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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor
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 سازمان ملل درباره:عبادی
زنان ایران حتقیق کند

بوش بار دیگر به ایران هشدار داد

 دیگری را به بی ثباتی و،هر کدام
.ناامنی در عراق متهم می کند
ایرانبهعلتاصراربرادامهفعالیت اولین سالگرد کمپین جمع آوری یک
 از،های حساس اتمی خود
جمله میلیون امضا
 درگیر،غن��ی س��ازی اورانی��وم
تنش با کش��ورهای غربی شده
 حقوقدان و، آمریکا و برخی کشورهای ش��یرین عبادی.است
فعال حقوق بش��ر در ایران از
اروپایی ایران را متهم
سازمان ملل متحد خواسته تا
می کنن��د که تحت
3
درباره وضعیت زنان در ایران
.تحقیقکند
 در ی��ک،خان��م عب��ادی
کنفرانس خبری روز دوشنبه
 مقام های، اوت در تهران27
جمهوری اس�لامی را متهم
کرد که فع��االن حقوق زنان
25
را که به دنبال کسب حقوق
،بیش��تر برای زنان هس��تند
کمیسر ارشد حقوق بشر
.بازداشت می کند
سازمان ملل در راه ایران

ای��ران و آمری��کا از زمان انقالب
 رابطه دیپلماتیک ندارند1357
و بر س��ر برنامه هسته ای ایران
و بح��ران ع��راق درگی��ر تنش
.هستند
مذاکرات مستقیم سفرای ایران
و آمریکا در عراق برای کمک به
برقراری ثبات و امنیت در عراق تا
کنون نتیجه ملموسی نداشته و

،شهر رینو در ایالت نوادا بیان شد
با تکرار اته��ام های آمریکا علیه
ایران گف��ت که “حکومت ایران
به آموزش افراطیون در عراق می
پردازد و سالح در اختیار آنها می
”.گذارد
رئیس جمهور آمریکا در سخنان
 خواه��ان پای��ان این نوع،خود
.حمایت ها از سوی ایران شد

 رئی��س جمهور،ج��ورج بوش
آمری��کا به ایران هش��دار داده
اس��ت که به حمایت خ��ود از
شبه نظامیانی که علیه سربازان
،آمریکایی در عراق می جنگند
.پایان دهد
آقای بوش طی سخنانی
ک��ه در جم��ع کهنه
سربازان آمریکایی در

،‘مبب ایرانی یا مبباران ایران
’هر دو فاجعه بارند

Islamic Republic of Fear

برنامه امتی ایران را
‘جدی ترین بحران
’جاری در سطح جهان

،فاطمه “حقیقت جو” مناینده مجلس ششم
:با جسارت می گوید

 رئیس جمهور،نیک��وال س��ارکوزی
 جنجال بر سر برنامه اتمی،فرانس��ه
ایران را ‘ج��دی ترین بحران جاری
در س��طح جهان’ خوان��ده و گفته
“ایران مجهز به سالح اتمی برای من
”.غیرقابل قبول است

 اکنون،آنها که قتل عام کردند
قتل عام
!درحاکمیت اند
67
13

سالگرد هوالکوست سیاسی در زندان های
جمهوری اسالمی
23

انــــدی
در مونتریال
 دسامبر26
در پاالس

3

 ایران تصویری غریب از خود به منایش:اکونومیست
گذاشته است
’‘جمهوری اسالمی وحشت

etiquette

رضاعلیدوستی

...تاریخ ایران
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گروه دستان
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دکترگلمحمدی

Not Cool!!
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بهزادقیامی
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Luciene
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VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
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E- Mail: Vancouver@pars.ca
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South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

TORONTO

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

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿

دکترانصاری

\£Åš£›
z
}fZ¬…£±Š
















MONTREAL

حسین باقرزاده
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یحیی آبادی

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

www.pars.ca

101 قانون
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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



Sofreh Aghd

Special
Starting from

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843

August:

450

$

اسپشیال ماه آگوست

تزئین سفره عقد
و میز نامزدی
دالر

450 از

SHooK
the new Remix
Album of

dJ dAaGhOoN
CD

هم اکنون
آماده پخش
در

تپش
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بوش :ادامه از روی جلد:

خبر...

اعالم آمادگی
احمدی نژاد برای
پرکردن ‘خأل
قدرت’ در منطقه

محم��ود احمدین��ژاد ،رئیس
جمه��ور ایران که به مناس��بت
هفته موسوم به دولت در جمع
خبرن��گاران ایران��ی و خارجی
حاضر شده بود در سخنان خود
در مورد وضعی��ت عراق گفت:
“بصراح��ت میگوی��م قدرت
سیاسی اش��غالگران بسرعت رو
به اضمحالل اس��ت و بزودی در
منطقه شاهد خأل قدرت بزرگی
خواهیم بود”.
وی اف��زود“ :م��ا آمادگی داریم
با کمک همس��ایگان ،دوستان
منطق�� ه ای و عربس��تان ،ملت

عبداهلل گل رئیس
جمهور ترکیه شد
عبدلل��ه گل ،وزیر ام��ور خارجه
ترکیه در سومین دور رای گیری
در پارلمان این کشور برای انتخاب
رئیس جمهور ،ب��ا اکثریت آرا به
عنوان رئی��س جمهور جدید این
کش��ور برگزی��ده ش��د .وی طی
سخنانی گفت که به دموکراسی و
نظام سکوالر پایبند است.
اتحادیه اروپ��ا از انتخاب عبدالله
گل به ریاس��ت جمهوری ترکیه

عراق و دیگ��ران این خأل را به
نف��ع امنیت منطق��ه و به نفع
ملتهایمنطقهپرکنیم”.
آقای احمدی نژاد ،ارتش��های
آمریکا و متحدانش در عراق را
به جنایت در این کشور متهم
کرد و گفت که این ارتش��ها در
عراق در “گ��رداب” گیر کرده
اند.
ایران حضور نظام��ی آمریکا و
متحدانش را عام��ل نا امنی و
بی ثباتی در ع��راق می داند و
در مقابل ،آمریکا و بریتانیا ایران
را متهم به حمایت از شورشیان
و گروههای مسلح در عراق به
منظور ایجاد نا امنی و بی ثباتی
در عراق می کنند.
ای��ران و آمریکا به منظور یافتن
راهی جه��ت از میان بردن این
اخت�لاف مذاکراتی در س��طح
استقبال کرده و آن را قدم مثبتی
برای این کشور در راه پیوستن به
اتحادیه اروپا دانسته است.
آق��ای گل عض��و ح��زب عدالت
و توس��عه اس��ت که ی��ک حزب
اسالمگرا محسوب می شود .وی بر
تعهد خود به اصل جدایی دین از
سیاست تاکید ورزیده است .همسر
آقای گل ،دارای حجاب اس�لامی
اس��ت که این مس��اله باعث بروز
تنش هایی ش��ده است .آقای گل
اولین رئیس جمهوری اس��ت که
همسرش روسری به سر می کند.
این نخس��تین ب��ار از زمان ایجاد
جمهوری ترکیه در س��ال 1923

پوش��ش فعالیت صل��ح طلبانه
هسته ای ،درصدد دسترسی به
سالح هسته ای است.
دول��ت آمریکا اعالم کرده که به
دیپلماس��ی برای حل مناقشه
هس��ته ای ایران ادامه می دهد
اما در عین حال تاکید کرده که

انفجار در قندهار دو
سرباز کبکی را کشت

سفیرانشان در بغداد انجام داده
و هیئت مشترکی تشکیل داده
اند اما نتیجه ای از این مذاکرات
گزارش نشده است.
است که یک سیاس��تمدار دارای
گرایش های دینی عالیترین مقام
در نظام س��کوالر این کشور را بر
عهده می گیرد.
ح��زب عدالت و توس��عه در حال
حاضر دولت را نیز در دس��ت دارد
و در پ��ی برگزاری انتخابات پیش
از موعد در ماه ژوئیه سال جاری،
که در آن مس��اله سکوالریسم و
انتخاب رییس جمهوری از جمله
موضوع های اساسی بود ،توانست
ب��ا کس��ب  341کرس��ی از 550
کرسی ،اکثریت خود در پارلمان را
حفظ کند.

در اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در
جنوب افغانستان دو سرباز کبکی (از
کمپ ون دووس) وابسته به نیروهای
ناتو کشته شده اند.
نظامیان ناتو در یک اعالمیه گفته اند
که این بمب چهارش�نبه  22اوت ،در
ولسوالی ژیری والیت قندهار ،کاروانی
از نیروهای آیساف را هدف قرار داد.
براس�اس اعالمیه ناتو ،یک خودروی
این نیروها نیز تخریب ش�ده و در اثر
انفجار ،دو خبرنگار سی بی سی کبک
نیز که همراه با نیروهای ناتو سفر می
کردند ،زخم برداشته اند.
جن�وب افغانس�تان هم�واره ه�دف
حمالت گس�ترده نیروهای طالبان و
عملیات نظامی نیروهای نظامی افغان
و خارجی بوده است.
با شدت یافتن شورش های طالبان در
افغانستان ،طی س�ال جاری میالدی
بیش از سه هزار و هفتصد نفر در این
کشور کشته شده اند که بیشتر کشته
شدگان از پیکارجویان بوده اند.

‘مبب ایرانی یا مبباران ایران ،هر دو فاجعه بارند’
ادامه از روی جلد:

آق��ای س��ارکوزی موض��ع فعلی
کش��ورش در قبال مناقشه هسته
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در سخنان خود به برنامه هسته
عراقی ،شانه خالی کنند”.
هیچ گزینه ای را رد نمی کند.
ج��ورج بوش در س��خنان خود آقای بوش گفت که وی فرمانی ای ای��ران پرداخ��ت و گفت“ :
بار دیگر سپاه پاسداران انقالب ص��ادر کرده ک��ه مطاب��ق آن ،تالش ایران برای دس��تیابی به
اس�لامی را متهم ب��ه آموزش و نیروهای ارتش آمریکا می توانند دانش هسته ای ،خاورمیانه را در
تجهیز شورش��یان عراقی کرد علی��ه آنچ��ه وی فعالیت های معرض تهدید هولوکاست هسته
و گف��ت“ :رهبران ای��ران نمی س��بعانه ایران نامید ،وارد عمل ای قرار می دهد”.
توانند از مسئولیت حمالت علیه شوند.
نیروهای اتئالف و ش��هروندان رئیس جمهور آمریکا همچنین

ای ای��ران را افزایش تحریم ها و در
صورت احت��رام ایران به تعهدات و
الزاماتش‘ ،گشایش’ دانست.
وی ای��ن راه ح��ل را تنها راه
پرهی��ز از “بم��ب ایرانی ،یا
بمباران ایران” دانس��ت که
هر دو به نظر او “فاجعه بار”
خواهند بود.
رئی��س جمهور فرانس��ه که
روز یکش��نبه برای اولین بار
پس از به قدرت رسیدنش به
طور خاص در باره سیاس��ت
خارجی این کش��ور سخنرانی می
کرد ،بح��ران هایی را ک��ه دنیا در

قرن بیست و یکم با آنها روبروست
برش��مرد و مواضع خود را در مورد
آمریکا ،روسیه و مسائل خاورمیانه
اعالم کرد.
از برجس��ته ترین نکات سخنرانی
آقای س��ارکوزی درخواس��ت برای
تعیین یک ج��دول زمان��ی برای
خ��روج نیروهای خارجی از عراق و
انتقاد او از ‘بی رحمی’ در سیاست
خارجی روسیه بود.
وی همچنی��ن در صحبت هایش
ب��ه به حل بحران های لیبی و کره
شمالی در جامعه بین المللی شاراه
کرد و مقامات ایران را تلویحا به در

خانه کتاب ایران فصل جدید را با کتابهایی
تازه آغاز
میکند MEKIC ̵Ύϫ.ازه های
ϩίΎΗ
ت
چند
هایی
از .ΪϨ̰ϴϣ ίΎϏ ϩίΎΗ ̶ϳΎϬΑΎΘ̯ ΎΑ έ ΪϳΪΟ
Ϟμϓ
ϥήϳ
منونه̯ΏΎΘ
ϪϧΎΧ
های ίما
... ...
̯Ύϣ ̵ΎϬΑΎΘ
کتابΪϨ̩ ̵
ϪϧϮϤϧ

پیش گرفتن رویه مش��ابه ترغیب
کرد.
رئیس جمهور فرانس��ه گفت همه
تالش��ش را خواهد کرد تا مقامات
ایران را متقاعد کند ،انجام مذاکرات
جدی با اروپا و دیگر کشورها ،نفع
بیش��تری برای آنها در پی خواهد
داشت.
خبرنگاران می گویند از موضعگیری
آقای س��ارکوزی بر می آید که وی
به دنبال گسترش نقش فرانسه در
عرصه بین المللی است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت
های��ش در مورد ای��ران ،مردم این
کش��ور را “ملتی بزرگ” خواند که
الی��ق احترامند و به دنب��ال انزوا و
درگیرینیستند.

MEKIC

به ما سر بزنید!!ΪϴϧΰΑ ήγ Ύϣ ϪΑ

̶ϓϮλ ϥΎϧί ϦϴΘδΨϧ

ϪϨτϠδϟΰϳΰϋ

̋˻ ϩΎηΩΎ̡ έΎϨ̯ έΩ ϝΎγ

ϪϨτϠδϟ ϡϮϗ

sgoel@groupecantor.com

259B Cote-Vertu

H4N 1C8

Cote vertu
Bus 121

St-laurent, Qc.,

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 223-6409

APADANA

مسکونی
جتاری و
farsi…rCial and
residential
T 514 788 1514
F 514 788 1518
www.groupecantor.com

CoMMerCial and residential

iMMeubles Groupe Cantor
3901-305, rue Jean-Talon Ouest
Montréal, Québec H3R 2G4

حمیرا قاسم نژاد
روانکاو

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

مشاوره و درمان

جتاری صنعتی

RBQ # 8339-3173-59

̵Ϊόγ

514 802 2349

Construction Inc.

دارای لیسانس از دولت کبک

έϮ̡ ϥΎϳέ έΫ

Goelگوئل
 susan Goelسوسن
susan

ترمیم و بازسازی کلی ساختمان

مسکونی کردن بیسمنت ،حمام و دستشویی
نصب پله و انواع کف پوش های چوبی و سرامیک

ϕΪμϣ ΕϮϠΧ έΩ

Farsi here real
مشاورestate
agent Affiliated real estate agent
امالک













































www.sharifexchange.com

مسکونی

ΖθΗέΫ Ϧϴϳϭ ϪϔδϠϓ

4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca














شرکت
ساختمانی

̶ϤΗΎΧ ΎΗ ϥΎ̳έίΎΑ ί

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

Sharif Exchange

آپادانا

̶ϧήϳ ϡϮϗ ̭ΎηϮ̡ ΦϳέΎΗ

ΪϳΪΟ ̵ΎϬϧΎϣέ

ϥήϳ ̵ΎϬϏΎΑ

 wنگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و زندگی

514

993.5791

w
w
w
w

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

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

Psychotherapist
COPNN. Member

h.ghassemnejad
@gmail.com

)Tel.:(514

223

6542
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ایـــران امتی ...

ضرب االجل آژانس برای
ایران

‘گزارش فعالیت هسته ای ایران،
شکاف را آشکار می کند’
روزنامه آمریکایی هرالد تریبون بین المللی
در مقاله ای در شماره روز جمعه  31اوت،
این نش��ریه به گزارش اخی��ر آژانس بین
المللی انرژی اتمی درباره ایران و برداشت
هایی از این گزارش پرداخته است.
در این مقاله که با عنوان “گزارش فعالیت
هسته ای ایران شکاف را آشکار می کند”
و به قلم الین ش��یولینو Elaine Sciolini
و ویلی��ام ب��رود  William J Broadچاپ
شده آمده است که گزارش آژانس که روز
پنجشنبه  30آگوست انتشار یافت و نشان
دهنده پیشرفت بطئی اما مداوم فن آوری
هسته ای ایران است بروز شکاف جدیدی
بین بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی
و آمری��کا و متحدان این کش��ور در مورد
نحوه محدود کردن برنامه های اتمی ایران
را آشکار ساخت.
به نوشته هرالد تریبون آژانس در گزارش
خود گفته اس��ت ک��ه ایران به ش��کلی
غیرمعمول از خود همکاری نشان داده و با
آژانس به توافق رسیده است تا به سئواالت
این نهاد درباره مجموعه ای از فعالیت های
هسته ای مشکوک گذشته پاسخ بگوید،
سئواالتی که باعث بروز بدگمانی در مورد
تالش مخفیانه ایران برای ساخت اسلحه
اتمی شده است.
ای��ن روزنامه می افزاید که گزارش آژانس
در عی��ن حال تایید می کن��د که برنامه
غنی سازی اورانیوم در ایران ادامه دارد اما
دامنه آن به مراتب کمتر از آن اس��ت که
کارشناسان انتظار داشتند.
هرالد تریبون می نویسد در حالیکه محمد
البرادعی ،مدی��رکل آژانس ،آمادگی ایران
ب��رای مذاکره در مورد تمامی س��ئواالت
باقی مانده را یک گام قابل توجه توصیف
کرده اس��ت ،دولت آمریکا و متحدان آن،
که موفق به کسب مصوبه شورای امنیت
ب��رای وضع تحریم های بین المللی برای
توقف برنامه غنی سازی اورانیوم علیه ایران
شده اند ،گزارش اخیر آژانس را نشانه ای از
سرپیچی ،و نه همکاری ایران دانسته اند.
هرالد تریبون از قول تام کیسی ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا ،نقل کرده است که
“ایران از عمل به تعهدات بین المللی خود

