نظر می رسید یک کارمند دادستانی
بدون دقت مقاله ای نوشته و به کارمند
صدا و سیما داده تا بخواند .یعنی پلیس
تا یک هفته قبل از جمع آوری اراذل و
اوباش نمی دانست که آنان به چند نفر
تجاوز به عنف کرده اند و در عرض یک
هفته چنین چیزی را فهمیدند و همه را
گرفتند؟

طناب چهارم:
حاال دیگر مثل سه سال قبل تصویر ایران
تصویر دختران و زنانی نیست که زیبایی
شان از زیر روسری های رنگی بیرون
می زند و مردمان جهان را وامی دارد
که بگویند که آنها دارند زندگی شان را
می کنند؛ می گفتند هزار و یکشب زیر
پوششی از حریر زنده است.
حاال دیگر مثل دو سال قبل تصویر ایران
چونان روزی نیست که زنان و دختران در
میدان هفت تیر از دست مانتوپوش های
چماق به دست پلیس کتک خوردند و
مردمان گفتند ایران سرزمینی است که
زنانش برای به دست آوردن آزادی در
خیابان کتک می خورند.
حاال دیگر مثل یک سال قبل که تصویر
صورت خونین دخترکی که بخاطر حمله
پلیس اخالق در جهان منتشر شد،
نیست که مردمان بگویند ایران سرزمینی
است که پلیس آن زنانی را که نمی
خواهند زیر سیاهی تحمیلی حکومت
نابود شوند کتک می زند.
حاال دیگر ایران سرزمینی است که عکس
اول آن تصویر آدمهای آویخته بر طناب
است ،در میان جمعیتی که آینده لرزان
یک ملت را بر دار می بینند.
اینجا ایران است ،طناب هایی آویخته
بر گردن آدمیان ،برای آن که مردمان
بترسند و بترسند و بترسند.
استاد بزرگ فرهنگستان زبان پارسی که
به « عادل» شهره است و رئیس « خانه
ملت» است ،گفته است:
«ترس نظم ایجاد می کند».
استاد ادب پارسی که چنین بگوید از
دیگران چه انتظاری داریم؟
یک ملت در ماشینی بی فرمان و بی ترمز
و با شتاب به میعادگاهی از لجن می رود.
آنچه بر سر امروزمان می رود بیش از آن
که وحشتناک و ترس آور باشد ،تهوع آور
و اسفبار است.

طناب اول:

شانزده تن را به دار آویختند و گفته شد
که اینان از اراذل و اوباش اند ،تمیزدادن
تفاوت چهره اراذل و اوباش با فرماندهان
پلیس و برخی از اعضای کابینه سخت
دشوار می آید .این اراذل و اوباش که
هر کدام هنوز  25ساله نشده اند ،در
جمهوری اسالمی به دنیا آمده اند و در
نظامی آموزش دیده اند که دین و اخالق
از در و دیوارش می بارد .در روزهایی
که پلیس به جای مواظبت از امنیت
مردمان به دفتر روزنامه نگاران و خانه
زنان آزاده کشور و خوابگاه دانشجویان و

محل اجتماع معلمان و محل اعتراض
کارگران حمله می کردند ،برخی از
این اراذل و اوباش از بامی بر سر بامی
جستند و به زنانی تجاوز کردند و شرم
بر آنان باد .دفاعی از آنان نداریم ،اما آیا
زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند اگر به
پلیس مراجعه می کردند ،زندانی نمی
شدند؟ آیا اگر زنانی که مورد حمله
متجاوزین قرار می گرفتند ،فریاد می
کشیدند پلیس به داد آنها می رسید؟
این متجاوزان در هر جای دنیا اگر چنین
جنایتی بکنند ،بسرعت گرفتار پلیس
نمی شوند؟ چه شده است که خشونت و
تجاوز و سرقت و آدم ربایی و تجاوز دسته
جمعی و جنایت جنسی درست زمانی
افزایش یافته است که اخالق و عدالت و
مهرورزی و انقالبیگری بر کشور حاکم
شده است؟

طناب دوم:

فرمانده نیروی انتظامی گفته است که
حوادثی مانند آتش زدن مراکز توزیع
سوخت در زمان اعالم ناگهانی طرح
سهمیه بندی سوخت ،باعث شد تا برخی
از این افراد دستگیر و اعدام شوند.
مسبب این واقعه کیست؟
همگان می دانند که حتی در کشوری
مثل آمریکا هم اگر برق شهر نیم ساعت
قطع شود ،هزاران دزدی و تجاوز صورت
می گیرد ،به همین دلیل هرگز برق قطع
نمی شود.
آیا وقتی پلیس تا دو ساعت قبل از اعالم
طرح سوخت نمی دانست که دو ساعت
دیگر تهران آتش می گیرد ،چگونه قرار
است که با کشتار دسته جمعی افرادی
که شورش و شرارت می کنند ،نظم
حاکم شود؟
آیا دولت نمی توانست پیش از اقدامی
حساب نشده که سرمایه کشور را به باد
می دهد و جان گروهی را می گیرد،
کمی تعقل کند؟
مگر در تمام جهان افراد شرور در شهرها
زندگی نمی کنند؟ آیا دولت نباید عاقالنه
و حسابگرانه رفتار کند تا بجای اینکه
ذهن بسوزانند و برنامه بریزند ،آدمها را در
معرض جرم قرار دهند و بعد آنان را به
احمقانه ترین شکل بکشند؟

طناب سوم:

تقریبا تمام کسانی که به نام اراذل و
اوباش به دار آویخته شدند ،دو ماه قبل از
مجازات شدن دستگیر شدند ،آنان بدون
اینکه مراحل
مجازاتیمانند
اعدام را که
ماهها طول می
کشدبگذرانند،
بسرعت بدار
آویخته شدند.
آنان نه براساس
جرمی که کرده
بودند ،بلکه
بر اساس یک
تحلیلسیاسی
دستگیر و
پیش از آن که
مراحل قانونی
را بگذرانند،
به دار آویخته
شدند .در یک
هفتهپلیس
تصمیمگرفت
کسانی را که
جرم اکثرشان
این بود که
چند بار تجاوز
به عنف کرده
بودند و جرم
مشترک برخی
از آنان این بود
که خانه دیگران

گفتم می فهمی شانزده اعدام در روز
یعنی چه؟
مرتضی می گفت :می دانی اینها که
کشته شدند کسانی بودند که به ناموس
مردم تجاوز کرده بودند.
گفتم :تا یک سال قبل کسی به ناموس
مردم تجاوز نمی کرد؟
مرتضی گفت :تو نمی دانی اآلن چه
فضای بدی است ،هر روز خبر تجاوز و
کشتن آدمها را می شنویم.
گفتم :طبیعی است ،وقتی دولت عواقب
اجتماعی رفتارش را محاسبه نمی کند،
جرم عادی می شود.
مرتضی گفت :مردم طرفدار این مجازات
هستند ،تو نمی دانی مردم با کشته شدن
این افراد چگونه برخورد می کنند ،آنها
شیرینی می خریدند و به همدیگر می
دادند ،بخاطر اینکه فرزندان شان توسط
همین جنایتکاران کشته شده بودند یا
مورد تجاوز قرار گرفته بودند.
گفتم :به نظر تو روح ملتی که در کنار
صحنه اعدام دسته جمعی شیرینی می
خورند و می خندند ،تیرباران نشده است؟
گفت :روح بسیاری از این مردم سالهاست
به لجن کشیده شده.
گفتم :چگونه می شود از رفتار ملتی که
روح شان تیرباران شده دفاع کرد.

طناب پنجم:

می خواهم به تو بگویم که ساعت ها
می ایستی تا مرگ را ببینی .برای تو می
خواهم بگویم ،تویی که در خیابان نظاره
گر مرگ بردارشدگان بودی .می خواهم
بگویم آنکه اعدام شده است ،تنها آن
کسی نیست که بدنش بر طنابی آویخته
است ،نه ،شما روح مردمی که این صحنه
را می بینند نیز به دار می کشید .شما
چشمان ملت را به وحشت و پلشتی
آلوده می کنید .شما زندگی را در همه
می کشید .شما قیمت انسان را ارزان می
کنید .شما روح یک ملت را می کشید.

طناب ششم:

مدتهاست که وارد باتالق شده ایم ،ما با
شتاب به باتالق فروپاشی اخالقی یک
ملت فرو می رویم .دست و پا زدنی که
باالی دار می بینیم دست و پا زدن من و
تو نیز هست ،دست و پا زدنی که هرچه
بیشتر ادامه پیدا کند ،زودتر وارد گنداب
می شویم و زودتر می میریم .در تمام
این سالها که جامعه جوان و پر از انرژی
ایران در زمان سایش دو سنگ زیرین و
زبرین چپ و راست آسیاب سیاست که
متفکران را زندانی کردند و روزنامه ها را
اعدام کردند ،دزدان بر سر بام بودند.
در تمام آن سالهایی که پلیس تندروهای
سیاسی را زندانی می کرد ،موتورسواران
هیجان زده سبقت مرگ می دادند ،بی
آنکه کسی به آنان چیزی بگوید .در تمام
آن سالها که وب سایت های سیاسی
دگراندیش و رادیوها و تلویزیون های
متفاوت زیر فیلتر و پارازیت خفه می
شد ،مردم کلیه تصاویر مستهجن و پلید
را بدون هیچ کنترلی از همه رسانه ها
دریافت می کردند .ایران در تمام این
سالها جزو معدود کشورهایی بود که
فیلم پورنو بدون هیچ کنترلی از تلویزیون
خانوادگی ماهواره های مختلف به ارزان
ترین قیمت در دسترس همگان بود و
جزو معدود کشورهایی بود که هر سی
دی و فیلم سکسی را در آن می شد
براحتی و با ارزان ترین قیمتی خرید ،در
حالی که فیلمسازان کشور برای ساختن
فیلمی عفیف و شریف با حکومت همیشه
مشکلداشتند.
در تمام این سالها هیچ کس متوجه
این نکته نبود که جایی که این جامعه
به سوی آن می رود ،لجنزاری از بحران
اجتماعی است .حاال می خواهند با به دار
کردن کسانی که در همین فرصتی که

ادامه در صفحه24 :
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Dr. Treena Coull
6080 Sherbrooke W.
Tel.: 514-904-0266

ایران :از رسانه های دیگر...
رییس جمهور
ایران وزیران
خود را برکنار
می کند

گاردین

روزنامه گاردین،
چاپ لن��دن ،در
ش��ماره روز سه ش��نبه14 ،
اوت ،مطلبی را به اس��تعفای دو تن
از وزی��ران اقتصادی کابینه محمود
احمدی نژاد اختصاص داده است.
در این تفسیر که با عنوان “رییس
جمهور ایران وزی��ران خود را برای
منحرف ک��ردن انتق��اد از ناکامی
سیاس��ی برکنار می کن��د” به قلم
رابرت تیت انتشار یافته آمده است
ک��ه تغییر در ترکیب کابینه در پی
انتقاد از تالش های محمود احمدی
ن��ژاد برای تحکیم تس��لط خود بر
قدرت در آس��تانه انتخابات مجلس
صورت گرفته است.
نویس��نده گاردین یادآور می شود
که اگرچه آقای احمدی نژاد اعالم
داشته که اس��تعفای کاظم وزیری
هامانه و علیرضا طهماسبی ،وزیران
نفت و صنایع را پذیرفته اس��ت اما
تردیدی وجود ندارد که این دو نفر
مجبور به کناره گیری شدند و جای
خود را ،تا تعیین وزیران
جدید ،به سرپرستان دو
وزارتخانه دادند.
گاردین می نویس��د که
خ��روج آقای��ان وزیری
هامانهوعلیرضاطهماسبی
از کابینه در پی انتقادهای
گسترده از رییس جمهور
به خاطر وضعیت اقتصادی
از جمله افزایش نرخ تورم و
بیکاری صورت می گیرد که
با وعده های انتخاباتی او برای
تعمیم رفاه اقتصادی و محو فقر

در تضاد است.
نویس��نده مقاله می
افزاید که ممکن است
آقای وزی��ری هامانه
قربان��ی برنامه جیره
بندی بنزین باشد که
از م��اه ژوئن به اجرا
گذاشته شد و با
نا آرامی وسیع و
تخریب تعدادی از
جایگاه های توزیع
سوخت توسط معترضان همراه بود
هرچند گفته می شود که وزیر نفت
در زمینه جیره بندی مس��ئولیتی
نداشته است.
در این مقاله آمده اس��ت که گرچه
ایران از نظر تولید نفت خام در رده
چهارم در جهان قرار دارد اما دولت
ایران گفته اس��ت که جیره بندی
برای صرفه جویی در هزینه پرداخت
یارانه بنزین ضرورت داشته است و
در روزهای اخیر ،آقای احمدی نژاد
فروش بنزین به نرخ آزاد را رد کرده
و گفته است که چنین اقدامی باعث
تشدید تورم می شود.
نویسنده مقاله با یادآوری اینکه آقای
وزیری هامانه پس از آن به س��مت
وزارت نفت رس��ید که نمایندگان
مجلس سه فرد پیشنهادی رییس
جمهور را نپذیرفتند ،می گوید که
خروج او از کابینه به محمود احمدی

نژاد امکان آن را می دهد تا در زمانی
که نمایندگان مجلس خود را آماده
ورود به رقاب��ت های انتخاباتی می
کنند ،فردی مطلوبتر از نظر مجلس
را برای تصدی این س��مت معرفی
کند.
درموردبرکناریعلیرضاطهماسبی،
گاردین می نویسد که پس از آنکه
هفته گذشته وی استعفانامه خود
را تس��لیم کرد ،انتظار می رفت به
زودی از این سمت کنار برود و گفته
می شود که دلیل اقدام او به استعفا
این ب��ود که در برابر تعویض برخی
مقامات وزارت صنایع با افراد مورد
نظر رییس جمه��ور مقاومت کرده
بود.
گاردی��ن از ق��ول یک کارش��ناس
اقتصادی در ایران می نویس��د که
در حالیکه سیاست اقتصادی رییس
جمهور با شکست مواجه شده ،آقای
احمدی نژاد مجبور بوده است با به
راه انداختن سر و صدای فراوان به
مردم بگوید که افراد برکنار شده
مسئول این ناکامی بوده اند.
نویس��نده مقاله م��ی افزاید که
ممکن است محمود احمدی نژاد
اینک به ایجاد تغییرات اساسی در
سمت های وزارت خارجه دست
بزند و انتظار می رود که پس از آنکه
ابراهیمشیبانی،رییسبانکمرکزی،
با دستور اخیر رییس جمهور برای
کاه��ش نرخ بهره مخالفت کرد ،در
صدد برکناری او نیز برآید.

24

24 PAYVAND: k Vol. 13 k No.804 k Aug. 15, 2007

 vسالv 13شماره  24 v 804امرداد 1386

دوست گرامی ،مصطفی عزیز
در گذشت ناگهانی برادر گرامی ات،

شادروان محمد کردلویی

را به شما و خانواده محترم کردلویی تسلیت عرض می کنیم

و از خداوند بزرگ آرزوی صبر و آرامش برای شما داریم.

خانواده های کریمی و اطیابی

به خانه بازگشت...

در و دیوار گواهی بدهند
آنچه بر این دل پرغصه برفت

سیمین دانشور ُرمان نویس
برجس�ته معاص�ر بدنب�ال
بهبودی نسبی ،از بیمارستان
به خان�ه انتق�ال یاف�ت .از
آن دوران که “س�یاوش کشان” در ش�یراز را نوشت و برای
“یوس�ف” گریس�ت ،تا لحظه ای که در کلیه دریائی جالل
آل احمد و خودش در “اس�الم” ،مرگ جالل را به چشم دید
فاصله زیاد نبود .چه کس�ی فکر می کرد این همه یوسف و
سیاوش در فاصله مرگ جالل تا لحظه ای که در آن هستیم
به خاک ایران درافتند؟ برای این س�یاوش ُ
کشون یک دریا
اشک کم است ،یک اقیانوس خشم حتما زیاد!

طناب
ادامه ازصفحه23 :

 57در خیابان ها نگاه کنید ،نامی غیر از
اراذل و اوباش بر آنان می شود گذاشت؟
منظورم طبیعتا آن یک میلیون نفری
نیستند که به خیابان می روند و
اعتراض می کنند ،بلکه منظورم همان
دو هزار نفری است که اسلحه به دست

بکند .شاید دارد به سرنوشت خویش
می خندد .سرنوشتی که در جهنمی
از فالکت آغاز شده و در منجالبی از
زیستنی دشوار ادامه یافته و در جهنمی
از فریاد و ترس نیز به پایان رسیده .خنده
ای بر سرنوشت خویش .نمی دانم ،شاید
هم عقب مانده ای بود که معنی مرگ
را نمی دانست .در هر حال باید اعدام
می شد ،چه عقلش نمی رسید و چه در
بدبختی زیسته بود ،اینها دالیل کافی
نیست؟

طناب نهم:

دولت در بی خبری خود ساخت ،جلوی
فاجعه ای را بگیرند که سالها قبل اتفاق
افتاده است .جرم و جنایت به دلیل
ارزان شدن جان آدمی و بی منزلتی
حیثیت انسانی بی محابا افزایش می
یابد .برای ترساندن این افراد حتی مرگ
هم کفایت نمی کند ،آنان از مرگ نمی
ترسند ،چون زندگی شان ارزش زنده
ماندن ندارد.
می خواهم بپرسم که مگر آنها از کجا
آمده اند؟ آنها مردم همین جامعه اند،
آنان پرورش یافتگان جمهوری اسالمی
ایران هستند .چه کسی را داریم می
کشیم؟ بر پیشانی خودمان شلیک می
کنیم؟

طناب هفتم:

به بهانه نقص پرونده در کنکور امسال
بیش از  800نفر از اقلیت های مذهبی از
تعیین رشته محروم شدند
حدود  100نفر از داوطلبان اقلیت های مذهبی که در کنکور امسال شرکت
کرده بودند در مشکین دشت کرج مقابل سازمان سنجش و آموزش عالی
کشور تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند.
تجمع کنندگان خواس�تار پاسخگویی مسئوالن س�ازمان سنجش در
مورد عدم صدور کارنامه کنکور جهت تعیین رشته بودند .اما هیچ مقام
مسئولی حاضر نشد حتا نامه های اعتراض کنندگان را دریافت کند.
چند تن از اعتراض کنندگان اعالم داشتند در حالی که در سایت سازمان
سنجش و آموزش عالی کشور علت عدم ارسال کارنامه نقص پرونده ذکر
ش�ده ولی مسئوالن به صورت شفاهی به آن ها گفته اند که علت عدم
صدور کارنامه «بهایی» بودن این افراد بوده است.
سوال از مسئوالن سازمان سنجش این است که اگر پرونده های ما نقص
داش�ته اس�ت پس چطور کارت حضور در امتحان صادر شده و در حین
برگزاری امتحان نیز هیچ تذکری به آنها داده نشده است.

فرض من بر آن است که برخی از آنان
که کشته شدند ،همان اراذل و اوباشی
هستند که گفته می شود .در این
تردید نمی کنم ،اما باور نمی کنم آن
کسانی که در شورش های خیابانی و
به عنوان الت های محل کشته شدند،
متجاوزان به ناموس مردم باشند .گفته
اند یکی از کسانی که به عنوان اراذل
و اوباش دستگیر شده ،از همان هایی
است که در شورش کور پس از  21تیر
در خیابان بود و اولین بار همان زمان
دستگیر شد .می خواهم بپرسم مگر
کسانی که انقالب می کنند چه کسانی
هستند؟
انقالب را همیشه خردمندان و اهل فکر
آغاز می کنند ،اما همیشه همین اراذل و
اوباش هستند که رهبری انقالب خیابانی
را در دست می گیرند ،به انقالبیون سال

می گیرند و می کشند یا کشته می
شوند .وقتی سالها منطق و عقل محاکمه
می شود و دانش و خرد به زندان می
افتد ،طبیعی است که خشونت طلبان
و سخت سران و رادیکال ها رشد می
کنند .انقالب فردا را افرادی خواهند کرد
که نه کتاب می خوانند و نه اهل گفت
و شنودند .آنها با قلب های پر از نفرت از
سالها تحقیر ،آماده اند تا با چاقو و قمه و
قداره و زنجیر و اسلحه گرم ،تمام کسانی
که در این سالها نشان کرده اند ،قطعه
قطعه کنند .وقتی شما درهای حرکت
قانونی و مدنی را ببندید ،منتظر بمانید
که ملت از دیوارهای کاخ تان باال بیایند
و این بار منتظر کسی نباشید که بشود از
او انتظار رفتاری منطقی و قانونی داشت.
وقتی اصالح متوقف شود ،نه انقالب
مخملی بلکه انقالبی ویرانگر و خشن و از
سر نفرت منتظر حکومت است و طبیعی
است که چنین انقالبی نه فقط این
حکومت بلکه همه جامعه ایران را له می
کند .این سرنوشت سیاه را ما برای ملت
ننوشتیم ،این داستان را کسانی نوشتند
که اصالح را نخواستند و به هر قیمتی
جلوی مدارا و تساهل را گرفتند ،حاال این
گوی و این میدان ،ما فقط نظاره گرانیم،
بدروید آنچه کاشتید و طوفان است این
که درو می کنید.

طناب هشتم:

در میان کشته شدگان در خراسان
مردی در آخرین لحظه پیش از مرگ
لبخند می زد ،لبخندش از سر شجاعت و
شهامت نبود .آن لبخند فراموش نشدنی
نگاه انسانی که بالغ
و عاقل و هشیار
باشد ،نبود؛ نمی
دانم ،شاید نگاه
آدمی عقب مانده
بود که معنی حلقه
شدن طناب بر
دور گردنش را
نمی فهمید ،یا
نگاه موجودی که
شدیدا دچار شوک
عصبی شده و
نمی داند در مقابل
چشمان صدها تن
که مرگ او را نظاره
می کنند ،چه باید

این طناب را ندیدید و ندیدیم و شاید
بخاطر نیاورید ،چند سال قبل در مشهد
مردی که خودش را مذهبی می دانست،
برای از بین بردن فسق و فجور و فحشاء
 14زن روسپی را از خیابان ربود و آنها
را در خانه اش کشت و جسد روسپیانی
را که اکثرا فقیر و بی چیز بودند ،به
خیابان انداخت .او تا آخرین لحظه از آن
چه کرده بود پشیمان نبود ،می گفت
که قصد داشته تعداد قربانیانش را به
شصت تن برساند .فاجعه این بود که
هر کدام از آن روسپیان اگر در لحظه
دستگیری با پلیسی مواجه می شدند،
فریاد نمی توانستند بکنند ،چون اگر
دست پلیس هم می افتادند ،سرنوشتی
بهتر از این مرگ نداشتند .قاتل سرانجام
در خلوت اعدام شد ،در خلوت اعدام شد
تا سرنوشتش عبرت دیگران نشود ،تا باز
هم کسانی باشند که از سر غیرت و بدون
هیچ دادخواهی انگشت خویش به سوی
فاسدی و مفسدی نشانه کنند و بکشند
و جسدی را به خیابانی تاریک بیندازند.
همان کاری که در کرمان اتفاق افتاد .اما،
شاید برخی که فیلم مربوط به زندگی
قاتل زنجیره ای مشهد را دیدند پسر
 14ساله او را بیاد بیاورند که رو به روی
تلویزیون می گفت :پدرم کار درستی
کرد و کسانی که او را کشتند ،بدانند که
راهش ادامه دارد .شما فکر می کنید آن
پسر کجاست؟ آیا می خواهد راه پدر را
ادامه دهد؟ آیا یکی از همان هایی است
که اعدام می کند؟ یا یکی از همان هایی
است که جسدش بر دار می رود؟ یادت
باشد که قاتل زنجیره ای مشهد گفته بود
که به برخی از قربانیانش نیز تجاوز کرده
است ،او یک متجاوز به عنف و یک قاتل
خودی بود.

طناب دهم:

کاووسی ،قاتل قاضی مقدس ،یکی از به
دار آویختگان بود .گفته می شد که او
قبال توسط قاضی مقدس زندانی شده
بود و او را تهدید به مرگ کرده بود .بعدا
گفتند که کاووسی هیچ سابقه جزائی
نداشت و آنچه گفته شده بود ،دروغ بود.
لحظات اعدام او یکی از عجیب ترین
صحنه های دوران ماست .کاووسی
در تمام مدت اعدام می خندید ،برای
مردم و خبرنگاران دست تکان می داد
و متوجه تنها چیزی که نبود ،مرگ بود.
گویی تنها به این فکر می کرد که باید
با چشمانش و با لبخندش با دیگران
آخرین حرفهایش را بزند .خنده اش مرا
به یاد روزهای بازجویی ام توسط قاضی
مقدس انداخت ،در نیم ساعتی که داشتم
شکایات را می خواندم بیش از ده نفر
وارد سالن دادگاه یا در حقیقت اتاق کار
شدند .آنها زنجیری در دست و زنجیری
بر پا داشتند ،اکثرا پابرهنه از زندان
آمده بودند .قاضی درحالی که چای می
خورد ،می گفت :اصغر پسر ابراهیم؟ مرد

زنجیر به دست می گفت :بله .قاضی
مقدس می گفت :این چیزهایی که توی
زندان نوشتی قبول داری؟ مرد زنجیر به
دست می گفت :بله ،ولی می خواستم
یک چیزی بگم ،من زن و بچه ....قاضی
مقدس می گفت :زیاد حرف نزن ،دو
سال زندان ،سیصد هزار تومن جریمه.
مرد زنجیر به دست می گفت :پول
ندارم بدم ،یه قرون هم ندارم بدم .قاضی
مقدس می گفت :به جاش می ری
زندان ،روزی پنج هزارتومن ،برو بیرون.
قاتل قاضی مقدس دست های بسته اش
را نشان داد و در حالی که به انبوه پلیس
هایی که سرشان را پائین انداخته بودند
و مردمی که چشمان شان را کامال باز
کرده بودند ،دست تکان می داد ،نگاهی
به عکاس کرد ،آخرین دستش را برای
عکاس و همه آنها که عکسش را دیدند،
تکان داد و بر دار رفت.
از قاضی مرتضوی پرسیدند:
چرا او لبخند می زد؟
گفت :چون تا آخرین لحظه هم از کارش
پشیماننبود.

طناب یازدهم:

تصویر کودکی سرخپوش که الی
دو پلیس و در کنار پدری با چشمان
خشمگین قرار داشت به عنوان عکس
برگزیده اعدام های ایرانی در تمام جهان
پخش شد.
کودکی پنج ساله را بردند به محل اعدام
که عبرت بگیرد .عبرت بگیرد تا وقتی
بزرگ شد وارد جنبش زنان نشود ،عبرت
بگیرد که اگر بزرگ شد و مورد تجاوز
قرار گرفت ،مطمئن باشد که متجاوزینش
در خیابان کشته خواهند شد ،عبرت
بگیرد تا وقتی بزرگ شد ،هرگز عملی جز
آنچه بزرگترها می گویند نکند.
شاید پس از پایان مراسم دختر از پدرش
پرسیده باشد:
اینها چی کار می کردن؟
پدرش می گوید :اینها آدم های بدی
بودند ،خیلی بد.
دختر می پرسد :یعنی هر کی کار بدی
بکنه می آرن توی خیابون می کشن؟
پدر می گوید :نه ،اینها خیلی بد بودند.
دختر می گوید :مثل من که کارهای بد
می کنم و شما منو کتک می زنید؟
پدر می گوید :نه خیلی بدتر.
دختر می گوید :مثال چی؟
پدر می گوید :خفه شو ،دیگه این قدر
سووال نکن .کودک لحظه ای ساکت می
ماند و می پرسد :بابا! پس چرا اون آقاهه
که داشتن می کشتن داشث می خندید؟
پدر می گوید :نمی دونم .دختر می گوید:
خوشحال بود؟ پدر می گوید :نه ،می
ترسید ،چون خیلی کار بدی کرده بود.
دختر می گوید :ولی داشت می خندید،
خودم دیدم ،شاید هم نمی ترسید .پدر
چیزی نمی گوید .دختر می گوید :باز هم
منو می آری اینجا؟
جسدی بر طناب ،پرچم دولت فاشیست
است .دولتی بی لیاقت که صدها تن را
قربانی می کند تا پشت پشته کشته ها
بی لیاقتی و نادانی و بی کفایتی اش را
نهان کند .می کشد تا مردمان را بترساند
تا سووال نکنند و نخواهند آنچه حق شان
است .آنچه در این میان نابود می شود،
روح ملتی است که با چشمی گشاده،
لرزش بیجان شدن آدمیان را بر طناب
می بیند.
سید ابراهیم نبوی
 12مرداد 1386
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

وقتی که “سفره ابوالفضل” و “یاسهای جامناز مادربزرگ”
جنبش “بومی” زنان خوانده میشوند...
نقدی بر « بحثی پیرامون
هژدهمین کنفرانس بنیاد
پژوهشهای زنان ایران»
با عنوان “زیر یک سقف” بقلم
مهوش ناصحی

_____________________

• آیا ما ایرانیان به جای تقویت
جنبشهای اجتماعی برابری و
حق خواهانه ،و تالش پیگیر
برای برقراری دموکراسی،
باید با متوسل شدن به معجزه
چاه مسجد جمکران و سفره
حضرت ابولفضل و هاله نور
امام زمان به مبارزه و مقابله با
استعمار و امپریالیسم برویم؟

_____________________

منیره کاظمی

www.akhbar-rooz.com
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خوان��دن مطلبی [ ]١درج ش��ده در
س��ایت ایرانیان دات کام به قلم خانم
مهوش ناصحی مرا واداش��ت که این
یادداشت را به رشته تحریر درآورم .از
آنجائیکه متأسفانه به دالیل مختلفی
من نتوانس��تم در کنفرانس امسال «
بنیاد پژوهشهای زنان ایران» شرکت
کنم به محت��وای برنام��ه کنفرانس
نمیپ��ردازم ،اما چون ن��گاه حاکم بر
یادداش��ت خانم ناصح��ی را موضعی
عمومی در بین خیلی از ایرانیان مقیم
آمریکای ش��مالی می ببینم ،نقد این
نگاه را در مرحله کنونی بر خود الزم
میدانم.