طفره رفته است و در نتیجه ،جامعه بین
المللی به افزایش فشار بر این کشور ادامه
خواهد داد”.
همچنین ،به نوشته این روزنامه ،پاسکال
آندریانی ،سخنگوی وزارت خارجه فرانسه،
گفته اس��ت که تا زمانی که ایران صراحتا
تصمیم نگیرد فعالیت در زمینه غنی سازی
اورانیوم را متوقف کند ،فرانسه در بررسی
عملی بودن تحریم های بیش��تر با سایر
کشورها همکاری می کند.
هرالد تریب��ون یادآوری می کند که آقای
البرادع��ی در مصاحب��ه ای از ب��ه تعویق
افتادن استراتژی وضع تحریم های بیشتر،
ک��ه آمریکا رهبری آن را در دس��ت دارد،
استقبال کرده و گفته است که تحریم به
تنهای��ی به راه حلی دایمی منجر نخواهد
شد.

فعالیت محدود در نطنز

این روزنامه می نویس��د که ایران و آژانس
بی��ن المللی توافق کرده اند تا با همکاری
یکدیگر مسایل هسته ای را که در خالل
چهار سال تحت بررسی بوده تا ماه دسامبر
س��ال جاری حل و فصل کنند و به گفته
محم��د البرادعی ،تا آن زمان مش��خص
خواهد ش��د که آیا ایران به طور جدی در
صدد حل این مسایل برآمده و یا اینکه تنها
در صدد وقت کشی است.
هرالد تریبون با اس��تناد به گزارش آژانس
در ای��ن مورد که تعداد س��انتریفیوژهای
فع��ال در نطنز کمتر از س��ه هزار عددی
اس��ت که ایران پیش بینی کرده بود ،می
نویسد که کارشناسان مطمئن نیستند که
این وضعیت نتیجه مشکالت فنی است یا
از تصمیمی سیاس��ی برای محدود کردن
فعالیت اتمی این کشور ناشی شده است.
این روزنامه می نویس��د مدیرکل آژانس
بین المللی ،ضمن تاکید بر اینکه بهیچوجه
ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران را تایید
نمی کند ،بهره برداری از تاسیسات غنی
سازی نطنز در س��طح زیر ظرفیت آن را
ناشی از تصمیمی سیاسی دانسته است.
هرالد تریبون می افزاید که آقای البرادعی

در عین حال آنچه را که “برداش��ت واقع
نگرانه” خوانده مطرح کرده و گفته است
که ایران هرگز غنی سازی اورانیوم را کنار
نخواهد گذاشت و هدف تالش های جاری
باید جلوگیری از اق��دام به تولید اورانیوم
غنی شده در سطح صنعتی باشد.
به نوش��ته این روزنامه ،برخی از مقامات
آمریکایی گفته اند که اظهارات و اقدامات
آق��ای البرادعی خارج از ح��وزه اختیارات
اوس��ت اما مدیرکل آژان��س ،ضمن دفاع
از عملکرد خود ،گفته اس��ت “مسئولیت
من نگاه کردن به تصویر کلی است و اگر
وضعیتی رو به وخامت را مشاهده کنم که
ممکن اس��ت به جنگ منجر شود ،اعالم
خطر می کنم یا مشورت می دهم”.
هرالد تریبون می نویس��د که شکافی
ک��ه در ارزیابی وضعی��ت کنونی بروز
کرده اس��ت آق��ای البرادع��ی را رو در
روی دول��ت جورج بوش قرار می دهد
و این نخستین باری نیست که چنین
اختالف��ی بروز می کند زیرا در س��ال
 2003هم البرادع��ی گزارش کرد که
شواهدی در دست نیست که تایید کند
دولت عراق برنامه اتمی خود را از س��ر
گرفته است.
ای��ن روزنام��ه ی��ادآور می ش��ود که
موضعگی��ری محمد البرادع��ی درباره
عراق در سال  2003باعث شد تا ایاالت
متح��ده در صدد جلوگیری از انتخاب
مجدد او به سمت مدیرکل آژانس بین
المللی برآید اما در حال حاضر ،دولت
جورج بوش بیش از همیشه به او متکی
اس��ت زیرا گزارش های آژانس محور
اصلی اتهامات ایاالت متحده علیه ایران
را تشکیل می دهد.
هرالد تریبون می نویسد که در اختالف
نظ��ر بین آژانس بی��ن المللی اتمی و
ایاالت متح��ده و متح��دان آن ،نکته
اصل��ی این اس��ت که آیا نش��ان دادن
اعتمادی ولو اندک به ایران بعد از سالها
فریبکاری این کشور درباره برنامه اتمی
خود ،موجه است یا نه.

در ادامه این مقاله آمده اس��ت که آژانس
بین المللی انرژی اتم��ی در گزارش خود
گفته اس��ت که ایران پس از چهار س��ال
مقاومت ،اطالعات جدیدی را برای روشن
شدن یک رشته پرسش های قبلی درباه
فعالیت های هسته ای مربوط به پلوتونیوم
ارائه داده است.
هرالد تریبون می افزاید که آقای البرادعی
از برنامه خود درباره دریافت پاسخ ایران به
سواالت بیشتر دفاع کرده و گفته است که
“ضرب االجل های مشخصی برای حل و
فصل (مساله هسته ای ایران) وجود دارد
و بر خالف اظهارات برخی محافل ،توافق
کنون��ی به معنی دعوتی ب��ی ابتدا و انتها
برای به بازی گرفتن آژانس یا دست زدن
به ترفندهایی به منظور به درازا کشاندن
مذاکرات با هدف جلوگیری از وضع تحریم
های بین المللی نیست”.
این روزنامه می افزاید که دولت ایران هم با
ستایش از مدیرکل آژانس گفته است که

گزارش آقای البرادعی موضع این کشور را
تایید کرده است.
هرالد تریبون می نویسد که اظهارات محمد
البرادعی به منزله تغییر در رویکرد آژانس
اس��ت به نحوی که با سوء ظن کمتری با
ایران برخ��ورد کند در حالیکه این تغییر
جهت با انتقاد مقامات آمریکایی ،فرانسوی
و بریتانیایی روبرو شده است.
هرالد تریبون اضافه می کند آژانس امیدوار
است که ایران به یک رشته پرسش های
باقی مانده پاسخ گوید و یکی از سئواالت
آژان��س به فعالیت یک نهاد مخفی ایرانی
موس��وم به ‘طرح نمک سبز’ ارتباط دارد
ک��ه ،به گفته منابع اطالعات��ی غربی ،در
زمینه پردازش اورانیوم ،مواد منفجره قوی
و طرح یک کالهک قابل حمل با موشک
فعالی��ت دارد و ظاه��را اس��ناد مربوط به
آن از یک لپ تاپ مفقود ش��ده به دست
آمریکاییان افتاده است.
به نوش��ته این روزنامه ،ای��ران وجود یک
چنین برنامه مخفیانه ای را بی پایه خوانده
و موافقت کرده است اسناد مربوط به طرح
نمک سبز را که ایاالت متحده در اختیار

از خودمان...

دارد مورد برسی قرار دهد ،اما آمریکاییان
از بی��م آنکه اطالعات فنی موجود در این
اس��ناد مورد بهره برداری ایران قرار گیرد
این پیش��نهاد را نپذیرفته اند در حالیکه
آقای البرادعی ،که حقوقدان است ،گفته
که منصفانه است که این اسناد در اختیار
ایرانیان قرار گیرد.
هرالد تریبون می نویسد که ایران همچنین
قبول کرده است که پیرامون اسنادی که
از شبکه تحت سرپرستی عبدالقدیرخان،
دانشمند هسته ای پاکستان در مورد نحوه
اس��تفاده از اورانیوم در ساخت بمب اتمی
دریافت کرده توضیح دهد.
در خاتمه این مقاله آمده است که محمد
البرادع��ی اظهار داش��ته که ب��ه ایرانیان
گفته است که اینک زمانی حساس برای
راستگویی است و افزوده که “من به وضوح
به ایرانیان گفتم که اگر جدی نباش��ید،
وضعیت کنونی واکنش بدی خواهد داشت
و واکنش بد آن شدید خواهد بود به نحوی
که دیگر هیچکس نخواهد توانست از شما
دفاع کند یا به حمایت از شما برخیزد”.

سیروس
یحیی آبادی

توضیح :در شماره پیش ،طرح باال را جهت شادباش
به دوست دیرین و همکار عزیزم ،محمد رحیمیان،
سردبیر دوهفته نامه پیوند ،ارمغان کردم..
پس پشت طرح کاریکاتور او ،قرار بود ،بفراخور 14
سالگی نشریه« ،تین ایجری» را تصویر کنم ،که به
روایتی «کول» و شوخ است.
در این طرح اما ،او سیگاری بر لب داشت.
با پخش پیوند ،در همان ساعات نخست ،موجی از
اعتراض ،البته سراسر محبت و تفاهم ،به د فتر پیوند
آوار شد که چرا سیگار؟!
اکثرا خانواده ها مسؤوالنه و بدرستی به این موضوع
اشاره داشتند ،که رحیمیان به عنوان سردبیر پیوند،
طی این سال ها در شهر ،بویژه در میان نوجوان ها،
چهره شناخته شده ای است ،و تصویر در حال
سیگار کشیدن او ،احیانا به این سوءتفاهم دامن
می زند ،که شما –و پیوند -این کار را بد نمی
دانید و به نوعی ،جوانی را ،و «کول» بودن را ،با
سیگار کشیدن مربوط می دانید.
شما درست می گویید.
قصد من –و پیوند -هرگز این نبوده و نیست.
ما را ببخشید.
از این جهت کاریکاتور را به شکل باال تغییر دادم.
با احترام سیروس یحیی آبادی (مونتریال)

پارسوماش
رستوران

Jaleh Hafezi

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

Fax : 426-9596

ç¶•£ŠäšZh

›të›Z fz£```²
›}f£¨† z çœÂ¼±

Cel.: 514- 207-9000

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

انواع غذاهای ایرانی

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

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

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

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



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

514

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

به نام آفریدگار عشق

آق��ای ابراهیم نب��وی در واكنش
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
كوچك و ب��زرگ ایران در به نمایش فجی��ع اعدامهای خیابانی
و زندگی را با مهر
جریان اس��ت وظیفهای اخیر متن زیبایی نوشته است و از 11
دكتر حسین
انسانی است .باید به این طناب اجتماعی و سیاسی كه جسم و
مسئله رسید كه چگونه روان جامعه ما را به نابودی برده است
مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
باقرزاده
…:Ú ® Í±ˆ £
اس��ت كه جامع��های در نام میبرد تا نشان دهد كه «آنچه كه
hbzadeh@btinternet.com
•v£` fd fêd 45 Øº
دهههای آخر قرن بیستم بر سر امروزمان میرود بیش از آن كه
کالس های£› ä… Zf dÂ‹ çœ£²œ
لیلیصمیمی
می�لادی میتوان��د به ای��ن جنایت وحشتناك و ترسآورد باشد ،تهوعآور
„ :¬ÅÀ˜ Ô¼• £ z á`` Å¿ Z
رسمی از ایالت کبک)
(با مجوز
@PAYVAND
هولناك دست بزند و نوزده سال آزگار و اسفبار است» .1او به خوبی وقاحت
Mar
VIDEOTRON.CA
از آن بگذرد و هیچ حس��اب و كتاب آن چ��ه را كه در خیابانهای ایران به
Fax: (514) 422-8996
Sir
وبازخواستی در راه نباشد؟ و یا چسان نمایش گذاشته است همراه با عكس
pg. 2
گرامـر
محـاوره،
514-825-3170
ممكن اس��ت ك��ه در ده��ه اول قرن به تصویر میكش��د و برخی از عوامل
NOV.18
بیست و یكم در همین جامعه ،در روز اجتماعی و سیاسی زمینهساز وجود
روشن و در برابر چشمان باز ساكنان و اعدامی و اعدامكننده و تماشاچی  -و
NOV.
24
¼v£
›gÂ
˜¿¬}
}d£º¥œZ
†®†£Ë
…:yg£
¯}
d
fd
ê£Š
 28اوت 2007
رهگذران و تماشاچیان كوچك و بزرگ رابطه بین آنها  -را تش��ریح میكند.
pg. 17
در شوارع عام دسته دسته جوانها را ولی عصیان و انزج��ار نبوی اصوال به
hbzadeh@btinternet.com
pg. 25
نوزده س��ال از روزهای قتل عام سال به دار بكشند و آب از آب تكان نخورد؟ نمایش علنی اعدام اس��ت تا به
















خود 
çÀÅœzdf£…Â¥ffd DJH2 z¯ Â…¬…£… d£Ž ÌŽ ß NOV.11
اعدام .او حتا در طناب نهم خود
 1367میگ��ذرد و بس��تگان ای��ن
قربانیان و جامعه ای��ران هنوز از این




















_____________________ میگوید سعید حنایی كه چند
شدت جنایات قتل عام سال  1367سال پیش در مشهد به تجاوز و
امكان و فرصت كه حقایق مربوط به
6162 Sherbrooke W. Tel.: 514-223-3336
و دوام دو دهه فرار مرتكبان آن از قتل چندین زن روسپی مجرم
این جنایت وحش��تناك ضد بشری را
مجازات ،گویای این حقیقت بسیار شناخته ش��ده بود به این دلیل
به دس��ت آورند و عام�لان و آمران و
Montreal
مجریان آن را بشناس��ند و آنان را به
وحشتناک نیز هست که جامعه بزرگتری به صورت ناعلنی اعدام ش��د كه
Tel.: (514) 488-6523
پای عدالت بكشانند محروم ماندهاند .كه در ظاهر هیچ ارتباطی با این كشتارها او «ی��ك متجاوز ب��ه عنف و یك
1834 Ste-Catherine W., Suite 301
نداشته ،در آن سهیم است .قاتل خودی» بود و برای این «در
به واقع ،برای یك قربانی یا بس��تگان
(514) 586-2398
Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
______________________ خلوت اعدام شد تا سرنوشتش
قربانی یك جنای��ت ،دردناكتر از خود
 ` ` ` ``„ X çœdã
عبرت دیگران نش��ود» ،و چنان
جنایت این اس��ت كه ببیند مسببان
Tel.: 514 281-6565
tz®…®Ž çÀÅœzd f£… xZfÂ¥f
و مرتكبان جنایت راس��ت راست راه این جامعه را چه میش��ود ،و چگونه استدالل میكند كه گویی حنایی نه
میروند و بیمی از دادخواهی و كیفر است كه جامعه ما در برابر قتل و قتل فقط باید اعدام میشد و بلكه اعدام او
ندارن��د .و باز دردناكت��ر از این ،ببیند عامهای رسمی (اعدام فردی و دسته
ادامه در صفحه29 :
كه این مس��ببان و مرتكبان جنایت جمعی) واكنش��ی نش��ان نمیدهد؟
بر مسند قدرت نشستهاند و همچنان چرا جنب��ش ضد
 گرچ��ه در مقیاسهای��ی كوچكتر اع��دام در ای��ران پا جنای��ت میآفرینن��د و از عواق��ب نگرفته است و جزآن باكی ندارن��د .و این همه به طول صداه��ای منفردی
عمر یك نس��ل (نوزده سال و بیشتر از ك��ه این جا و آنجا
قتلعامهای دیگر سالهای  )60دوام به گوش میرس��د
یابد .شدت این جنایات و دوام دو دهه (مانن��د تالشهای
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
فرار مرتكبان آن از مجازات ،آن هم در ارزن��ده عمادالدین
(سرد و گرم)
این دوره و زمانه ،گویای حقیقت بسیار باقی) از خیل عظیم
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
وحشتناكی است؛ حقیقتی كه نشان و پرمدعای نیروهای
میدهد كه نمیتوان مس��ئولیت این سیاسی و حرفهای
یادبود ،ترحیم و...
جنایات را تنها به گردن مرتكبان آن كه ادعاهای مدنیت
- LaSalle: Duplex, Semi commercial property with 2 large bedrooms Apt on top,totally renovated,
بهترین کیفیت ،نازلترین قیمت
(New kitchen, bath, french doors...) with veranda,Excellent location,Good investment
$349,900
گذاش��ت ،و بلكه جامعه بزرگتری  -و و روش��نفكری و
* سرویس رایگان تحویل غذا
بسیار بسیار بزرگتر از آن چه كه تصور اصالحطلب��ی و
- Pierefonds: Mint Condition,very bright 1987 Split level with 3 Bedrooms,2 full bath, finished
basement(raised), 2 garage, 2 laundry room, 2 Entries, close Schools, Parks...
$269,000
میش��ود  -كه ظاهرا هیچ ارتباطی با نواندیش��ی دین��ی
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال
این كشتارها نداشته در عین حال در و مردمس��االری و
-Kirkland: 1999 cottage in the prestigious area with 9335 sf of land, 5+2 bedrooms, 4 &1/2 bath, huge
خدیجه و ناصر
family room, finished basement with 2 bedrooms, kitchen and full bath,9 ft ceiling, 2 furnaces comآن سهیم است.
حقوق بش��ر آنها
bined, 4 zone thermal control system, 2 garage, 5 exterior ...
$869,000
---------------بازگوی��ی ای��ن حقیق��ت ،آن هم در گوش فلك را پر كرده
Tel.: 514-688-3144
روزهایی كه اعدامهای دسته جمعی و است در این جنبش
514-963-5179
450-688-6626
ی نیست؟
به صورت علنی در پایتخت و شهرهای اثر 