خانم ناصح��ی در آغاز نوش��ته خود
میآورند:
“این کنفرانس در زمانی برگزار ش��د
که تهاجم همه جانبه ای برای اشغال
روان��ی  -سیاس��ی  -ایدئولوژیک��ی و
باالخره نظامی ایران در دس��تور کار
نیروهای تجاوزگر قرار گرفته اس��ت.
اینان از این طریق کوش��ش میکنند
که مش��کالت مردم ایران بویژه زنان
را به یکی از اساسی ترین و غیر قابل
حل ترین معضالت موجود در منطقه
خاورمیانه تبدیل کنند که زنان ایران
در زیر فش��ارها به موجودات بدبختی
تبدیل شده اند که می باید به کمک
آنها شتافت .اینان از این طریق کوشش
میکنند مشکالت عظیمی را که برای
مردم منطقه بوجود آورده اند را کم بها
دهند”.
آی��ا از این جمالت نتیجه نمیش��ود
که مب��ارزات زنان ایران تنه��ا در اثر
فعالیته��ای نیروه��ای جنگ طلب و
اشغالگر بوده و زنان ایران “موجودات
بدبختی” هس��تند که ت��وان و درک
مسائل سیاس��ی را نداش��ته ،از اراده
ای برخوردار نبوده و به راحتی فریب
میخورند؟
ایش��ان در ایاالت متح��ده آمریکا از
حقوق برابر (هرچند نسبی و حداقل
بر روی کاغذ ،همان��ی را که در ایران
سراغی از آن نداریم) برخوردارند ،ولی
خواستن همین حقوق برای زنان ایران
را به توطئه اشغالگران پیوند میزنند؟
ایشان به عنوان یک مهاجر از حقوق

شهروندی “دموکراسی موجود” بهره
مند می باش��ند ولی ابراز ناخرسندی
مردم ایران بویژه زنان را ،در راس��تای
اشغال روانی  -سیاسی  -ایدئولوژیکی
و باالخره نظامی ایران توسط نیروهای
تجاوزگر میبینند .چ��را چون خود را
الیق آن میبنند و مردم ایران را الیق
این؟ آیا خانم ناصحی نمیداند در ایران
چ��ه میگذرد؟ از سنگس��ار و قتلهای
ناموس��ی ،جنایات باندهای��ی مانند
محفل کرم��ان و  ...راهروهای دادگاه
های خانواده در ایران بی اطالعند؟
مورد مهم و بنیادی که خانم ناصحی و
دیگر هموطنان آمریکانشین فراموش
میکنند این اس��ت ک��ه اگر نیروهای
فعال سیاسی و کنشگران جنبشهای
اجتماعی تریبون و ارگانی جهت اعالم
نظرات خود در اختیار داشتند ،و اگر
داش��تن فعالیت سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی تا ح��دی امکان پذیر
ب��ود و زندان و ش��کنجه را در
پی خود به همراه نمی داشت،
آیا متخاصمی��ن بهانه ای برای
تجاوز پیدا میکردند؟ و با توجه
ب��ه مورد باال آیا س��رکوب زنان
و دیگر جنبش��های اجتماعی،
صنفی ،قومی ،مذهبی توس��ط
رژیم والیت فقیه ،آب به آسیاب
نیروهایاشغالگرنیمریزد؟
آیا گفت��اری اینچنی��ن باعث
نمیشود که فعالین جنبشهای
زن��ان ،دانش��جویی ،معلمان و
کارگ��ری در تصمیم خود برای
تغییر وضع موجود دچار تزلزل
شوند و این تزلزل راه را برای چه
کسانی هموار میسازد؟
بر یادداشت خانم ناصحی نگاهی
یک جانبه حاکم است .سعی میکنم با
طرح سواالتی به روشن شدن این یک
سویه نگری بپردازم.
خانم ناصحی ،آیا ش��ما رژیم ایران را
جنگ طلب نمیدانید؟
 مگر رژیم ایران خواهان محو شدناس��رائیل از نقشه جغرافیایی نیست؟
خانم ناصحی ،میدانیم که پاک کردن
یک کشور از روی نقشه با جادو جمبل
میس��ر نخواهد شد ،پس آیا این ادعا،
کوبیدن بر طبل جنگ نیست؟
 مگر رژی��م ایران بازوه��ای نظامیدر بوس��نین و لبن��ان و اردوگاه ها و
شهرکهای فلسطینی ،عراق و  ...ندارد؟
(البته امیدوارم که الاقل آنها از سوی
ش��ما به نیروهای آزادیبخش ملقب
نشوند).
 مگر بارها و بارها این رژیم به ترورهایدگراندیشان در داخل و خارج از کشور
دست نزده است؟
 مگر در پی سیاس��تهای بحران سازاین رژیم نبوده که به دفعات در نقاط
مختلف دنی��ا عامالن آن دس��ت به
جنایت و عملی��ات خرابکاری زده اند
(از انفج��ار مرکز یهودیان در بوئنوس
آیرس گرفته تا برگزاری کنفرانس��ی
ب��رای دروغ خوان��دن هوالکاس��ت و
فرستادن پول ،اسلحه و تجهیزات برای
سازمانهای نئوفاشیستی و تروریستی
در اقصی نقاط دنیا و)..؟
اگر کش��تار و جنایت محکوم است از
سوی هر کس و در هر لباسی محکوم
اس��ت .اگر خرید و فروش اس��لحه از
سوی شما مطرود است باید از سوی
هر شرکت و نهاد و دولتی که صورت
میگییرد طرد شود .اگرزندان گوانتانامو
انزجار هر انسانی را برمی انگیزد ،باید
از شکنجه گاه های رژیم اسالمی هم
نفرت داشت.
خان��م ناصح��ی در ج��ای دیگ��ری
میگویند:
“با نگاهی حتی بس��یار س��طحی به
اوضاع منطقه بخوبی میتوان متوجه
ش��د که علیرغم تمام مش��کالت که
مردم ایران با آن روبرو هستند ،در حال
حاضر با توجه به ش��رایط اسف بار و
شدت جنگ و اشغال دو کشور توسط

نیروهای مهاجم آمریکائی
و انگلیس��ی ،وضعیت زنان
ای��ران هزاران برابر بهتر از زنان عراقی
و افغانس��تانی اس��ت و به بیانی دیگر
میت��وان گفت اص ً
�لا قابل مقایس��ه
نیست .حتی اوضاع زنان در کشورهای
گوش به فرمان آمریکا نظیر عربستان
سعودی و پاکستان به مراتب بدتر از
ایران است”.
از ای��ن جمالت چ��ه نتایج��ی باید
گرفت؟
آیا موقعیت زنان ایران قبل از جمهوری
اسالمی هم بهتر از کشورهای همسایه
نبوده است؟ پس چرا آنان می بایست
به امید بهتر شدن موقعیت خود (و در
کل جامعه) ،به گروه های سیاسی می
پیوستند و به روند پیشبرد و پیروزی
انقالب یاری میرساندند؟ و آیا این زنان
نبودند که باز به امید آینده ای بهتر،
در دوم خرداد  ٧٦به پای صندوقهای
رأی آمدند و به پیروزی خاتمی یاری
رساندند؟
یعنی همین وضعیت بهتر زنان ایرانی
نس��بت به زنان منطقه کافی است تا
زبان کوتاه کرده و سر به زیر اندازند؟
خان��م ناصحی ،آیا چون از دید ش��ما
موقعیت زنان ایرانی به ش��کل نسبی
بهت��ر از زنان کش��ورهای همس��ایه
اس��ت ،نباید زنان ایران در رسیدن به
خواسته هایش��ان که تعدادی از آنها
همان امکاناتی است که شما به عنوان
شهروند آمریکایی از آن برخوردارید،
دست به مبارزه بزنند؟
آیا این ن��گاه همان نگاه از باال و اتفاقاً
کلونیالیسمی نیس��ت که مردم این
منطقه را عقب افت��اده میبیند و اگر
یک��ی از این جوام��ع موقعیت کمی
بهتری دارند باید سرشان را بیاندازند
پائین و سروصدا راه نیاندازند و به آنچه
دارند قانع باشند؟
آی��ا مبارزات زن��ان اروپ��ا و آمریکای
ش��مالی در دهه هفتاد میالدی ،که
االن من و شما داریم از ثمرات آن بهره
میبری��م در زمانی روی نداد که اتفاقاً
زنان این کش��ورها به مراتب موقعیت
بهت��ری در مقایس��ه به نق��اط دیگر
جهان داشتند؟ آیا شما میخواهید بر
جنبشهای اجتماعی و اهداف آنان به
دلیل مبارزه تان با جرج بوش و جنگ
طلبان آمریکایی خط بطالن بکشید؟
در ضمن خانم ناصحی نباید فراموش
کنید که وضعیت بهت��ر زنان ایرانی،
اهدایی رژیم والیت فقیه نمیباش��د و
اتفاقاً س��عی و کوشش آنان در زنده و
روان نگه داشتن (حتی اگر کوچک و
پراکنده) جنبش شان از زمان مشروطه
تا ب��ه امروز و همچنی��ن مقاومتهای
فردی شان به خصوص در این بیست
وهشت سال اخیر است که زنان ایرانی
در مقایس��ه با کش��ورهای منطقه از
موقعیت بهتری برخوردارند.
در حقیقت کسانی مانند شما به زبان
دیگریمیگویند:
ای زنان ایرانی به خانه هایتان بروید،
چراکه موقعیت شما بهتر از زنان دیگر
کشورهای همجوار اس��ت و اال جرج
بوش از شما سوء استفاده میکند.
آی��ا وقتی در ایران قوانین عقب مانده
ماقبل قرون وسطی (به قول حاکمان
ایران “دوران جاهلیت”) حاکم است
و ب��رای مث��ال ارزش زندگ��ی ی��ک
انسان با قیمت گاو و گوسفند و شتر
قیاس میشود ،باید به خاطر دلتنگی
و نوس��تالژیمان نس��بت به یاسهای
جانماز مامان بزرگمان بگوییم که می
بایس��ت به دنبال راهکارهای بومی و
سنتی باشیم و اال با استعمار همراهی
کرده ایم؟
خانم ناصحی ب��رای مثال تنها کافی
است برای آشنایی با تبعیض و ندیدن
زنان ایرانی به عنوان انس��ان از سوی
قانون اسالمی (بومی!) در ایران نگاهی
بیاندازید به مورد “بیمه” اتوموبیل که
چگونه به شکل تراژیکی در حکومت
اسالمی اجرا میشود.
در صورت پیش آمدن تصادف و فوت
ادامه درصفحه26 :

روز همبستگی جهانی با
محمود صاحلی و منصور
اسانلو

در پش��تیبانی از روز همبستگی جهانی از محمود
صالحی و منصور اسانلو ،فعالین سند یکا ئی ایران
که تحت عن��وان توطئه علی��ه امنیت جمهوری
اس�لامی تحت پیگرد قرار گرفته اند ،انجمن زنان
ایرانی در مونترال همگام با دیگر نهادهای آزادیخواه
جهان خواستار آزادی آنان می باشد.
فراموش نکنیم اخیرا هر حرکت اجتماعی ،اعم از
زنان و کارگران ،معلمین ،دانشجویان و ...و ...مورد
سرکوب قرار گرفته است .بستن نشریات به منظور
دور نگه داش��تن مردم از وقا ی��ع روزمره ،اعدام ها
در م�لاء عام چیزی جز ایجاد رعب و وحش��ت در
جامعهنیست.
اگر شهروندان نتوانند از طریق فعالیتهای قانونی و
صلح جویانه ،نظیر سندیکا ها و دیگر نهادهای مدنی
صدای خود را به گوش مس��ؤولین برسانند ،آنگاه
اس��ت که فعالیت ها زیرزمینی شده ،مدار معیوب
خشونت در جامعه تشدید شود.
در چنین فضائی تهدیدات ایاالت متحده و مداخله
نظامی ،بیش از پیش نابودی ایران را بدنبال خواهد
داشت.
ایمان داریم که جنبش مردمی برای دس��تیابی به
آزادی و دموکراس��ی تنه��ا ضامن مقابله با تهاجم
نظامی در ایران است.
دیگر بار خواس��تار قطع هر گونه شکنجه و اعدام
ب��وده ،برقراری دادگاه های علنی ،با حضور وکالی
مدافع برای متهمین و آزادی کلیه زندانیان سیاسی
را خواستاریم.

مدرسه دهخدا  20ساله شد

اگر امروز فرزندانمان می توانند زبان فارس�ی را
فراگیرند و با فرهنگ و هنر سرزمین آبا و اجدادی
مان آشنا شوند ،همه و همه مدیون تالش عده ای
از عالقه مندان به فرهنگ فارسی است که بدون
هیچ چشمداشتی در طول این بیست سال با ایجاد
محیط سالم آموزشی سعی در جلب فرزندان مان
داشته اند.
انجمن زنان ایران�ی در مونتریال تالش بی دریغ
همه آنان را برای آموزش زبان فارس�ی به نس�لی
که می تواند به آس�انی در فرهنگ جامعه میزبان
حل شود و فارسی را به فراموشی بسپارد ،ارج می
نهد.

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
توجه :محل برگزاری جلسات ماهیانه انجمن به
نشانی زیر تغییر یافته است:

زمان :یکشنبه  ۹سپتامبر۲۰۰۷

انجمن زنان ایرانی در مونترال

-----------------------در همین رابطه پیام های پشتیبانی از آزادی
منصور اسانلو و محمود صالحی توسط انجمن
دفاع از حقوق بشر ایران در مونترال ،سندیکاهای

)Central des Syndicats Nationaux (CSN
Federation des Travailleurs du Quebec
)(FTQ
Partie Quebec Solidaire

به اکسیون سراسری ارسال گردید.

تشکیل دادگاه
وصدور حکم
همزمان برای
فعاالن کمپین یک
میلیون امضا
دو شنبه 22مرداد 1386
تغییر برای برابری :

نخستین دادگاه اعضای کمپین
یک میلیون امضا برگزارش��د.
دادگاه نسیم سرابندی و فاطمه
دهدش��تی روز  21م��رداد در
شعبه  28دادگاه انقالب برگزارو
همان موقع ه��م حکم دادگاه
اعالم ش��د .آنان به اتهام اقدام
علیه امنی��ت مل��ی از طریق
فعالیت تبلیغات��ی علیه نظام
محکوم ش��دند .استناد قاضی
در مورد اته��ام آنان ماده 500
قان��ون مجازات اس�لامی بود.

نس��یم و فاطمه هردو به  6ماه
حبس تعلیقی تا  2سال محکوم
شدند.
نس��یم س��رابندی و فاطم��ه
دهدش��تی در دی ماه 1385
هنگام جمع آوری امضا در مترو
به مدت  24س��اعت بازداشت
شده بودند .ابتدا به نظرمی آمد
پرونده ش��ان بسته شده است
ام��ا آنها مج��ددا در پی تغییر
روند بازپرس��ی احضارو تفهیم
اتهام ش��دند .به آنها گفته شد
که اتهام شان اقدام علیه امنیت
ملی از طریق تبلیغ علیه نظام
است و آنها نیز در آخرین دفاع
ازخ��ود این اتهام را نپذیرفتند.
اما سرانجام محکوم شدند.این
درحالی اس��ت که جمع آوری
امضا اقدامی مدنی و مسالمت
آمیز اس��ت و نم��ی تواند جرم
محسوب شود.

از ماهنامه علم و جامعه
حمایت کنیم...