طناب

ˆZf ¬œÂÅ
› t®¥²انگلیسی،
فرانسه ،تافل
:¬ ÂŽ

دوازدهم
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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...
اکونومیست :ایران
تصویری غریب از
خود به منایش
گذاشته است

هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در
شماره  25اوت گزارشی را به تشدید
محدودیت ه��ای سیاس��ی در ایران
اختصاص داده است.
این گزارش ک��ه با عنوان “جمهوری
اسالمی وحشت :بازگرداندن انقالب،
س��لب آزادی های مدنی” چاپ شده
با اظه��ارات اخیر آی��ت الله محمود
هاشمی ش��اهرودی آغاز می شود که
گفته است با وجود اتهامات بیگانگان،
کشور او تصویری مطلوب را به جهان
اسالم ارائه می دهد.
اکونومیست می نویسد که در صورتی
اعتماد به نفس آقای ش��اهرودی می
توانس��ت موجه جلوه کند که اخبار
رسیده از جمهوری اسالمی به مواردی
از نش��ان دادن عطوفت مانند آزادی
هاله اس��فندیاری ،پژوهش��گر ایرانی
 آمریکایی به قید وثیقه از شش ماهحبس به اتهام جاسوسی یا عفو چهار
ه��زار زندانی در س��الروز والدت امام
حسین منحصر می شد.

از روی جلد:
احساسی تعجب آور نیست زیرا ایران
در ماههای اخیر شاهد گسترده ترین
تهاجم علی��ه آزادی های
مدنی از اوایل دهه 1980
به بعد بوده و پاکسازی
اف��راد مظنون ب��ه دارا
ب��ودن گرای��ش های
لیبرالی ،دانشگاه ها را
به نابودی کشانده و
تعطیلی های مکرر
باعث سکوت روزنامه های مخالف
ش��ده اس��ت که زمانی نظر خود را با
صراحت مطرح می کردند.
نویسنده این گزارش ضمن یادآوری
بازداش��ت تع��دادی از پژوهش��گران
ایران��ی  -آمریکایی ،م��ی افزاید که از
اول س��ال جاری موج بازداشت گروه
های مختلف ،از مدافعان حقوق زنان
گرفته تا رهبران دانشجویان ،اعضای
س��ندیکاها و روزنامه نگاران منتقد،
زندان های ایران را با چنان ازدحامی
روبرو کرده که پلیس ناگزیر شده است
س��اختمان های دیگری را برای این
منظور مصادره کند.
اکونومیست می نویسد که تنها فعاالن
سیاس��ی در معرض خطر قرار ندارند
بلکه مقام��ات امنیتی ب��ه خود می
بالند که مب��ارزه علیه “بدحجابی” از
ماه آوریل تا کنون گریبانگیر بیش از
پانصد هزار نفر شده است در حالیکه
این مبارزه به هشدار ،تشکیل پرونده

Restoring the revolution, taking away
civil liberties

‘جمهوری
اسالمی
وحشت’

در سال جاری ،تعداد اعدام در جمهوری اسالمی به
 177مورد (دو برابر سال قبل) افزایش یافته است.
ایران در میان کشورهای جهان دارای باالترین میزان
اعدام به نسبت جمعیت شناخته شده است.

اما به نوش��ته اکونومیس��ت ،با توجه
با اینکه دولت محم��ود احمدی نژاد،
رئیس جمهور ،به ت�لاش خود برای
بازگرداندن تندروی های س��ال های
اول انق�لاب س��ال  1979در رواج
معیارهای اخالقی و احساسات بیگانه
ستیزی ش��دت می بخشد ،تحوالت
خوشایند اخیر بر پسزمینه ای تیره و
تار به نمایش گذاشته شده است.
ای��ن هفته نامه می افزاید که ممکن
استجهانیانبیشترنگرانبلندپروازی
های هسته ای ایران باشند اما برای
اکث��ر ایرانیان ،موضوعی که س��ایر
مشکالت مانند فقر ،بیکاری و خطر
جنگ با آمریکا را تحت الشعاع قرار
می دهد مساله حقوق بشر است.
اکونومیس��ت می نویسد که چنین

و بازداشت زنان محدود نشده و دامنه
آن ب��ه جوان��ان دارای آرای��ش موی
نوع غربی ،طرفداران موس��یقی راک،
فروش��ندگان لباس های غیرمجاز و
معاشرت دختران و پسران هم تسری
یافته اس��ت در حالیکه برخالف سال
های گذشته که پس از چند هفته از
شدت اینگونه اقدامات کاسته می شد،
این بار این عملیات نه تنها تمام نشده
بلکه شدت بیش��تری هم پیدا کرده
است.

انتقاد از فشار و خشونت

این هفته نامه می افزاید که ش��دت
سرکوب ها به همان اندازه دامنه آنها
باعث انتقاداتی ش��ده زی��را عملیات
پلیس غالبا با ش��کایت از توس��ل به

خشونت همراه بوده که
در م��واردی ،مانند کتک
زدن افراد ،به طور مستند
هم ثبت شده است.
همچنی��ن ،ب��ه گفت��ه
اکونومیست ،با وجود کمبود
فضای زن��دان ،به نظر می رس��د که
کاربرد حبس انفرادی بیش��تر ش��ده
است.
اکونومیست می نویس��د که در سال
جاری ،تعداد موارد اعدام در جمهوری
اسالمی به  177مورد ،یعنی دو برابر
س��ال قبل ،افزایش یافت��ه به نحوی
که ایران در میان کش��ورهای جهان
دارای باالترین میزان اعدام به نسبت
جمعیت شناخته ش��ده است و سال
جاری نه تنها ش��اهد جهش دیگری
در صدور مجازات مرگ بوده بلکه این
احکام در مالء عام به اجرا گذاشته می
شود و گاه تلویزیون دولتی نیز آنها را
نمایش می دهد.
این هفته نامه به نقل از مدافعان حقوق
بشر می نویسد که توسل به این گونه
رفتارهای خشونت آمیز حاصل ایجاد
فضایی سرشار از بدگمانی بیمارگونه
توس��ط دولت��ی اس��ت ک��ه هرگونه
مخالفت مدن��ی را به توطئه خارجی
نسبت می دهد و اظهارات اخیر رییس
پلیس این گرایش را آشکارا به نمایش
گذاشته است.
اکونومیس��ت از قول این مقام دولتی
نقل می کند که پس از آنکه پلیس از
برخورد با “مرتکبین انحطاط اخالقی”
فارغ ش��د نیروهای خ��ود را متوجه
کس��انی خواهد کرد ک��ه “به نظریه
پردازی درباره فساد” دست می زنند،
از جمل��ه منتقدانی که رییس پلیس
آنان را با توطئه های خارجی برای به
راه انداختن “انقالب نرم” در جمهوری
اسالمی متهم کرد.
اکونومیس��ت می افزای��د که در عین
ح��ال ،تنها “جاسوس��ان خارجی” و
“لیبرال های فاس��د” منتقدان دولت
نبوده اند بلکه حتی آقای شاهرودی،
ریی��س قوه قضاییه ،هم از سیاس��ت
های دولت ابراز ناخرسندی کرده است
و از جمله در ماه ژوئیه ،سنگسار یک
دامه در صفحه25 :

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...

پس از حمله به زنان
اینک...
پلمب آرایشگاه های
مردانه که ابــرو
برمی دارند
پلیس ایران در دو هفته گذشته24 ،
آرایش��گاه زنانه و مردان��ه را در تهران
به خاطر برداش��تن زیر ابروی مردان
و خالکوب��ی و آنچه فعالیت “خارج از
ضوابط” این آرایشگاهها خوانده شده،
تعطیل کرده است.
محمد علی نجفی ،رییس اداره اماکن
نی��روی انتظامی اعالم کرده اس��ت،
برخی از آرایشگاههای مردانه ای که
تعطیل ش��ده اند ،زیر ابروی آقایان را
برمی داشتند ،موهای مشتریان خود را





جامعه
Makeup Artist
پلیسی تر
میشود!