 Jarryمترو

8043 St. Hubert

آیا ش�ما مجله وزین «علم و جامعه» و سردبیر انسان
دوست و فاضل اش نازنین دکتر ناصر طهماسبی را می
شناسید؟
دکتر طهماسبی سالیانی است دراز که به این کار سترگ
فرهنگی مشغول است خستگی ناپذیر و مقاوم .علم و
جامعه را مشترک شوید و از مطالعه آن لذت ببرید.
حق اش�تراک این مجله وزین برای ما ساکنین کشور
کانادا برای یک س�ال ( 12ش�ماره)  40دالر آمریکائی
است.
تلفن جهت درخواست اشتراک703-765-8592 :

 10:30تا 13:30

به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

شعر...

آوار زمین لرزه ی امید
سحر دلیجانی

زمین لرزه امید
آنچنان بنیادمان را به لرزه درآورد
که با خود گفتیم
شاید دگر هرگز چشم فرو نبندیم
و دوچرخه ای از خیابان گذشت
پیرمردی آخرین سیب فصل را چید
و دختری پدرش را فریب داد
تا با معشوقش زیر یک سقف به کمال رسد.
آسمان به صدای خندة ما بیدار شد
و خواهرم توپی باال انداخت
تا پسرهای همسایه را دیوانه کند.
و برادرم تا به خود آید
مادرم هفت برگ گل نسرین بر چشمانش گذاشته
بود.
و از دور ص��دای م��ردی م��ی آمد که س��یر می
فروخت
و دل من خوش بود
که هنوز شعله ی اجاق می سوزد.
زمین لرزه هفت روز و هفت شب
بسان جشن عروسی شاهزاده های افسانه ای
گهوارمان را به تکان در آورد
و خون از بینی کس فرو نریخت
و جواب سالم هیچ کس خداحافظی نبود
هفت روز و هفت شب
من شعر گفتم
و دختر همسایه به صدای هذیان وار من رقصید
و همه پسرهای حوالی
از خود بی خود شدند
و حتی ترکی روی خشتی را نخراشید.
هفت روز و هفت شب گذشت
و پی��ش از آنکه ب��ه صدای انگش��تی ضربان بر
شیشه
به خود آیم
همه برگهای درختان زیتون
با تن ًه پیچ در پیچشان که گویی
چندین مار عشق بازی می کنند
به سپیدی گرائیده بود
و باری دیگر همه دشتهای طالئی گندم
تصمیم گرفتند که با باران به گفتگو در آیند.

صدای انگشتان ضربان بر شیشه
مرا به خود آورد و هذیان مرا برید
و دختر همسایه از رقصیدن باز ماند
و پس��رهای حوالیم��ان ب��ه پنجر ًه اتاق چش��م
دوختند
و از دور صدای گریان دخترکی آمد
که به گروه نجات
جس��د هایمان را نشان
می داد
که خندان
زی��ر آوار خان��ه ه��ای
فروریخته
خاک می خوردند.
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دادخواست شیرین عبادی از سازمان ملل

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از بنیانگذاران کانون مدافعان
حقوق بشر در ایران ،طی نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد ،خواهان نظارت وتحقیق مستقل این نهاد بین المللی در ارتباط
با نقض حقوق بازداشت شدگان -از جمله موکالن خود -شد.
وی تاکید کرد که به خواسته های قانونی وی در داخل ایران توجه نمی
شود و به همین دلیل چاره ای جز استفاده از تمامی امکانات قانونی در
زمینه ملی و بین المللی نیست .نامه نگاری با مقام های قضایی ایران
بی نتیجه است و بازداشت شدگان از همه حقوقی که قانون جمهوری
اسالمی برای یک زندانی در نظر گرفته محروم اند.
س�ازمان ملل قادر نیس�ت به کش�وری دس�تور دهد که فردی را از
زن�دان آزاد کن�د ام�ا «گروه بازداش�ت
های خودس�رانه» در شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد می تواند در این مورد
دخالت کند .من با نوش�تن ای�ن نامه ،از
سازمان ملل متحد می خواهم تا بازرسی
برای رس�یدگی به صحت و سقم ادعای
من به ایران بفرستد .نتیجه گزارش این
بازرس در پرونده حقوق بشر ایران درج
خواهد شد.

تاج زاده:
اگر مطبوعات آزاد شوند
ایرانی ها ،روزنامه خوان ترین ملت اند

مصطفی تاجزاده عضو ارشد رهبری جبهه مشارکت و معاون سیاسی وزارت
کشور در کابینه خاتمی ،طی سخنانی در نشست تحزب كه توسط شاخه
جوانان جبه ه مشاركت برگزار شد گفت:
دوره اصالحات بهار مطبوعات بود ،چه از لحاظ ارتباط با مخاطب و چه طرح
مس��ائل اصالحطلبی .به گونهای كه مردم هرچه روزنامه مطالعه میكردند
بازهم نمیرسیدند هم ه روزنامهها را مطالعه كنند و برخی حتی میگفتند
اینقدر به روزنامه مجوز ندهید ما نمیرسیم هم ه روزنامهها را بخوانیم .حتی
برخی از آنها روزنامهها را برای آخر هفت ه خود نگاه میداشتند.
به نظر من از این به بعد هم هر روزنامهای كه اصالحطلبان بتوانند آن را در
دست بگیرند یك گام در سطح روزنامهنگاری باال خواهند رفت و ظرف یك
دهه میتوانیم به سرآمد كشورها تبدیل شویم.

پزشکی
ادامه از صفحه22 :
بین میبرند و روی پوس��ت الیه ای از
یک ضد باکتری میگذارند که باکتری
های تولی��د کننده ب��و را از بین می
برن��د .اما اگر مش��کل تولید بو خیلی
قوی اس��ت محصوالت ضد عرق بهتر
است زیرا حاوی کلرهیدرات آلومینوم
می باشند که از تولید عرق جلوگیری
میکند.

زنان...
ادامه از صفحه25 :
صاح��ب اتومبیل اوالً دیه بر حس��اب
قیمت ش��تر و گاو و گوس��فند تعین
میش��ود و در ثانی علی رغم اینکه زن
و مرد صاحب اتومبیل به مقدار مساوی
حق بیمه میپردازند ،دیه زن برابر نیمی
از دی��ه مرد خواهد ب��ود (یعنی نصف
قیمت شتر و گاو و گوسفند).
آیا باید گفت چون موقعیت زنان ایران
بهتر از زنان در کشورهای منطقه است،
پس نباید برای تغییر قوانین ضد زن و
برای مثال لغو همین قانون دیه تالش
کرد؟
چ��را ،چون ش��بح جنگ بر س��رمان
سنگینیمیکند؟
بدون آنکه بپرسیم چه کسانی بوده اند
که این شبح را به خانه و کاشانه ما راه
داده اند؟
خان��م ناصح��ی ب��ا توجه ب��ه منطق
ش��ما چون موقعیت زن��ان و کارگران
آمریکای��ی بهت��ر از زن��ان و کارگران
مکزیکی اس��ت ،پس می بایست زنان
و کارگران آمریکایی خیلی از وضعیت
خود راضی بوده و نباید در جهت بهبود
آن دس��ت به فعالیت بزنند .و یا چون
ش��رایط حاکم بر مطبوعات آمریکایی
(با همه اشکالتی که به آن وارد است،
یعنی همان مواردی که در گزارش��ی
از کنفران��س در صحبتهای خانم امی
گودمن اشاره شده است) به مراتب بهتر
از شرایط مطبوعات مکزیک و بسیاری
از کشورهای دیگر است (همین وجود

نامه ها...

چرا
ما ایرانیان
بجای همدلی از هم
دوری می کنیم!
جناب آقای رحیمیان ،روزنامه محترم
پیوند
همکارانمحترم،
سالم و آرزوی توفیق شما
بزرگان گفته اند مردم و گروه ها وقتی
در اقلی��ت قرار م��ی گیرند متحد می
شوند ،ولی گوئی ایرانی ها از این قاعده
مس��تثنی هس��تند و به همین دلیل
روزنامه پیوند پیام آور همبستگی مردم
و تالش میکن��د مردم را در حول یک
محور هم آهنگ کن��د ،ولی گوئی ما
هیچ آشنائی با هم نداریم ،و با یک زبان
صحبت نمی کنیم و عاطفه و رحم و
انسانیت در میان ما رنگ باخته است.
معموال فرهنگ س��ازی یکی از اصلی
ترین وظایف وس��ایل ارتباط جمعی
است که متاسفانه در ایران بدلیل یک
س��ویه بودن روزنامه ها و تلویزیون و
غیره جامعه دچار سقوط اخالقی شده
است...
ولی در این جا چرا؟
در تمام جهان ملت ها براس��اس نژاد،
رن��گ ،فرهنگ ،دین و مذهب س��عی
میکنند که هم کیشان خود را حمایت

البته محصوالتی نیز وج��ود دارد که
شامل هر دو عامل می باشند.
 از محص��والت جام ِد صابون مانند ویا ژل و یا محلولی که جسم کروی
گرد (مانند تیله) دارند بجای اسپری
استفادهکنید.
اگر محصوالت باال تولید حساسیت
و تحریک و سوزاندن پوست و خارش
میکند ،از کرم های آنتی بیوتیک دار
مخصوص (بدون نس��خه ب��ه فروش
میرسند) استفاده کنید ،که باکتری ها
را از بین برده در نتیجه تولید بو نمی
ش��ود .در مغازه هائی که مواد طبیعی
می فروش��ند و بعض��ی داروخانه ها
کریستال های نمک های معدنی می

فروشند که تولید باکتری ها را کنترل
می کنند بدون اینکه پوست را تحریک
کنند.
 حمام آب سردبه مدت نیم س��اعت باعث می ش��ود
که حدود  3س��اعت غدد عرقی فعال
نباشند .این روش برای کنترل استرس
نیز مفید است.
 از استرس جلوگیری کنید.اس��ترس باعث عرق کردن میش��ود.
سعی کنید استرس خود را با تکنیک
ها و ایجاد آرامش و استراحت کنترل
کنید.
 لباسپارچه های کتان��ی و نخی (پنبه ای)

“دموکراس��ی ناو[ ”]٢یک دلیل بر
این ادعا میباشد)؟ پس خبرنگاران،
روزنام��ه ن��گاران و نویس��ندگان
آمریکایی نباید ب��رای بهبود وضع
پرسه و رسانه های عمومی در آمریکا
تالش کنند؟

مردم ایران تفاوتی قائل نیستید؟
 دلیل و مدرک ش��ما مبنی بر اینکهاین رژیم تا ده سال دیگر به سالحهای
اتمی فاصله دارد کجاست؟ چرا که خود
رژیم اعالم کرده است که در این زمینه
موفقیت هایی بدس��ت آورده و بزودی
این رژیم به کلوپ کشورهای صاحب
انرژی اتمی میپیوندد [ ،]٣که البته از
نوع و تعداد س��انتریفوژها و همچنین
نوع رآکتورها ،تهیه موشکهای دوربرد
مجه��ز به کالهک ه��ای قابل تبیین
مواد رادیواکتیو و به خصوص  ١٦سال
اقدامات مخفیانه در این مس��یر ،تهیه
مواد اولیه و تجهیزات قاچاق و در بازار
آزاد (رجوع شود به به گزارش سخنان
حس��ن روحان��ی در اینم��ورد) ،همه
حکای��ت از آن دارد که رژیم نه در پی
دس��تیابی به انرژی هسته ای بلکه در
پی دستیابی به سالح هسته ای است.
 چرا ش��ما به جای کنایه زدن ،کوروکر خوان��دن نیروه��ای مدافع حقوق
بش��ر ،فعاالنه به نیروه��ای طرفدارن
صلح و خلع سالح اتمی نمی پیوندید
و انزجار خود را نه تنها از مجهز بودن
سالحهای هسته ای از سوی آمریکا و
اسرائیل ،بلکه از دست یابی رژیم ایران
و هر کشور دیگری (مانند کره شمالی
و پاکستان و  ) ...را به این سالح اعالم
نمیکنید؟

خانم ناصحی در ادامه میگویند:
“این کنفرانس در زمانی برگزار شد که
اشغال رس��انه های تصویری و صوتی
توسط نیروهای انحصارگر گوش ها را
کر کرده و ترس ناش��ی از لولو ٌخ ٌ
رخره
«اس�لام» و «بنیادگرائ��ی اس�لامی»
چنان سایه ای بر روی حقایق کشانده
اس��ت که حتی برخی از نیروهای ضد
امپریالیزم! را نیز دچار تردید کرده است
و جالب توجه اس��ت که این نیروهای
مدافع حقوق بشر!! و آزادیخواه! و برخی
ضدامپریالیزم!! ترس از کشور آمریکا،
که اولین اس��تفاده کنن��ده بمب اتم
بوده را ،به فراموشی سپرده اند .ذخیره
سالحهای اتمی آمریکا و اسرائیل که
قادر به نابودی کره زمین است اهمیت
خود را نزد این گروهها از دس��ت داده
و به جای اینکه خواس��تار خلع سالح
اتمی کش��ورهای دارنده این سالحها
باشند ،نوک تیز حمله خود را متوجه
کش��ور ایران میکنن��د در صورتی که
حتی دش��مانان ایران نیز نتوانس��تند
این واقعی��ت را کتمان کنند که ایران
تا مرحله اتمی ش��دن بیش از ده سال
فاصله دارد”.
ای کاش خانم ناصحی کمی در اینمورد
احساس مس��ئولیت کرده و شفاف تر
نظرشان را بازگو میکردند.
 -آیا شما بین منافع رژیم ایران و منافع

خان��م ناصح��ی ،آیا این رژی��م صدام
حس��ین نبود که با موش و گربه بازی
کردن با سازمانها بین المللی و شفاف
و روشن نکردن فعالیتهای سالحهای
کش��تار دس��ته جمعی خود ،بهانه به
دس��ت متجاوزین داد ت��ا آنها مدارک

کنند و اگر می توانند خاری از
پای آنان درآورند ،ولی برعکس
ایرانی جماعت تحت هر عنوان
سعی در کسب منفعت از دیگری
را دارد و تنه��ا فکر میکند چگونه
میتواند از این انسان بهره بَ َرد و یا از
آشنائی او سودی عاید خود کند.
از خودم پرسیدم چرا؟
چرا ایرانی با آن فرهنگ  2500ساله
در خ��ارج از کش��ور و در غربت بجای
همدلی این همه از هم دورند تا زمانی
که چند برخ��ورد کوتاه با هم میهنان
همش��هری الیه ب��رف را آب کرده و
واقعیات برمال گردید.
حقیر مدت کوتاهی است که به جمع
شما پیوسته ام و از بدو ورود پیام کوتاه
ایرانیان چنین بود.
با ایرانی معامله نکن!
با ایرانی تماس نگیر!
و یا با ایرانی.....
دکتر ایرانی نرو ...و...
راستی شما به عنوان یک روزنامه نگار
سعی و تالش کنید ،در کنار خبررسانی
و نشان دادن کجی و راستی حاکمان
تهران نشین و اخبار جهان ،در حفظ
و ارتقاء سطح مردمی و اخالق انسانی
مردم بکوشید و قلم بزنید.
مثال اطالع رس��انی در رابطه با مسائل
و مش��کالت مردم ب��ا ادارات ،نرخ ها،
مسائل حقوقی و اجتماعی ،نقد رفتار و
گفتار ،نقد پوشش و غیره...
راستی پیوند را چگونه تعریف میکنید
پیروی از مشی سیاسی دیگران از یک
گروه و یا س��اخت طنابی که از سقوط
جلوگیریکند.
 چ��را حاضریم به ه��ر قیمتی برایخارجی کار کنی��م ،اما برای هموطن
نه؟
بهتر از لباس هائی که با مواد شیمیائی
درس��ت ش��ده اند عرق را جذب می
کنند .همین طور لباس های تمیز؛ در
فصل گرما لباس س��اده بپوشید و در
مدت روز لب��اس خود را عوض کنید.
یک کفش را دو روز پش��ت س��ر هم
نپوشید و به آنها وقت بدهید که خوب
خشک بشوند.