مطابق مدل هایی
که پلیس ایران آن
راسبکهایمنحرف
غربی نامیده است،
کوتاه می کردند و
یا خالکوبی (تتو)
انجام می داده اند.
اخی��را برخ��ی
پس��رهای جوان
ایران��ی اق��دام به
برداشتن زیر ابروی
خود می کنند .برخی از آنها معتقدند
این کار کامال شخصی است و ارتباطی
به سایرین ندارد.
آرش رابع��ی 22 ،س��اله ،بوتیک دار
تهرانی در این باره می گوید ،من از دو
س��ال پیش ابروهایم را تمیز می کنم
 .از آرایش��گرم می خواهم که این کار
را برای��م انجام بدهد و فکر می کنم با

وزارت کار ایران خبر داده که در مدت
سه ماه بیشتر از  222هزار کارگر غیر
مجاز افغ��ان را از ای��ران اخراج کرده
است.
محمد حسن صالحی مرام مدیر کل
اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران
در گفتگو با خبرگزاری فارس ،گفته
است که از ابتدای اردیبهشت تا پایان
تیر ماه سال جاری  222هزار و 760
کارگر غیر مجاز شناسایی و از کشور
اخراج شده اند.
ایران از مدتها پیش طرح اخراج افغانی
های مقیم ایران را دنبال می کند و بر
اس��اس طرحی که از اردیبهشت آغاز
ش��ده ،قرار بود 500هزار افغان از این
کشور اخراج شوند.
این طرح با واکنش های گسترده ای

در داخ��ل و خارج ای��ران همراه بود و
به گفته آقای صالحی مرام ،بحث ها و
هیاهوی کاذب ،باعث شد تا این طرح
با شدت کمتری اجرا شود.
اکثر افغانهای س��اکن ایران کارهای
سخت و سنگین را انجام می دهند و
پیدا کردن جایگزینی مناسب حتی با

تذکر به احمدی نژاد درباره
اخراج اساتید دانشگاهها

Salon














و
این��کار مرتب تر


















تمیز تر ب��ه نظرم��ی آیم اما 
تالش می کنم طوری نباش��د



































که توجه هم��ه را جلب کند،













چ��ون متاس��فانه در ای��ران 
 7روز هفته 9 :صبح تا  9شب














فرهنگ احترام گذاش��تن









خصوصیبه
زندگی ش��خصی و



















 

افراد وجود ندارد و ممکن است
برایم ایجاد دردسر کند.
آق��ای رابعی ،مدل موی افراد را هم از
جمله ابعاد کام�لا خصوصی زندگی
افراد می دان��د و می گوید اینکه من
موهای��م را چط��ور کوت��اه می کنم
موضوعی نیست که الزم باشد درباره
آن به کسی توضیح بدهم.

Cell.: 514-518-8424

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

وجود سیلی از بیکاران در داخل ایران،
کار آسانی نیست.
ش��هرداری تهران یکی از نهادهایی
است که در آنجا تعداد زیادی از افغان
ها در مشاغل مختلف کار می کنند و
این نهاد همواره با انتقاد گسترده ای از
سوی دولت مواجه بوده است.
به گفت��ه آقای صالحی م��رام ،هفت
ه��زار کارگر خارجی غیر مجاز که در
شهرداری کار می کردند با نیروی کار
داخلی جایگزین شده اند.
با این حال هنوز تعدادی کارگر افغان
در شهرداری کار می کنند و گزارش
ها حکایت از آن دارد که ش��هرداری
تهران نیز برای اس��تفاده از کارگران
افغ��ان درخواس��ت پروان��ه کار داده
است اما آقای صالحی مرام می گوید:
“درخواست های شهرداری برای پروانه
کار کارگران خارجی ،برای مش��اغل
سخت و زیان آور است”.

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

آبجوی تگری

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

چ لقمه

ساندوی

ب

منقلی

کبا $3.
50
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;)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

Montreal Qc H3H 1M2
Guy

اخوان
و

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

رقص عربی :هرشنبه شب




















1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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SuperSpecial

ب NDG
قل

رچندق
د



























Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer

انواع ساندویچ های سرد و گرم

چای قهوه






99 










 10نماینده مجلس ایران به محمود
احمدی ن��ژاد ،رئیس جمهور این
کشور تذکر دادند که دستور توقف
اخراج اساتید دانشگاههای تهران و
“شهید بهشتی” را صادر کند.
بر اساس گزارش��های رسانه های
ایران ،برخی اس��اتید صاحب نام،
با س��ابقه و نزدیک به خط فکری
اص�لاح طلبان در دانش��گاهها در
روزهای اخیر ،با احکام مختلف از
کار برکنار شده اند.
در برخی از ای��ن گزارش ها آمده،
یکی از این اساتید هم اکنون خارج
از ایران است و استاد دیگری هم که
به تازگی به ایران بازگشته به دلیل
آنچه “غیب��ت غیرموجه” خوانده
ش��ده ،از ادامه تدریس در دانشگاه

5481 Sherbrooke W.

با تراس زیبا و دلباز
تابستان گرم و زیبای امسال را با دوستان خود
در تراس کلبه عموجمال حال کنید!









منع شده است.
در حال��ی که نمایندگان
معت��رض ،در تذکر خود
به محم��ود احمدی نژاد،
ای��ن اقدام��ات را اخراج
سیاسی اساتید دانشگاهها
عنوان کرده اند ،عباسعلی
عمی��د زنجان��ی ،رئیس
روحانی دانشگاه تهران در
واکنش به این اعتراضات
اعالم کرده ،برکناری این
افراد به دالیلی چون در خواس��ت
بازنشستگی و غیبت طوالنی مدت
آنها بوده و سیاسی نیست.
رئیس دانش��گاه تهران همچنین
گفت احتماال بعد از بررسی مجدد
احکام افرادی که غیبت غیرموجه
داش��ته ان��د ،رای هی��ات ب��دوی
شکسته شده و آنها به دانشگاه باز
خواهند گشت.
محمد مهدی زاهدی ،وزیر علوم نیز
با رد اخبار مربوط به اخراج برخی
اساتید از دانش��گاهها گفت :تا این
لحظه هیچ دانشگاهی قصد اخراج
اساتید را ندارد ،مگر اینكه بر اساس
ضوابط و قوانین و تشخیص كمیته
انضباطی اساتید ،برخی از اساتید
اخراج شوند.

Tel.: (514) 487-9111

کلبهعموجمال

توقیف پانصدهزار لیتر گازوئیل قاچاق در خلیج فارس خودروها می پردازد باعث
شده که بهای سوخت در
ج این کشور بسیار پایینتر از کشورهای
مقام��ات پلیس ای��ران از توقیف یک از قاچاقچیان ایرانی که به وسیله لن 
کشتی خارجی در خلیج فارس خبر برای این کشتی سوخت قاچاق حمل همسایه باشد و از این رو مقادیر عمده
داده اند که به گفته آنان ،حامل بیش می کرده اند ،دیگر قاچاقچیان محلی ای س��وخت همواره و به ش��یوه های
از پانصده��زار لیتر گازوئیل قاچاق به هم که با این “ش��بکه” همکاری می مختلف از ایران به کشورهای همسایه
قاچاق می شود.
مقصد یکی از کشورهای عربی حاشیه کرده اند شناسایی شده اند.
به گفته مقامات پلیس ،کشتی توقیف از دو م��اه پیش که بنزی��ن در ایران
خلیج فارس بوده است.
آن گونه که از مقام��ات پلیس ایران ش��ده که اکنون در جزیره سیری در سهمیه بندی شده ،روند قاچاق بنزین
نقل شده ،این کشتی که هر هیجده اس��تان هرمزگان پهلو گرفته ،حامل ب��ه خارج کاهش یافت��ه و حتی بنابر
خدمه خارجی آن دس��تگیر شده اند سومین محموله بزرگ سوخت بوده برخی از گزارشها روند معکوس یافته
بخشی از ش��بکه ای بوده که تاکنون که در چند ماه اخیر در خلیج فارس اما از آنجا که گازوئیل مشمول سهمیه
بندی نشده قاچاق گازوئیل همچنان
ی شود.
میلیونها لیتر گازوئیل از ایران قاچاق توقیف م 
کرده و عالوه بر دس��تگیری تعدادی یارانه ای که دولت ایران برای سوخت ادامه دارد.