چه موقع به پزشک مراجعه
کنیم:

 وقتی که عرق ک��ردن برای زندگیروزانه شما تولید مشکالت میکند.
 وقت��ی که ب��وی ع��رق اطرافیان راناراحت می کند.
جعلی تهیه کرده و برای حمله خود به
عراق بتوانند دلیلی دست و پا کنند؟
آیا شما نقش و مسئولیت رژیم صدام
حسین در وقوع این فالکت برای مردم
عراق را نادیده میگیرید؟
آیا ش��ما جاده صاف کن های مافیای
ق��درت حاکم بر ایران در هموار کردن
راه جنگ اف��روزان خارجی را به هیچ
میگیرید؟ چرا ،چون ارتجاع و متجاوز
خ��ودی را ب��ه غی��ر خ��ودی ترجیح
میدهید؟
خان��م ناصحی ،آیا بهان��ه دولت جرج
بوش ب��رای ب��ه راه انداختن جنگ از
همان جنس��ی نیست که رژیم والیت
فقیه به کار میبرد؟
آیا ایجاد ترس و وحش��ت از تروریسم،
لولوخ ٌ
القاعده و به قول شما ٌ
رخره اسالم
و بنیادگرایی اس�لامی و غیرو از سوی
دولتم��ردان آمریکایی همان ترس��ی
نیست که رژیم تهران از دشمن اسالم
و انق�لاب ،خطرامنیت مل��ی ،انقالب
مخمل��ی ،بران��دازی و  ....در جامع��ه
میپراکند ،تا هر صدای مخالفی را به نام
مبارزه با آنها در گلو خفه کند؟
چرا تنها با یکی (از نوع آمریکایی اش)
مبارزه میشود ولی باید آن دیگری را نه
تنها تحمل کرد ،بلکه ترویج هم کرد؟
آیا اگر متأسفانه اسالم سیاسی تبدیل
به یک ایدئولوژی برای مردم استعمار
زده منطقه ش��ده است ،ما ایرانیان که
با گوشت و پوست خودمان آنرا تجربه
کرده ایم ،به جای آنکه صدای سومی را
در جهت نجات دنیا در این میان رسا
کنیم باید مبلغ آن شویم؟
چرا همیشه باید میان بد و بدتر ،بد را

 چ��را در معاب��ر عمومیروی از هم میهن برمیگردانیم؟
 چرا فکر میکنیم ما که لختیم برتر ازهم میهن با حجابیم؟
 چرا فکر میکنیم هر کس کار میکنداز ناچاری و بدبختی است؟
 چرا در معابر س��عی میکنیم فارسیصحب��ت نکنیم ت��ا نفهمن��د ایرانی
هستیم؟
و هزاران چرای دیگر امیدوارم ،هر چند
کم ،در روزنامه تان قلم بزنید و به بحث
شان بگذارید تا ایرانیان جواب دهند،
مس��ابقه برگزار کنید تا آشنا شویم ،تا
عیوب خود را ترک کنیم.
به امید روزی که پیوند به معنی واقعی
در رگ و پوست مردم جاری شود.
ارادتمند
محمد رضا پاکپور :مونترال
2007/7/31

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

لفـــظ
(جهادکننده)

نش��دند اسالم را قبول نمایند و کار به
جنگ کشید مسلمانان لقب «جهود»
یعنی جهادکننده و مقاومت کننده به
یهودی��ان دادند و آن هم به این خاطر
بود که یهودیان در اسالم چیز تازه ای
نمی دیدند که ب��ه آن ایمان بیاورند،
هر چه بود در مذهب خود داش��تند،
یعنی وحدانیت را آن ها از آن خود می
دانستند و حاضر نبودند به مذهب تازه
ایمان بیاورند و مقاومت و سرس��ختی
نش��ان دادند که این نام بعدها بوسیله
اعراب مسلمان به ایران آورده شد.
همانطور که اعراب به ایرانیان زرتشتی
نام «مجوس» را دادند .بعدها این نام را
همیشه پا برجا بود و ایرانیان مسلمان
گاهی این نام ها را بصورت تحقیرکردن
یهودیان ایراد میکردند.
کما اینکه س��عدی و مولوی از این نام
ه��ا بصورت تحقیر یهودیان و
زرتشتیان استفاده نموده
اند.
باید ی��ادآوری نمود که
نام بخودی خود ایرادی
ندارد ولی در جائی که بصورت تحقیر
کردن مردمی ادا میش��ود مورد ایراد و
گالی��ه اس��ت .در دوره حکومت های
شاهان پهلوی که لغات عربی را سعی
می نمودن��د کمتر مصرف نمایند ،نام
های جهود و مجوس ش��أن خود را از
دست داده بودند و دیگر به زبان نمی
آورند ولی اکنون باز هم گاهی شنیده
میش��ود که درمورد تحقیر یهودیان از
نام جهود استفاده میشود.
با کمال احترام-

«جهود»

به خـــودی خود
ایرادی ندارد
دوهفته نامه پیوند،
درود بر شما
مطلب��ی و بحث��ی در آن نش��ریه پر
خوانن��ده نظرم را جل��ب کرد که الزم
دانستم درباره آن به اطالع خوانندگان
برسانم.
نام «جهود» ،که بر یهودیان ایران گفته
میشود ،نامی است که با یورش اعراب
مس��لمان به ایران آورده شد .در زمان
حضرت محمد که یهودیان یثرب در
مقابلمسلمانانمقاومتکردندوحاضر
 وقتی که مش��کل سالمتی دیگریتوأم با عرق کردن وجود دارد.
پزش��ک از ش��ما درباره بیماری های
گذشته و نحوه عرق کردن و اثر آن روی
لباس شما و کفش هایتان سواالتی می
کند .معموال برای تشخیص علت آن
آزمایش های دیگری نیز الزم باشد.

درمان:

پزشکشمامیتواندداروهایمخصوص
ضد ع��رق توصیه کن��د .در مواردی
که تولی��د عرق خیلی زیاد اس��ت از
محصوالتیکهدارایکلروآلومینومحل
شده در الکل همراه اسید سالیسیلیک
که بصورت ژل می باشد و خیلی موثر
انتخاب کرده و به دنبال انتخاب سوم
نبود؟
آیا این همان چرخ گردانی نیست که
سالیان سال در آن گرفتاریم و همچنان
گی��ج و س��رگردان از این قطب به آن
قطب درمی غلطیم؟
خانم ناصحی ،آیا به نظر شما ما ایرانیان
به جای تقویت جنبش��های اجتماعی
برابری و حق خواهانه ،و تالش پیگیر
برای برقراری دموکراس��ی که در پی
آن رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و علمی برای س��رزمینمان
به ارمغان خواهد داش��ت تا بتوانیم از
این طریق به توانمندی و همبستگی
ملی در مقابله با هر متخاصمی دست
یابیم ،باید با متوسل شدن به معجزه
چاه مسجد جمکران و سفره حضرت
ابولفضل و هاله نور امام زمان به مبارزه و
مقابله با استعمار و امپریالیسم برویم؟
٢٠/٠٧/٢٠٠٧
_______________
توضیحات:

[١] – http://www.iranian.com/
Women/2007/July/Conf/index.html
[٢] - http://www.democracynow.
org/

[ - ]٣دوش��نبه  ٩آوری��ل  - ٢٠٠٧بی
بی سی ،احمدی نژاد :به تولید صنعتی
سوخت هسته ای رسیدیم
http://www.akhbareazad.com/
htm_files/htm_208/2299.htm

دکتر موسی کرمانی

اول امرداد 1386

است استفاده نمائید .اکثر بیماران پس
از  18ماه استفاده مرتب دیگر احتیاج
به آن ندارند.
دستگاهی بنام  Drionicوجود دارد که
تولید «ی��ون» میکند و میتواند باعث
عدم فعالیت غدد عرق بشود و دستگاه
دیگری برای دس��ت و پا وجود دارد و
نوع دیگری برای زیر بغل که با نسخه
دکتر قابل خریداری است.
همیشه در زندگی شاد و خوش و
خرم باشید

قاصدک

قاصدك! هان ،چه خبر آوردی؟
از كجا ،وز كه خبر آوردی؟
خوش خبر باشی ،اما ،اما
گرد بام و در من
بیثمر میگردی.
انتظار خبری نیست مرا
ن��ه ز یاری ن��ه ز دیّ��ار و دیاری
– باری
ب��رو آنج��ا كه بود چش��می و
گوشی با كس،
برو آنجا كه ترا منتظرند.

قاصدک!

در دل من همه كورند و كرند.
دست بردار ازین در وطن خویش
غریب.
قاصد تجربههای همه تلخ،
با دلام میگوید
كه دروغی تو ،دروغ،
كه فریبی تو ،فریب.

قاصدک!

هان ،ولی  ...آخر  ...ای وای!
راستی آیا رفتی با باد؟
با توام ،آی! كجا رفتی؟ آی !...
راس��تی آیا جایی خبری هست
هنوز؟
مانده خاكستر گرمی ،جایی؟
در اجاقی – طمع شعله نمیبندم
–
خردك شرری هست هنوز؟

قاصدک!

ابرهای همه عالم شب و روز
در دلام می گریند.

مهدی اخوان ثالث
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موزیک...

koolock@videotron.ca

گرچ��ه این ترکی��ب جدید هم بس��یار
زیباس��ت ولی من ترکیب قبلی را بیشتر
میپسندیدم .در هر حال ،جای خوشحالی
ست که این جوان ،همچون جوانانی مثل
بنیامین ،محسن یگانه ،حامد هاکان و ،....با
وجود فشار از طرف گروه های افراط گر،
موسیقی پاپ را در ایران زنده نگه داشته
اند.
پیشنهاد میکنم که این آلبوم را تهیه کنید
و مطمئنم که مورد پس��ند شما دوستان
ق��رار خواهد گرفت .می توانم بگویم همه
آهنگهای این آلبوم مورد عالقه من هستند
ولی به ترتیب:

(دی جی کوالک)

بهزاد قیامی

مهدی مقدم شاعر
وخوانـــندهدیگری
از ایــران

عشق من ،سونامی ،خیلی بد شد،
برای آخرین بار ،عش�ق من باش،
تالفی و میمیرم براش.

س
ونامی

مطمئنا نام مهدی مقدم برای
بسیاری از شما دوستان نا آشناست.
مهدی مقدم یکی از جوانانی ست که در
چند سال گذشته با سختی بسیار قادر به
ضبط و نشر آلبومهای موزیک پاپ خود در
ایران شده .این هنرمند جوان و با استعداد،
با آخرین آلبوم خود همه طرفداران موزیک
پ��اپ را متوج��ه خود کرده اس��ت .البته
آهنگهای این آلبوم در چند ماه گذش��ته
تک تک از طریق اینترنت قابل تهیه بودند
و حتی به صورت یک آلبوم غیر رس��می
به بازار وارد شده بودند .ولی مهدی مقدم
پس از مدتی باالخره قادر به عرضه کردن
این آلبوم به بازار ش��د .اسم این آلبوم بی
نظیر سونامی ( )Tsunamiمیباشد.
آهنگهای این آلبوم ،مثل آلبومهای قبلی
مهدی مقدم ،توسط پیام شمس ساخته
و تنظیم شده اند .باید تذکر بدم که جوان
هنرمند دیگری با نام مستعار زانیار علی
س��یگاری با اجرای چند قطعه از آهنگها،
به زبان انگلیسی و بدون لهجه که نشانگر
بزرگ ش��دن او در کش��ورهای انگلیسی
زبان اس��ت ،در این آلبوم با مهدی مقدم
همکاری کرده بود ولی به دالیل نامعلومی
ای��ن قطعه ه��ا و صدای زانی��ار در آلبوم
رسمی سونامی ش��نیده نمیشوند .حتی
بعضی از آهنگها هم با تغییراتی جزئی در
این آلبوم شنیده میشوند .متاسفانه آهنگ
عشق من که بهترین و پرمعناترین آهنگ
این آلبوم س��ت به صورت اصلی نیست و
تغییر داده شده است.

گسترش موزیک پاپ
ایرانی در دیگر
کشورهای فارسی زبان
و ترک زبان
ان��دی و گوگوش عزیز سالهاس��ت که نه
تنها بین هموطن��ان ایرانی بلکه در دیگر
کشورهای فارسی زبان و ترک زبان هم ،
بخصوص کشور تاجیکستان ،از محبوبیت
بس��یار زیادی برخوردار هستند که واقعاً
باعث افتخار س��ت .پس از جدا ش��دن و
مستقلشدنکشورهایوابستهبهجماهیر
ش��وروی ،فرهنگ و زبان این کش��ورها
دوباره بطور رس��می به اجرا گذاشته شد
و جایگزین زبان روس��ی شد .این تحول،
تغییرات وسیعی هم در دنیای موسیقی
این کش��ورها بوجود آورد .موس��یقی ،به
سبک کشورهای سرمایه داری ،به صنعت
پردرآمدی تبدیل ش��د و موزیک  7/8که
در این کشورها بیشتر رواج داشته و دارد
(مشابه موزیک افغانی) با کیفیت بهتر به
بازار عرضه شد.
ع�لاوه بر این ،موزیک پاپ و  6/8ایرانی و
موزیک بندری هم مورد توجه بس��یاری
از جوان��ان این کش��ورها ق��رار گرفته و
آهنگسازان بیشتری به ساختن آهنگها در
این سبک مشغول شده اند .در چند سال
گذشته آهنگهای بسیار زیبایی در سبک
 6/8در این کش��ورها ساخته شده اند که
واقعاًشنیدنی هستند.
جالب این اس��ت که ،بر خ�لاف آنچه در
می��ان ایرانیان رایج اس��ت ،اکثر خواننده
های خوش نام و مشهور این کشورها زن

شعر زیر ،یکی از ترانه های بهبهانهچهاردهمین
کمتر شنیده شده از آلبوم سالگردمیالد
های
است.جدید داریوش عزیز دوهفته نامه شهر
از پس پرده نگاه کن
مثل شطرنج زمونه
هرکسی مثل یه مهره
توی این بازی می مونه
یکی مثل ما پیاده
یکی صد ساله سواره
یه نفر خونه به دوشه
یکی دو تا قلعه داره
یک طرف همه سیاهو
یک طرف همه سپیدن
روبروی هم یک عمره
ما رو دارن بازی میدن
اونهایی که اول بازی
توی خونه تو و من
پیش پای اسب دشمن
مهره ها رو سر بریدن
ببین امروزم تو بازی
همشون شاه و وزیرن
هنوزم بدون حرکت
پشت ما سنگر میگیرن
تاج و تخت شاه دیروز
در قلعشون نمیشه
به خیالشون که این تاج
سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه
که به صد مهره نمی باخت
تاجو از سرش تو میدون
لشگر پیاده انداخت

بگذار چراغ
روشن باشد!

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
نعمت است
بگذار چراغ روشن باشد!

طنـــــز
خرسندی

Top 10 Albums:

هس��تند و همه بسیار متین
 -1دونه دونه
و خوش صدا .دوس��تان اگر
 -2دوست دارم
آهنگهای
عالقه به ش��نیدن
		
 -3گلی
افغانی ،تاجیکی ،از بکی و غیره
 -4ابرو کمون
دارید میتوانی��د در youtube.
		