اخراج  222هزار افغان از ایران
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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
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Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592
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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













































































Avocat-Lawyer




























Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

Tel.: (514) 395-0522
Fax: (514) 395-0524




E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Place-des-Arts

با یک جوان
افتخارآفرین و فعال
دیگرایــــرانی
آشنا شویم...
حمید کیست؟

او ی��ک ج��وان فعال ایرانی س��اکن
کاناداست که ضمن ادامه تحصیل،
فوتبال (نوع آمریکای ش��مالی) هم
بازی می کند.
آقای رونالد کینگ ،مفس��ر ورزشی،
مصاحبه کوتاهی با حمید محمودی
انجام داده است که در صفحه ورزشی
الپرس  28اوت چاپ شده است.
آقای کین��گ مصاحبه ب��ا حمید را
«جذاب» توصیف کرده است.
حمید در این مصاحبه می گوید:
در سال  1985در تهران به دنیا آمده،
ولی بدلیل مشکالت ناشی از جنگ،
همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت
نموده است .او در یک خانواده بافرهنگ
بزرگ ش��ده که پدرش آرشیتکت و
مادرش معلم بوده اند.
حمید درباره فوتبالیست شدن خود
می گوید:
«هیچکدام از ما یک مس��ابقه فوتبال
ندیده بودیم ،ت��ا اینکه من در “دوالر
دزرمو” با این ورزش آشنا شدم که در
آن موقع  8یا  9س��اله بودم .از همان
زمان ،اش��تیاق به فوتبال در دل من
جای گرفت .وقتی در  17سالگی جزو
بازیکنان تیم کبک انتخاب شدم ،پدر و
مادرم متوجه شدند که من در ورزش
فوتبال جدی هستم».
مصاحبه گر حمی��د را پرتحرک و پر
جنب و جوش معرفی می کند و می
گوید:
در زمین بازی و در هنگام تمرین هم
مرتبا حرف می زند و بازیکنان دیگر را
تشویق و راهنمائی می کند.
به گفته حمید ،بس��یاری از بازیکنان
که از کالج های دیگر می آیند ،برای
آزارش ،او را «عرب!» خطاب می کنند
که اصال خوشآیندش نیست.
وی م��ی گوید هرگ��ز ایران��ی ها را
«عرب»! خطاب نکنید ،چرا که باعث
عصبانیت آنان می شود!
حمید از اینک��ه ضمن بازی با گفتن
حرفهای دور از نزاکت باعث ناراحتی
حریفانش شود بشدت مخالف است و
آن را کار درستی نمی داند.
او بطور همزمان در رشته های هنری و
علوم تحصیل می کند و امیدوار است
به کمک ترکیب این دو رشته در دوره

Contract of Min. 1 year

ax included) / year

no. for 1st payment
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1455 de Maisonneuve RM: 620
info.: 514-369-7955, Ext 120
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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

آرشیتکتی پذیرفته شود.
او هم چنی��ن با هم��کاری پدر و
ب��رادرش در نوس��ازی خانه ای که
خریده ان��د ،فعاالنه کار می کند و
اینکار را مطابق ذوق خود می داند.
حمید در خانه ب��ا والدین خود به
زبان فارس��ی و با برادرش به زبان
فرانسوی حرف می زند.
(هر سخن جائی و هر نکته
مکانی دارد!)
به گفت��ه مصاحب��ه گر ،حمید محمودی
حمی��د خ��ود را ب��رای
مسابقات بزرگ فصل آماده می کند
مان خود را به جائی رسانده است که
و از شکس��ت هراسی ندارد و عقب
روزنامه معتبر الپرس او را معرفی می
نشینی هم نمی کند.
حمید محمودی زیر نظر مربی فوتبال ،کند ،بسیار خوش��حالیم و به مادر و
آقای دنیس توشت ،تمرین می کند .او پدر حمید ،سرکار خانم زهره حیدر و
دوست دیرین و چهره مهربان جامعه
درباره دنیس توشت ،می گوید:
وی در تمام مراحل مربی من بود روی ایرانی��ان مونتری��ال ،مهندس مهدی
محمودی صمیمانه تبریک می گوئیم
من تاثیر زیادی داشته است.
حمی��د از اینکه چنی��ن مربی خوبی و در ه��ر دو زمینه ورزش و تحصیل
نصیبش ش��ده ،خود را خوش شانس برای حمید محم��ودی و حمیدهای
افتخارآفرین دیگر کامیونیتی آرزوی
می داند.
توفیق روزافزون داریم.
پیوند:
از اینک��ه یکی از ه��م میهنان جوان
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خاورمیانه...
بوش از
متحدان آمریکا
خواست در
عراق مبانند

آقای بوش که در گفتگویی تلویزیونی
با شبکه اسکای شرکت کرده بود ،از
آن دس��ته از متحدانش که در حال
بررسی خروج نیروهای خود از عراق
هستند ،خواس��ت اتفاقاتی را که در
عراق می افتد در تصمیمشان لحاظ
کنند.
آقای بوش در ای��ن مصاحبه گفت
ناکام��ی در عراق می تواند منجر به
آش��فتگی اوضاع در کل خاورمیانه
شود.
این گفتگوی تلویزیونی چند ساعت
قبل از آن پخش می شود که قرار
است آقای بوش با فرماندهان نظامی
آمریکایی در واشنگتن دیدار کند.
انتظار م��ی رود ای��ن فرماندهان،
نگران��ی ه��ای خ��ود را از افزایش
تعهدات نظامی آمریکا در عراق به
جورج بوش اعالم کنند.
به ب��اور این فرمانده��ان تعهدات
نظامی س��نگین آمری��کا در عراق
فش��اری بر ارتش تحمیل می کند
که توان آمریکا برای واکنش نشان
دادن ب��ه اتفاقات نظام��ی دیگر را
تحلیل می برد.

جورج بوش ،رئیس جمهور آمریکا،
گفته است که ایاالت متحده آمریکا
نیاز دارد که همه متحدان نظامی اش
در عراق باقی بمانند.

‘از سپاه مهدی الگو
بگیرید’
در تحولی دیگر دولت عراق از گروه
های شبه نظامی این کشور خواسته
است از سپاه مهدی ،بزرگترین گروه
ش��به نظامی ش��یعه ،الگو بگیرند و
عملیات نظامی خود را متوقف کنند.
در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق
آمده اس��ت که اکنون فرصتی برای
گروه های ش��به نظامی پیش آمده
که حمالتش��ان را متوقف کنند و از
یکپارچگی و حاکمیت عراق حمایت
کنند.
مقتدی صدر ،رهبر گروه شبه نظامی
شیعه س��پاه مهدی ،روز چهارشنبه
اعالم کرد که این گروه فعالیتهایش
را به مدت شش ماه به حالت تعلیق
درمی آورد.
یک��ی از دس��تیاران مقت��دی صدر
کمی بعد گف��ت که این تصمیم به
این معنی نیس��ت که سپاه مهدی
حمالتش علیه نظامیان آمریکایی و
دیگر سربازان خارجی را متوقف می
کند.



















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:

فهرستقدرمتندترین
زنان جهان

 PAYVAND: k Vol. 14 k No.806 k Sept. 01, 2007
به نام آفریدگار عشق

فهرس��ت نامهای  100زن که نش��ریه فوربس آنها را
توانمندترین زنان جهان میداند منتشر شد .آنگال مرکل،
صدر اعظم آلمان ،برای
دومی��ن س��ال پیاپی
در جای��گاه نخس��ت
فهرس��ت توانمندترین
زنان فوربس قرار گرفته
است.
هدای��ت دو نشس��ت
ک��ه در یک��ی از آنه��ا
س��ران گ��روه هش��ت
«فوربس»
تحت تاثیر خانم مرکل،
ب��ه توافق مهم��ی برای
کاهش گازهای گلخانهای دس��ت یافتند
و در دیگری کشورهای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند
که قانون اساس��ی این اتحادیه را تغییر دهند ،از جمله
دستاوردهای صدر اعظم آلمان است که نشریه آمریکایی
فوربس برشمرده است.
وو یی ،معاون نخس��توزیر چین ،دومین زنی توانمند
فهرس��ت فوربس است .فردی که به نوشته این نشریه
در دولت کشوری است  ،که چه بسا به زودی در تولید
ناخالص ملی از آلمان پیش��ی بگیرد و پ��س از ایاالت
متح��ده قرار گیرد .وو ی��ی در مذاکره مهمی با هنری
پالسون ،معاون خزانهداری ایاالت متحده ،بسیار توانمند
ظاهر ش��د .در این مذاکره هنری پالس��ون سیاهای از
خواستههای واشنگتن از پکن را پیش کشید که افزایش
ارزش یوآن ،واحد پول چین ،از جمله آنها بود.
ه��و چینگ ،رییس اجرایی ش��رکت مالی “تماس��ک
هولدینگز” از س��نگاپور در جایگاه س��وم این فهرست
است.
کاندولیزا رایس ،وزیر امورخارجه ایاالت متحده در مکان
چهارم توانمندترین زنان جه��ان فوربس جای گرفته
است.
در این میان ملکه الیزابت دوم بیست و یکم ،گلوریا آرایو،
پنجاه و یکم و سناتور هیالری کلینتون بیست و پنجم
شدهاند.
نانسی پلوسی ،رییس مجلس نمایندگان آمریکا بیست و
ششم و لورا بوش در رده شصتم است.
س��ونیا گاندی ،رییسجمهوری هند ( ،)6میش��له الیو
ماری وزیر کشورفرانسه ( ،)11تزیپورا لیونی وزیر خارجه
اسراییل ( )39و کریستین امانپور گزارشگر بریتانیایی
سی ان ان ( ،)74از دیگر زنان این فهرست هستند.
ملکه رانیه از اردن( )82س��یما ثمر رییس کمیسیون
مستقل حقوق بشر در افغانستان ( )92و القاسمی وزیر
اقتصاد امارات(  )99از دیگر زنان کشورهای مسلمان در
این فهرست هستند

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی

7
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Tehran BBQ
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کـــوتاه...