 -5لوس
آهنگها
 comب��ه برخی از این
		
 -6هستی
گوش کنید.
 -7خودشه
داوالتوا
منیژه
آهنگهای
به شما
		
 -8بهار
شبنم
،)Manizha
(Davlatova
		
 -9تو تو
ثری��ا ()Shabnam Surayyo
 -10صد قسم
و زیودا ( )ziyodaرا پیش��نهاد
میکنم.

منصور
کامران و هومن
سعیدشایسته
آریان جم
بهنامعلمشاهی
علیرضاافتخاری
شهرامصولتی
امید
ال سید
عرفان

کفــشهایم
کو؟ ...

سبک

به بازار داد.
رپ ایرانی و
عرف��ان ک��ه متول��د
تهران و بزرگ شده در
آلبوم جدید
کالیفرنیا ست ،از دوران
عرفان به
کودکی به ش��عر و زبان
فارس��ی عالقمند شد و
سبک رپ
ش��روع به گفتن شعر به
موزیک رپ در اصل با
سبکهای جدید و سرودن
حضور گروه سندی در
موسیقی رپ کرد.
ده��ه  90وارد موزیک پاپ ایران از خانه تا گور
آلبوم «از خانه تا گور» شامل
شد .گروه س��ندی با این سبک
 11آهنگ رپ است و جالب
س��عی به آگاه نم��ودن و جلب
ترین آهنگ این آلبوم آهنگ “صد قسم”
توجه مردم به مشکالت جامعه ایران کرد
نام دارد ،که موزیک ویدیو و شعر آن باعث
که بسیار هم موفق بوده و هست.
شهرت عرفان در بین جوانان خارج از ایران
ولی تحوالت اصلی رپ فارسی در حقیقت
شده است.
در س��الهای اخیر و اکثراً در صحنه های
ش��عر این آهنگ نش��انگر ایران دوستی
موزیک زیرزمین��ی یا مخفی داخل ایران
جوانان ایرانی ست که در کشورهای خارج
بوجود آمده اس��ت .این تح��والت که در
بزرگ میش��وند و با مش��کالت زیادی در
سال جدید به اوج خود رسیده و با حضور
شناخت شخصی خود در بین دو فرهنگ
گروه ها و جوانانی چون گروه هیچکس (
مختلف یعنی فرهنگ ایرانی و غربی قرار
با آهنگهایی سیاسی اجتماعی) ،زد بازی،
دارند.
علی پیش��رو ،امیر تاتالو ،فالکت و غیره،
بخش دسته خوانی ( )Chorusاین شعر،
طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده.
بازگوی��ی از موضوع این آهنگ اس��ت و
ای��ن جوانان ع�لاوه بر موزی��ک خالص
چنینمیباشد:
رپ ،آهنگه��ای زیبایی را هم در س��بک
امشب میخورم صد تا قسم
 reggaetonو میکس هایی با موس��یقی
میخوان از ما بگیرن اصل و نسب
 Hip Hopمثل آهنگ ناز گل ساخته اند
زنده
امشب میخورم صد تا قسم
که قابل توصیه میباشند.
اش میکنم با رنگ قلم
این رشته جدید موسیقی در خارج از ایران
آهنگها و شعرهای این آلبوم بسیار جالب
هم آغاز شده ولی تاکنون (البته بغیر از گره
هستند .به شما توصیه میکنم که به اشعار
سندی) آنچنان موفق نبوده ست.
این آلبوم توجه کنید حتی اگر به موزیک
تنها گروهی که تاکنون آهنگهایی موفق
رپ عالقه ای ندارید.
و پرطرفدار داش��ته ،گروه فارز بوده که با
آهنگهایی چون یک دو سه و دختر ایرونی
وارد بازار شدند و با اجرای چند آهنگ با آهنگهای مورد عــــالقه من
همکاری اندی و کورس (نیلوفر) ،شهرام در این آلبوم:
کاشانی ( )Persianalityو سپیده (آمار) در صد قسم و خط من
بین ایرانیان شهرت پیدا کردند.
در دو هفت��ه گذش��ته ،جوان  23س��اله
دیگری ،بنام عرف��ان ،هم آلبومی در این

پنجره

ترانهجوانبخت
(مونتریال)
www.javanbakht.net

وقتی سكوت پنجره می میرد
یك نفر می نویسد با
یك نفر درك می كند بی
و شیشه شكسته یی
برجا می ماند
تك تك تك تك تكه تكه تكرار شدم
چك چك چك چك چكه چكه چكید باران
من و بی دل با هم بودیم
من نوشتم روی پنجره یی
با نوك انگشت :
زندگی بی دل  ،پنجره زیباس !
و بی دل آن را خواند
زندگی بی پنجره زیباس !
پنجره دق كرد
و شكست !
شیشه ها تكه تكه
رفت به پای یك زن سی ساله
تكه ها تك تك ساعت شد
تك تك تك تك تكه تكه تكرار شدم
نگاه من در نگاه كودكی گم شد
در كالس درس
صدای جیغ بچه ها
هیجان ساعت شمشیربازی در صف
وقت زنگ تفریح
زیر باران
ناظم اما
به فكر پرداختن چك های آخر برج !
من چك افتاده بر زمین ام
چك چك چك چك چكه چكه چكید باران
من چكه چكه روی زمین افتادم

اتوبوسی رد شد
گربه یی به دنبال یك گنجشك
از خوشحالی
در پوست خود گنجیدم !
آخ كه از پس یك گنجیشك هم بر نیومدم !
گفتم  :پنجره شكسته می چسبد از نوشته
ام
سكوت  ،شكست
آن وقت فهمیدم
پنجره  ،خودم بودم !
تك تك تك تك تكه تكه
چك چك چك چك چكه چكه

کتاب فروشی پگــاه

قدیمی ترین کتاب فروشی تورنتو تازه های
موسیقی و کتابهای جدید

5513 Yonge St. Tel.:

کفشهایم کو؟ ...
چه کسی بود صدا زد س ّید؟
اکبری بود صدا زد س ّید؟
رهبری بود صدا زد س ّید؟ .....
هر خری بود صدا زد س ّید!  ....من رفتم!
میروم مثل قدیم  .........بدهم کام رژیم ..........
نیش خود باز کنم .....
قتل زنجیرهای آغاز کنم!
من مسلمانم  .......حربهام خنجر دین .....
قبلهام قعر اوین  .......الجوردی عزیزم ،تو ببین!
من وضو در آب حوض سیا میگیرم
من نمازم را وقتی میخوانم ......
که اذانش را بوش ........
گفته باشد سر گلدستهی جنگ!
من رئیس تبلیغات جنگ بودم پیش از بوش!!
دانشآموزان را من دادم  .....از کلیدهای بهشت! .....
اهل اصالحاتم
تبلیغاتمبدنیست
دکترا دارم از اسکاتلند
و به دانشجویان
زده بودم رودست.
و بزک بودم بر چهرهی منحوس رژیم
گاه ماتیک بودم
گاه سرخاب و ریمل .....
کار من یک دوره
شعبدهبازیبود
رهبری از شوی من راضی بود
بعد دلقک آمد با معلق
جانشینبرحق!
باز من میآیم ،شعبدهباز
تا ز ملت بپرد برق سهفاز!
کفشهایمکو؟
کفشهایم اینجاست ....

تیراژگسترده
گرافیکعالی

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
 6شهر 2باردرماه

416-223-0850

نشریه کنگره همبستگی ایرانیان

advertise with us

www.iraniansolidarity.org

514.996.9692

« اصغــــرآقا » 335
نشریهی «اصغرآقا» ،با مطالب و نکاتی که هیچ جای دیگر نمیبینید ،حتی در سایت خرسندی و پیوند...
514-223-3336
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

 کمک آشپز و،به یک نفر آشپز
 برای کار در رستوران،ظرفشو
.ایتالیایی در ناحیه دروال نیازمندیم
حمید
Tel.: 514-631-7074









استخدام
Hamidaug15,Sep01

استخدام

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

استخدام

28













ریاضیات
تدریس












 








 

زاده
رحیم







 

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشین

514-688-5789


















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








تدریس ریاضیات
tutoring 






(High-School,













paidtoendofDec2006

514-685-8326
514-813-8326
aug153month
























در سطح کالج و دبیرستان
















ایرانی
تجربه
با
خانم
توسط






































 
514-969-5222

































 


















 Tel.: 514-969-5222














استخدام

به دو نفر برای کار در دپانور در
)ناحیه الشین (بصورت نیمه وقت
.فورانیازمندیم
Tel.: 514-634-2929

توجه
توجه












Mehrnoosh

paid to end of July




























1386
امرداد
24
v 804 شمارهv 13 سالv

























































 
زبان
تدریس
کالس های زبان پایه

Ali will pay@akvan:aug15,Sep01, $30

کلیه خدمات آرایشی















































 






















فرانسه
و
انگلیسی




























انگلیسی و فرانسوی




























توسط خانم تحصیلکرده و
برای بزرگساالن
بــاتجربه

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-











مونتریال
در























514-562-2121














































514
خرید امالک در
996-9692




































































































رمسی
مترجم
دبـی























































به یک نفر خانم آشپز
)(آشنا به زبان انگلیسی
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072

استخدام























آشنا به زبان انگلیسی،به یک نفر
 برای،و یا فرانسوی
نگهداری و انجام نیازهای روزانه
بیمار بستری در خانه
)(در ناحیه شاتوگی
 سیلوی.فورا نیازمندیم

باتخفیف ویژه برای هموطنان

514-850-0460

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

آموزش رقص ایـرانی وعربی
Tel.: 514-991-8636
514-574-8911

jan08LeilLesanipaid$120

































 
514-713-8801




























یکتا
تحویلداری
آرزو













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



































































فروش
برای
مغازه
باکامیـاروشبـــــنم





























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

NDG




































.تماسبگیرید








































.نیازمندیم
فورا
مونتریال
شرق
،ومدارک
اسناد
کلیه
ترجمه




















مغازه خیاطی و کفاشی





























514-583-9619











خود در وست آیلند به چند نفر
سابلت
برای
آپارمتان



























مشــــــاورینامالک
های
فرم
تکمیل
،دعوتنامه
تنظیم
همایون

































باکانتر











 خشکشویی
نیازمند
ساده
کارگر
 وCashier
514-683-0707
ارائه
و
شیپ
سیتیزن
و
مهاجرت






















































 ASIA STAR
514-909-0444















موقعیت عالی
در
شماره
 به
خود را
روزمه
لطفا
.است






























مناسب
قیمت
با
.............
مربوط
خدمات
آیلند
استودیوی تمیز در وست
















(آسیا استار) در کانادا




















فکس





















بفروشمیرسد
:کنید
زیر

استخدام

Tel.: (514) 488-9444Tel.: 514-223-3532
Cell.:(514) 892-9258
PIZZA
2FOR
1




بهچندپیتزامیکرباتجربه
برای کار در رستوران پیتزایی
در ناحیه وست آیلند فورا
:نیازمندیم

Aug07SAMADI

کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3
TEL : 514 485 - 3652






























514-583-9619

تــــاتو


















































 ارائه خدمات آرایش دائم
مهربان
مــادری
 لب، چشم،ابرو
تمام
در
شما
کودکان
و
سالمندان
از















 کیفیت باال و طبیعی،بهداشتی
davood aug15














با قیمت استثنایی

، حتی ویکندها،مدت شبانه روز
)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو
.نگهداری می کند

514-768-9485

،ایران
و
کبک
رسمی
مترجمان
عضو جامعه


















West Island

fromJuly15

514-999-4161

davood











 با گرمایش و آب،بولوار سنت جان













514-485-7009
... گاراژ و، بالکن،کیبل، گرم
در ماه
دالر
660


















)(در منطقه کت سنت لوک

















514-850-0460
























514-489-4719

























514-567-1797













استخدام

























TATOO
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL












فروش
برای
زمین































استثنائی
شغل
فرصت

بهترین






 ABOVE

















نقطــــه
در
زمین
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Montreal Main Office:
1819 Maisonv. W.,
Montreal, Quebec H3H 1K1
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Box 1122 STN. H.
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Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

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

روز یکشنبه  22جوالی در هوای
گرم ،دلچسب و آقتابی مونترال در
چمنزیبای پارکانگرینیونجمع
شدیم تا با هم آغاز چهاردهمین
ساالنتش��ار پیاپی و منظم نشریه
پیون��د را جش��ن بگیری��م و ب��ا
حضورمان در این جش��ن بگوییم
که کامیونیتی مونترال این رسانه و
نهاد فرهنگی را قدر می شناسد.
جمع بزرگی  -ب��ه یک تخمین،
نزدیک ب��ه  3هزارو پانصد نفر -از
هموطن��ان ایران��ی و همچنی��ن
بسیاری از یاران هم زبان از جوامع
افغانی ،عرب ،تاجیک ،کرد و ...و نیز
کانادایی های عالقمند به فرهنگ
ایرانی گرد هم آمدند.
روزی بیادماندن��ی را ب��ا ه��م
گذراندیم.
از این فرصت اس��تفاده کرده ،بار
دیگر چهاردهمین سالگرد پیوند
را به دوستان عزیزم در تیم پیوند
مونتری��ال و ونکوور -ب��ه ویژه به
دوس��ت دیرینم ،محمدرحیمیان
 صمیمان��ه ش��ادباش میگویمواز خداوند ب��ار دیگر آرزو میکنم
به این دوس��تان بردب��اری و توان
بیشتری ارزانی کند تا بتوانند در

رسالت سنگینی که در راه خدمت
به کامیونیتی ایرانیان کانادا ،بویژه
مونتری��ال پذیرفت��ه ان��د با دقت
و مس��وولیت بیش��تری به انجام
برسانند.
از شما هموطنانی که به جمع ما
آمدید ،دوباره سپاسگزاری میکنم.
مهمتر از همه از تمامی دوستانی
که از ساعت های نخستین صبح
آس��تین باال زدن��د ،و در کارهای
س��خت ،لبخند برلب و با خلوص
نیت برای بهتر برگزار ش��دن این
جشن بزرگ کوشیدند ،از ته قلب
تشکر می کنم.
بوی��ژه از دوس��تان و خان��واده
های محترم تهرانیان ،کش��وری،
پورجمشید ،دکتر گل محمدی،
خادم رضائی��ان ،بهرنگ تیرگری،
توران نژاد ،خطیب ،محبی ،رضانیا،
مرعشی (وزیری) داوری ،نوشین
فر ،دوس��ت عزیز ف��رزاد موالیی
(رستوران کبابسرا) ،دکتر موسوی،
دکتر منصوری ،دس��ت اندرکاران
مدرسه ایرانی دهخدا ،فیروز ،بهرام،
فرید ،ذکریا ،بیژن کمائی ،علیمراد،
دوستان و دس��ت اندرکاران خانه
ایران (بویژه حسین صیمی) و...و...

کانادا درصدد است
در قطب تاسیسات
نظامی جدید بنا
کند!

یک گروه از دانش��مندان دانمارکی
روز یکشنبه  12اوت این کشور را به
قصد قطب شمال ترک گفته است.
هدف دانم��ارک از اع��زام این گروه
تحقیقی جمع آوری اطالعات زمین
شناس��ی الزم برای تعیین مرزهای
قانونی این کشور در منطقه نفت خیز
قطب شمال است.
دانمارک می خواهد دانشمندان این
کش��ور طی یک ماه سفر تحقیقاتی
خود ب��ه قط��ب ش��مال ،موقعیت
جغرافیایی خط الراس “لومونوسوف”
را بررسی کنند و تعیین کنند به کدام
کشور تعلق دارد.
روس��یه نیز با انگیزه ای مشابه اوایل
ماه اوت گروهی از دانشمندان خود را
همراه با دو زیردریایی کوچک به این
منطقه اعزام کرد .روس��یه ادعا کرده

ک��ه منطقه نفت خیز لومونوس��وف
بخشی از خاک این کشور است.
نروژ ،آمری��کا و کانادا نیز مدعی این
بخش از قطب شمال شده اند.
چهل محقق در ماموریت دانمارکی
موسوم به “لومروگ” شرکت دارند
و این گروه برای رس��یدن به منطقه
مورد مناقشه لومونوسوف با یک یخ
ش��کن سوئدی از ش��مال نروژ عازم
قطب شمال شده است.
پل لگ ،سردبیر بی بی سی در امور
اروپا ،می گوید نکته جالب این است
ک��ه در حالی که روس��یه ادعا دارد
منطقه نفت خیز لومونوسوف قطب
ش��مال متعلق به این کش��ور است
گروه تحقیقی دانمارکی در سفر خود
به این منطقه از یک یخ شکن هسته
ای ساخت روسیه هم استفاده کرده
است.
دانشمندان دانمارکی با جمع آوری
اطالع��ات زمی��ن شناس��ی تالش
دارند نش��ان دهند که خ��ط الراس
لومونوسوف ،که امتداد آن در آبهای
اقیانوس منجمد شمالی به دو هزار
کیلومتر می رس��د ،بخشی از قلمرو

صمیمانهسپاسگزارم.
همچنینجادارداز«اسپانسر»های
این گردهمای��ی بویژه پارس تورز
(آقای اس��حاق ج��وادی) ،بیمه و
امور مهاجرت گلوبال (خانم مژگان
تهرانیان)،جواه��ری «می��دور»،
خصوص��ا دوس��ت عزی��زم عزت
پازوکی (سوپرگوشت بینو) و ماهی
سن لوران (محسن زکی عزیز) و
فروشگاه مواد غذایی اخوان و...و هم
چنین دوستان عزیز در رستوران
های کبابسرا ،پارسوماش ،اصفهان،
و پرسپولیس کلبه عموجمال ،دی
جی ک��والک و دی ج��ی تپش،
کمال تشکر را بجا آورم.
از همه دوس��تانی که نام شان در
ش��تابزدگی آن روز از قل��م افتاد،
تقاضا میکنم ما را ببخشند.
(یادآوری میش��ود :اسپانسرهای
محترم تنها در عرض��ه جایزه به
منظور قرعه کش��ی شرکت کرده
اند).

جمشیدترابی

VIP Financial
Services

دانمارک در جزیره گروئنلند است.
همانگونه که در پیوند شماره پیش
آمد ،روسیه هفته گذشته پرچم خود
را در عم��ق  4200کیلومت��ری در
بستر آب منطقه فرو برد و ادعا کرد
لومونوسوف به این کشور تعلق دارد.
برخ��ی از دانش��مندان معتقدند که
ادعای روسیه و دانمارک نادرست و
آبخ��وری عمیق این خط الراس را از
قلمرو دو کشور مجزا می کند.
ماموریت اخیر دو زیردریایی کوچک
روسیه به قطب ش��مال باعث شده
کشورهایی مانند کانادا ،آمریکا و نروژ،
که قلمروشان تا قطب شمال کشیده
می شود ،برای دس��تیابی به ذخائر
غنی نفت و گاز این منطقه با یکدیگر
رقابت کنند.
گرمایش زمین در س��ال های اخیر
باعث شده دس��تیابی به این ذخائر
آسان شود.
کانادا اعالم کرده که درصدد است در
این منطقه تاسیسات نظامی جدید
بن��ا کند و آمریکا یک یخ ش��کن به
منطقه اعزام کرده تا بستر اقیانوس
منجمد شمالی را نقشه برداری کند.

احمدینژاد و انتخابات آزاد؟
ادامه از صفحه :
در اختیار داشت كامال از صفحه روزگار
محو شده است.
ول��ی اگر این نیرو به لحاظ سیاس��ی
هنوز نمرده اس��ت دست كم میتوان
گفت كه روحیه خود را باخته اس��ت.
بخش عمدهای از اصالحطلبان امیدوار
بودند كه در برابر فشارهای خارجی و
بحرانهای داخلی (كه هر دو مرتبا رو
به افزایش است) «عقالی» جناح حاكم
به اندیش��ه چاره بیفتن��د و از رقیبان
اصالحطل��ب خود كم��ك بگیرند و یا
دست كم دست آنان را كه برای كمك
دراز میش��ود پس نزنن��د .این انتظار
البته نامعقول نبود ،ولی ظاهرا دو رقیب
در حاكمی��ت مالكهای «خردورزانه»
یكس��انی را ب��ه كار نمیگیرن��د .در
حالی كه رهب��ران اصالحطلب خطر
خارج��ی را جدی میگیرن��د رقیب
آنان در حاكمیت تش��ویش چندانی
نش��ان نمیدهد .هاشمی رفسنجانی
از «ش��رایط ویژه» سخن میگوید ،و
وزیر دفاع احمدینژاد مدعی است كه
«امروز شرایط ما بسیار عادی است  ...و
ما در هیچ شرایط ویژهای قرار نداریم».
و یا در شرایطی كه حاكمیت مرتبا از
ثبات و «اتحاد ملی و انسجام اسالمی»
س��خن میگوید ،منتقدان آن مانند
عباس عبدی خطر فروپاشی سیاسی
و اجتماع��ی جامع��ه ای��ران را پیش
میكشند.
حالت یأس و سرخوردگی اصالحطلبان
را بهتر از هرجا میتوان در نوشتههای
اخی��ر احمد زیدآبادی دی��د .او در دو
نوش��ته اخیر خود در نشریه اینترنتی
«روز» تصوی��ری تاری��ك از ش��رایط
سیاس��ی ایران و ناتوانی اصالحطلبان
در تأثیرگ��ذاری بر این ش��رایط ارائه

میدهد .در نوش��ته هفته پیش ،او از
این كه «نظام سیاس��ی ،زمام خویش
را ب��ه دس��ت این طی��ف ماجراجو و
خشونت طلب داده و میخواهد با نام
آنها شناخته شود» مینالد و به خاطر
ی كه در كمین
حفظ كشور از خطرات 
آن نشسته است در نهایت استیصال
خطاب به مسئوالن میگوید كه «اگر
محتاج التماسید ،ما التماس میكنیم،
اگ��ر نیازمند تملقید ،م��ا تملقتان را
میگوئی��م ،اگ��ر میخواهید ما نفس
نكشیم ،حاضریم داوطلبانه روانه زندان
ش��ویم ،اگر عاشق حكمرانی هستید،
ما تا آخ��ر عمربه آن ت��ن میدهیم،
فقط شما را به خدا ،این مملكت را به
نقطهای نرس��انید كه علی برای كوفه
پیش بینی كرد».
آقایزیدآبادی س��پس در مقاله این
هفت��ه خود و با اش��اره به بیبرنامگی
اصالحطلبان در گذشته و با تأكید بر
این كه هشدار و نصیحت به حاكمان
نیز نه فقط س��ودین��دارد و بلكه اثر
معك��وس به بار میآورد به این نتیجه
منطقی و ناگزیر میرسد كه «به جای
حركت بر مبنای غرایزمان ،بهتر است
مدت��ی درنگ و بلك��ه توقف كنیم تا
دس��ت كم بدانیم كه به كدام سو در
حركتیم» .او سپس از یك سو پیشنهاد
میكن��د كه «كلیه نیروه��ای اصالح
طلب برای مدت شش ماه ،از هر آنچه
ك��ه رنگ و ب��وی سیاس��ت دارد قهر
كنند و عرصه سیاس��ت را به مدعیان
جاه طلب آن واگذار كنند» و از سوی
دیگر «دویست – سیصد نفر» رهبران
اصالحطلب «بدون هر گونه اعتراضی
به صورت داوطلبانه و دس��ته جمعی
خود را به زندان اوین معرفی كنند» و
البته در این كه اینان به چنین كاری
تن دهند اظهار تردید میكند.
در ای��ن فضای پ��ر از تردی��د و یأس

در زیر ،گزارشی کلی از امور مالی پیک نیک بزرگ  22جوالی را به آگاهی میرسانم:
اینجا یادآوری یک نکته ضروری است.
مهمانی بزرگ  22جوالی ،یک پیک نیک بزرگ صرفا جهت گردهم آمدن ایرانیان به
یاد و به عشق ایران عزیز و به هدف ارتقاء همبستگی کامیونیتی و صد البته این همه
به منظور بزرگداشت چهاردهمین سالگرد انتشار نشریه خوب شهرمان پیوند انجام
گرفته است.
هدف از این گردهمایی ساالنه بزرگ جمع آوری کمک مالی نیست.
کلیه مس��وولیت های این جشن بزرگ را  VIP financial Servicesبه عهده داشته
است.
این سازمان خصوصی و انتفاعی است.
درج گزارش مالی ،تنها برای روشن شدن اذهان هموطنان گرامی است.
با آرزوی بهروزی برای فردفرد شما و بامید دیدار دوباره...

گزارش مالی جشن بزرگ پیوند 2007
غذا:
گوشت کباب 300( :کیلو)
گوشت مرغ 200( :کیلو)
 3307.00دالر
 300دالر
ساالد:
 150دالر
نان:
گوجه و باقلوا
 500دالر
متفرقه(مارینه)
 950دالر
 نیروی کار: 1600دالر
اجاره وسائل 2000دالر
«براو»
«لوتک»  485دالر

موزیک 1260 :دالر
 کامیون 750 :دالرنوشابه ها  1500دالرآبجو ،کوکا ،پپسی7 ،آپ
آب (بطری و بزرگ)

 200دالر
یخ
هندوانه  150دالر
 50دالر
چای
 تفریحات 779 :دالر(پارک بادی)
------------------------------------* جمع :کل 13231دالر

(*برخی هزینه های متفرقه حساب نشده است)

کل درآمد فروش 7726.35 :دالر

سپـــاس

از تمامی یارانی که در جشن بزرگ چهاردهمین سالگرد انتشار پیوند ،با
حضور گرم و سراسر مهر خود ،ما را دلگرم کردند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
این چند برگ روزنامه کوچک درخور این گستره لطف و بزرگواری نبوده و
نیست .دستتان را صمیمانه می فشاریم و پیمان میبندیم ،بازهم -برغم
بضاعت اندکمان -بیشتر بکوشیم تا شایسته سخاوتهای شما باشیم.
از جمشید ترابی بخاطر باور و حمایت بیدریغش در این سال ها و ماهها
بخصوص تالش بینظیرش در جشن یکشنبه  22جوالی -2007صمیمانهسپاسگزاریم.
چراغ پیوند ،بدون حمایت تو ،جمشیدجان ،بی فروغ مینمود! درود بر تو!

از طرف همه دوستان شما در پیوند مونترال و
ونکوور،محمدرحیمیان

و س��رخوردگی و
«انفع��ال» ،و خطر و
بح��ران و س��ركوب،
ش��جاعت زی��ادی
میخواهد كه كسی از «انتخابات آزاد»
در اس��فندماه آینده سخن گوید ،آن
هم كسی كه نه فقط رابطهای با هیچ
یك از جناحهای حاكمیت نداشته كه
خ��ود از منتقدان پیگیر اصالحطلبان
نیز بوده است .فرهاد جعفری به عنوان
یك لیبرال دموك��رات میداند كه كه
انتخاب��ات آزاد چه معنا و لوازمی دارد
و با ساختار حقوقی قدرت در ایران نیز
آشنا اس��ت .به این ترتیب ،به سختی
میتوان تصور كرد كه او اعتقاد داشته
باشد در ساختار جمهوری اسالمی (و
با رعایت قان��ون) انتخابات آزاد عملی
باش��د .از این رو باید نتیجه گرفت كه
منظ��ور او از انتخاب��ات آزاد یا نوعی
«آزادی نس��بی» در انتخاب است كه
ساختار حقیقی قدرت در چهارچوب
قوانین خود به آن ت��ن دهد ،و یا اگر
منظ��ور او انتخابات واقعا آزاد اس��ت
چنین میپندارد كه ساختار حقیقی
ق��درت از این مرحله نی��ز فراتر رود و
حاضر شود كه ساختار حقوقی قدرت
(قوانین و از جمله ،قانون اساسی ،خود)
را نیز در هم بشكند.
ظاهرا آقای جعفری چنین میاندیشد
كه حاكمیت را میتوان تا حد مرحله
اخیرنیزكشاند.اوباتقسیمبندیجامعه
ب��ه حاكمان و محكومان ،از حاكمیت
میخواهد كه به این مرزبندی خاتمه
دهد و به همه ش��هروندان اجازه دهد
كه در شرایط برابر در انتخابات شركت
كنن��د .چنین كاری جز با شكس��تن
ی جمهوری اس�لامی
س��اختار حقوق 
ی این امر،
عملی نیست .تعبیر سیاس 
نه رفرم و اصالح و بلكه انقالب است -
ب
انقالبی در حد انقالب مشروطه .انقال 
(ب��ه معنای تغییر بنیادی��ن یك نظام
سیاسی  -صرف نظر از چگونگی تحقق
آن) البته شده اس��ت و شدنی است،

ولی به سختی میتوان تصور كرد كه
حاكمیتی صرفا به دالیل عقالنی و به
خاطر مصالح ملی ،خود از باال به چنین
كاری دس��ت بزند و قدرت خود را به
دیگ��ران (و در این جا ،مردم) واگذارد.
تالش آقای جعفری در متقاعد كردن
حاكمیت به این كه فس��اد گسترده و
بحرانهایسیاسیحاكمتنهاباشركت
دادن ناخودیها قابل حل و فصل است
نیز به سختی میتواند در منطق قدرت
حاكم جایی باز كند .حاكمیت ،درست
به این دلیل كه خود را در قدرت محق
میداند معتقد اس��ت ك��ه كلید حل
مشكالت نیز در دست خود او است (به
جز این ،چگونه میتوان انتظار داشت
كه حاكمیت توصیهای ،هر توصیهای،
را بپذیرد؟)
ی البته شرط الزم تحقق
ی جعفر 
آقا 
«انتخابات آزاد» را آمادگی محكومان
برای شركت در آن میداند .صرف نظر
از ای��ن كه در یك جامعه اس��تبدادی،
محكومان نمیتوانند به صورت جمع و
از طریق نمایندگانشان سخن بگویند،
این ش��رط از قبل تأمین شده است.
در هیچ جامعهای نمیتوان تصور كرد
ی اولین بار
كه انتخاب��ات آزادی ب��را 
ی كه تا آن هنگام
برگزار شود و كسان 
از شركت در انتخابات محروم بودهاند
از شركت در آن س��ر باززنند .مردم و
محكومان كه از ش��ركت در انتخابات
آزاد چی��زی از دس��ت نمیدهند .در
همین جمهوری اس�لامی دیده شده
است كه وقتی كمی از محدودیتهای
انتخاباتی كاس��ته میش��ود ،مردم با
عالقه بیش��تری به پایصندوقهای
رأی میرون��د .این حاكمان هس��تند
كه ممكن است از انتخابات آزاد زیان
ببینند و لذا آمادگی آنان برای تحقق
چنین انتخاباتی شرط تعیین كننده
است .در این صورت ،چگونه میتوان
تص��ور كرد كه جمهوری اس�لامی با
س��ابقه  28سال س��لطه استبدادی و
خش��ونتبار كه حاصل آن درد و رنج

بسیاری برای شهروندان بوده است ،و با
علم به این كه در یك جامعه آزاد ایران
باید پاسخگوی بسیاری از عملكردهای
خود باش��د ،صرفا به دالیلی كه آقای
جعفری برشمرده است آماده برگزاری
انتخابات آزاد باشد؟
در ش��رایط حاد و بحران��ی ،تحوالت
نامنتظره ممكن است به وقوع بپیوندد.
مظفرالدینشاه فرمان مشروطه را امضا
میكند .محمدرضاشاه صدای انقالب را
میشنود .جمهوری اسالمی نیز روزی
نه چندان دور ،الیالله رجعت خواهد
كرد .ولی این تحوالت نه به خاطر تمایل
حاكمان و كاربرد عقالنیت از س��وی
آنان و بلكه عالرغم میل آنان رخ داده
و میدهد .حتا آقای احمدینژاد ممكن
اس��ت خوابنما شود و امام زمانش به
او دس��تور دهد كه انتخابات را «آزاد»
برگزار كند .ولی انتخابات آزادی كه او
تحت نظارت ولی فقیه میتواند انجام
دهد هیچ شباهتی به انتخابات آزادی
كه یك لیبرال دموكرات میشناس��د
نخواهد داش��ت .در هر ص��ورت ،اگر
جمهوری اس�لامی به انتخاب��ات آزاد
(ت��ری از آن چه كه بوده اس��ت) تن
نداد ،آقای جعفری نمیتواند گناه آن
را پای اپوزیس��یون (یا «اپوزیس��یون
نو») بنویسد .نغمه امیدواركننده آقای
ی
جعفری در برابر آیههای یأس و بدبین 
كه از آسمان اصالحطلبی نازل میشود
تقاب��ل جالبی ایجاد كرده اس��ت .این
نغمه گرچه به سختی خواهد توانست
به پیكره در حال احتضار اصالحطلبان
حیاتی بدهد ،ولی زمینهای ایجاد كرده
است كه آقای جعفری بتواند با صداقت
تمام خواستهای دموكراتیك خود را به
عنوانیكشهروندمستقیماباحاكمیت
در می��ان بگذارد .حاكمیت جمهوری
اسالمی ،اما ،ماهیتا با خواستهای این
چنینی میانهای ندارد.
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سالمت...

همه شما ازاثر مضر سیگار اطالع دارید.
سموم موجود در دود سیگار ،به تمام
قسمت های بدن صدمه می زنند .در
اینجا به بعضی از این اثرات اشاره می
کنیم:
*س��موم موجود در دود سیگار ،باعث
سرطانهای ریه ،گلو ،دهان ،مثانه ،کلیه
و غیره میشوند.
*مواد موجود در سیگار ،ضربان قلب و
فش��ار خون را باال می برد ،روی قلب
و عروق خونی فش��ار می آورد و خطر
سکته های مغزی را بیشتر میکند.
* با مصرف س��یگار خون و اکس��یژن
کمتری به دس��تها و پا ها می رسد و
ممکن است باعث سیاه شدن و قطع
انگشتان شود.
* گاز های س��می موجود در سیگار،
بصورت الیه ای ،داخل راههای تنفسی
و ریه ها را می پوشاند .همانند دوده ای
که در دود کش بخاری می نشیند.
* سیگار بروز پوکی استخوان را تسریع
می کند.
* دود س��یگار باعث بیم��اری لثه ها،
خرابی و زرد ش��دن دندان ها بوی بد
دهان وخش��کی
دهان می شود.
* افراد س��یگاری
م��زه غ��ذا ه��ا را
خوب متوجه نمی
شوند.
* س��یگار گردش
خ��ون را ضعیف
می کند و باعث بد رنگی و چروکیدگی
پوست صورت می شود.
* س��یگار یکی از علل ایج��اد ناتوانی
جنسی در مردان است.
* احتمال یائس��گی زود رس در زنان
سیگاری بیشتر است.
علیرغم این همه مضرات چرا بعضی ها
سیگار می کشند؟
* بسیاری از سیگاریها فکر می کنند
سیگار به آنها آرامش می دهد؛ اما آیا
فردی که دچار عوارض س��یگار شده
آرامش خواهد داشت؟
* گروه��ی نیز میگویند به کش��یدن
س��یگار عادت کرده ان��د بنابراین این
کار را ادامه می دهن��د .این افراد باید
بدانند که هر چه تعداد و مدت سیگار
کشیدن بیشتر باشد ،عوارض آن شدید
تر خواهد ب��ود .از طرف دیگر نباید نا
امید باشند؛ زیرا امکان ترک سیگار ،در
هر سنی وجود دارد.
پس در هر زمانی که س��یگار را ترک

 -1راه اول این است که از یک روز معین
ترک سیگار را شروع کنید و دیگر اصال
س��یگار نکشید و در این تصمیم خود
محکم باشید .در این صورت یک باره
سیگار را ترک خواهید کرد.
 -2راه دوم اینکه سیگار را کم کم ترک
کنید  :برای این کار می توانید:
 می��زان مصرف روزانه س��یگار را کمکنید.
 مکان همیش��گی سیگار کشیدن راعوض کنید.
 زم��ان همیش��گی س��یگارکشیدن را به تاخیر بیندازید.
 سیگارتان را وقتی نصفه شدخاموش کنید.
در نهایت سیگار را کامال کنار
بگذارید.
* اگر نیازی دارید دستهایتان
مشغول باشند ،گرفتن قلم،
کلی��د در دس��ت را امتحان
کنید.
*با ترک سیگار ممکن است
میل شدید به کشیدن سیگار
پیدا کنید ،در این صورت انجام
کاره��ای زیر می تواند بش��ما
کمک کند.
دو بار پشت سر هم یک نفسعمیقبکشید.
 یک لیوان آب یا نوش��یدنیدیگربنوشید.
 کار دیگ��ری انج��ام دهید بهعنوان مثال از خانه بیرون بروید
و قدم بزنید.
 به ضرر های سیگار کشیدنفکر کنید.
* اگر کس��ی به ش��ما سیگار
تعارف کرد ،بدون تردید بگویید
 :نه ! من سیگار نمی کشم.
*اگرقبالزیادسیگارمیکشیدید
ممکن است برای ترک ،نیاز به
استفاده از آدامس نیکوتین دار
داشته باشید .در باره چگونگی
مصرف آن ،از پزشک یا داروساز
استفادهکنید.

کشف جدید درباره فرآیند حافظه مغز
کارشناسانبخشیازمغزرامشخص
کردهاند که به نظر میرسد نقشی
کلیدی در شناخت مکانهایی دارد
كه قبال درآنها بودهایم.
ب��ه گ��زارش رویترز دانمش��ندان
موسس��ه فنآوری ماسوچوس��ت
میگوین��د ناحی��ه کوچک��ی در
هیپوکامپ مغز به نام چین دندانهای
( )dentate gyrusای��ن وظیف��ه را
انجام میدهد.
آنها میگویند سلولهای عصبی در
مرکز حافظه مغز به نام هیپوکامپ نقشهای ذهنی از مکانها و تجربههای جدید به
وجود میآورند ،سپس آنها را برای استفاده آینده ذخیره میکند.
اغلب مردم دچار این احساس غریب میشوند که وقایع فعلی یک بار قبال برای آنها
رخ داده است ( )déjà vuو همین ناحیه مغز این احساس را به وجود میآورد.
هنگامی که به نظر میرسد دو تجربه بسیار شبیه هم هستند ،نقشههای ذهنی در
چیندندانهای مغز با هم تداخل میکنند و شروع به محو شدن میکنند.
دانش��مندان میگویند همین نوع حافظه که به افراد امکانمیدهد به س��رعت
چهرهها و مکانها را از هم تشخیص دهند ،با افزایش سن دچار زوال می شود.
امیدواری دانشمندان این است که این یافتهها بتواند به دستیابی به درمانهایی
برای اختالالت حافظه در سن پیری به خصوص بیماریهای تحلیلبرنده عصبی
مانند آلزایمر منتهی شود.

برخی از اثرات ترک سیگار

*  20دقیقه بعد از ترک سیگار ،فشار
خ��ون و ضربان قلب ب��ه حد طبیعی
برمیگردد.
*  8ساعت پس از ترک سیگار ،مقدار
اکس��یژن خون به حد طبیعی برمی
گردد.
*  24ساعت پس از ترک سیگار ،اثرات
آن از ریه ها کم کم پاک می شود.
* 48ساعت پس از ترک سیگار قدرت
چشایی و بویایی بهتر می شود.
*  72س��اعت پ��س از ترک س��یگار،
تنفس راحت تر می شود.
*  2تا  12هفته پس از ترک س��یگار،
گردش خون بهتر می شود.
*  3تا  6ماه بعد از ترک سیگار ،سرفه،
خس خس و مشکالت تنفسی خوب
می شود.
* 5س��ال پس از ترک س��یگار ،خطر
حمله قلبی نصف یک فرد س��یگاری
می شود.
*  10س��ال پس از ترک سیگار ،خطر
سرطان ریه نصف یک فرد سیگاری می
شود و خطر سکته قلبی ،مانند کسی
است که هرگز سیگار نکشیده است.
سیگار کشیدن نه تنها سالمتی خود
فرد را ب��ه خطر می اندازد بلکه تجاوز
آش��کار به حقوق دیگران به خصوص
کودکان است.

ادامه از صفحه :
و 500ه��زار نفر به وس��یله ناوگان
هوای��ی جا به جا ش��ده ان��د که از
این میزان سه میلیون و  800هزار
مسافر پروازهای داخلی و بقیه مسافر
پروازهای خارجی بوده اند.
به گفته برخی کارشناسان ،با سهمیه
بندی بنزین ،تقاضا به حدی افزایش
یافته که ش��رکت های هواپیمایی
توانایی پاسخگویی به آن را ندارند.
آق��ای خانلری نیز تائی��د کرده که
“تحریم صنعت هواپیمایی و افزایش
تقاضا سبب شده که در این بخش
یک عدم توازن بوجود بیاید”.
سازمان هواپیمایی کشوری امیدوار
است با افزایش قیمت ،شرکت های
هواپیمایی بتوانند به بازسازی ناوگان
هوایی خود بپردازند.
اما مشکل ایران کمبود منابع مالی
برای خرید هواپیما نیست بلکه این
کش��ور از س��ه دهه پیش به دلیل
تحریم های آمریکا نتوانسته ناوگان
هوایی خود را بازس��ازی و نوسازی
کند.

فرسودگی ناوگان

متوس��ط عمر ناوگان هوایی ایران
حدود  ۲۵سال بوده اما دولت اعالم
کرده ب��ا خرید و اجاره هواپیماهای
دس��ت دوم و از رده خ��ارج کردن

تزئینسفـــــرهعقــــد
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

مضرات سیگار

کنی��د جل��وی
اث��رات تخریبی
آن را گرفته اید.
* بعض��ی دیگر
دوس��ت دارن��د
سیگار بکشند و به سالمتی
خود اهمی��ت نمی دهند.
این افراد باید متوجه باشند
که اثرات س��رطان زایی و
سایر مضرات ناشی از دود
سیگار ،برای اطرافیان فرد
سیگاری ،بیش��تر از خود
اوست .دود س��یگار افراد
س��یگاری ،به ک��ودکان و
زنان باردار بیش��تر از سایر
افراد آسیب می رساند.
چگونه سیگار را ترک کنیم ؟
* ابتدا برای ترک سیگار تصمیم بگیرید
و سپس زمان خاصی را برای این کار
انتخابکنید.
*راهه��ای زیادی برای ترک س��یگار
وجود دارد .ب��رای هر فرد یکی از این
راهها مناسب است.

* اگ��ر پس از ترک س��یگار ،بار دیگر
کشیدن سیگار را شروع کردید ،دلسرد
نشوید .در وقت مناسب دیگری مجددا
ترک سیگار را شروع کنید.

سهمیه بندی بنزین
و افزایش سفر با هواپیما

ب ۱۹۷۹
این تحریمها بعد از انقال 
میالدی آغاز شده و بر اساس آن
ای��ران نمی توان��د هواپیماهایی
ک��ه بی��ش از  ۱۰درصد قطعات
تش��کیل دهنده آنها آمریکایی
باش��د خری��داری کند حت��ی اگر
این هواپیماها در کش��ورهای دیگر
ساخته شود.
ناتوانی ایران در خرید هواپیماهای
نو باعث ش��ده تا این کش��ور برای
تامین نیازهای خود دست به خرید
هواپیماهایدستدوموهواپیماهای
روسی بزند.
این راه حل در کوتاه مدت جوابگوی
نیازهای داخلی و بین المللی ناوگان
هوای��ی بوده اما س��قوط پی در پی
هواپیماهای با عمر باال باعث ش��ده
تا ناوگان هوایی این کشور در ردیف
خطرناک ترین ناوگان هوایی جهان
جای بگیرد.
در ط��ول  ۲۵س��ال گذش��ته ۱۷
هواپیمای ایرانی دچار سانحه شده
و نزدیک به  ۱۵۰۰نفر از سرنشینان
آنها کشته شده اند.

هواپیمای فرس��وده ،عم��ر ناوگان
هوایی کش��ور به کمتر از  ۲۰سال
رسیده است.
بر اساس آخرین گزارش رسمی در
ایران  15شرکت هواپیمایی دولتی و
خصوصی فعالیت می کنند که 122
هواپیما در اختیار دارند.
از مجموع هواپیماهایی که شرکت
های هواپیمایی در اختیار دارند 74
فرون��د آنها ملکی و  38فروند دیگر
اجاره ای اس��ت که در مس��یرهای
داخلی و خارجی مس��افر جابه جا
می کنند.
ایران در طول سال های اخیر تالش
های زیادی برای نوس��ازی ناوگان
هوایی خود انجام داده اما عمده این
تالش ها بی ثمر بوده و این کش��ور
نتوانس��ته در خرید هواپیما از بند
تحریم های امریکا بگریزد.
رئیس س��ازمان هواپیمای��ی ایران
تاکید کرده که در ایکائو (س��ازمان
جهانی هواپیمایی کش��وری) بحث
تحریم صنعت هوایی ایران را مطرح
و پیگیری خواهد کرد.
بهگفتهآقایخانلری“،ایکائوبهترین
مرجع برای طرح دادخواست ایران
برای لغو تحریم صنعت هوایی کشور
اس��ت ولی موفقیت آن به برگزاری
جلسات این س��ازمان بین المللی
بستگی دارد”.

514

30

30 PAYVAND: k Vol. 13 k No.804 k Aug. 15, 2007

Published by: PAYVAND Advertising: PAYVAND
Editor: M. Rahimian Tech.Ass.: S. Rezai, H. Harandi
)Distribution: Amir (Eastern Canada
Vancouver: Ramin Mahjouri Photo: S.A. Reza Beladi

PAYVAND: k Vol. 13 k No.804 k Aug. 15, 2007

 vسالv 13شماره  24 v 804امرداد 1386

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
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Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

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








































































 





































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
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www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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