نصف سالحهای
جهان در دست
غیرنظامیان
آمریکـــا!

در كش��ور آمریكا برای هر 100
نفر ش��هروند  90اسلحه وجود
دارد كه این كش��ور را به مسلح
ترین جامعه جهان تیدیل كرده
است.
این رقم در كانادا  30تفنگ برای
هر  100نفر است.
بر اس��اس تحقیقات انس��تیتو
مطالعات بین المللی در ژنو در
سال  2007شهروندان آمریكایی
از  875میلیون قبضه سالح گرم
موجود در جهان  270میلیون
قبض��ه را در اختیار دارند و از 8
میلیون قبضه سالح گرمی كه
ساالنه در جهان تولید می شود،
حدود چهارو نیم میلیون قبضه
توس��ط ش��هروندان آمریكایی
خریداری می شود.
این گ��زارش اضافه می كند كه
تقریبا برای هر  7نفر در جهان
 1س�لاح گرم وجود دارد .هند
دومی��ن كش��وری اس��ت ك��ه
تس��لیحات در دس��ترس غیر
نظامیان آن بس��یار زیاد است و
حدودا  46میلیون قبضه سالح
گرم خ��ارج از نظ��ارت قانون و
ارتش در دست مردم است.
اما این تعداد ب��از هم  4تفنگ
برای ه��ر  100هندی اس��ت.

«@»نام انتخابی
زوج چینی برای
فرزند!

یک زوج جوان چینی قصد دارند
نام فرزند پسر خود را @ بگذارند
و می گویند شخصیت این نشانه
ک��ه در دنی��ای اینترنت کاربرد
دارد ،انعکاس عشق این زوج در
نام فرزندشان است.
@ نشانه ای است که در آدرس
های ایمیل بکار می رود و نشانه
کاربری دارنده ایمیل را از دامنه
وبسایتی که آدرس ایمیل در آن
قرار دارد جدا می کند.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز،
امروزه اس��تفاده از اس��م های
معمولی از رون��ق افتاده و این
مس��ئله به خص��وص در چین

چین نیز ب��ا  40میلیون قبضه
س�لاح خصوصی در رتبه سوم
ق��رار دارد كه  3تفنگ برای هر
 100نفر است.
آلمان ،فرانسه ،پاكستان ،مكزیك،
برزی��ل و روس��یه از نظر تعداد
سالحها در رده های بعدی این
رده بن��دی جهانی ق��رار دارند.
از نظر س��رانه در اختیار داشتن
س�لاح ،یمن پ��س از آمریكا با
 61تفنگ برای هر  100نفر در
مكان دوم قرار داشته و فنالند با
 ،56سوئیس با  ،46عراق با 39
و صربس��تان با  38تفنگ برای
هر  100نفر در رده های بعدی
قرار دارند.
بعد از این كشورها فرانسه ،كانادا،
س��وئد ،اتریش و آلم��ان با 30
تفنگ برای هر  100نفر در رده
های بعدی بوده و این در حالی
اس��ت كه بس��یاری كشورهای
فقیرتر كه درگیر خش��ونت هم
هستند ،در رده های پایین تری
قرار دارند .ب��رای مثال نیجریه
سرانه ای برابر  1تفنگ برای هر
 100نفر را داراست.
این گ��زارش ب��ر اس��اس آمار
دولتی كشورها ،نظرسنجیها و
گزارشات رس��انه ها تهیه شده
اس��ت و تخمین زده كه حدود
 650میلیون سالح در جهان در
دست غیر نظامیان قرار داشته و
 225میلیون قبضه سالح هم در
اختیار نیروهای نظامی است.

چشمگیراست.
به گفته معاون کمیسیون زبان
چین ،پدر این نوزاد پس��ر دلیل
انتخاب این اسم برای فرزندش را
معنی @ به چینی عنوان کرده
است .چینی ها مانند بسیاری از
مردم جهان برای تلفظ نشانه @
از واژه انگلیسی  atاستفاده می
کنند که گویا این تلفظ با اندکی
تغیی��ر در زبان چینی به معنی
«عاشقش هستم» است.
آق��ای لی  ،در کنفرانس خبری
مربوط ب��ه وضعیت زب��ان این
کشور اعالم کرده که نامگذاری
این زوج جوان یک نمونه تندروی
مردم چی��ن در ماجراجویی در
اس��تفاده از زبان است و نشانه
ق��درت رو به گس��ترش دنیای
تجارت و شکستن مرزها توسط
اینترنت است.

تهران؛در رده 132
ونکوور؛ 1
اکونومیست مجله انگلیسی زبان
اکونومیس��ت
اخیرا لیستی
از بهتری��ن
و بدتری��ن
ش��هر ها ی
جهان را برای
زندگی کردن
منتشر کرده
است .بر اس��اس گزارش این مجله چاپ لندن،
شهر تهران از میان  ۱۳۲شهری که مورد بررسی
قرار گرفته اند ،در مکان صد و بیس��ت و چهارم
قرار دارد در حالی که ونکوور در کانادا و ملبورن
در استرالیا در صدر جدول هستند.
میزان جنای��ت ،تهدید تروریس��تی  ،ترافیک،
آلودگ��ی هوا ،فعالی��ت های فرهنگ��ی و وجود
امکانات تفریحی در یک ش��هر مس��ایل مهمی
است که در مطالعه اکونومیست مورد بررسی قرار
گرفته است.
از میان نه ش��هر که در انتهای جدول قرار دارند
و تهران یکی از آنهاس��ت دو شهر در خاورمیانه،
سه شهر در آفریقا و چهار شهر در آسیای جنوب
شرقی قرار دارند.

جریمه یک میلیون تومانی
ممانعت از حتصیل در ایران
به گفته مقامات
وزارت آم��وزش
و پرورش ایران،
والدی��ن دانش
آموزان��ی ک��ه
فرزندان خود را
از تحصیل مح��روم کنند به یک میلیون تومان
جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
برخی خانواده های ایرانی معتقدند که توان مالی
الزم برای تحصیل فرزندان خود را ندارند اما معاون
وزیر آموزش و پرورش ایران می گوید“ :آموزش
و پ��رورش مدعی کمک به محرومان اس��ت و از
همین رو در تغذیه و خدمات افراد کمک رسانی
می کند پس در جایی که مدرس��ه باشد دلیلی
برای عدم حضور دانش آموزان وجود ندارد”.
بر اس��اس قانون اساس��ی ،دولت موظف اس��ت
آموزش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه
فراهم کند.
تعداد دانش آموزان ایرانی حدود  15میلیون نفر
است که حدود  10میلیون و پانصدهزار نفر از آنها
در دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیل می کنند.

! Learn Today - Earn Tomorrow

Obtain a Quebec Ministry of Education Vocational Diploma In:

Computerized
Accounting Studies
Secretarial Studies
&
Starting a Business
!CALL NOW

(514) 484-0485

)(Ask about our day & evening sessions

www.shadd.com
BUS 90 WEST FROM
VENDOME METRO

FREE
TUITION

& LOANS
BURSARIES
AVAILABLE

مواد مخدر :ورود
 2000تن ،کشف
 500تن

بازتاب :جانشین رئیس ستاد مبارزه با
موادمخدر گفت :ساالنه حدود  2هزار
تن موادمخ��در از مرزهای ایران عبور
می کند که علیرغ��م تالش ماموران
مبارزه با موادمخدر فقط 25درصد آن
کشف می شود.
وی تج��ارت م��واد مخ��در را پس از
تجارت نفت ،اسلحه و صنعت توریسم،
پرسودترین تجارت خواند و اظهار کرد:
گردش مالی حاصل از خرید و فروش
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e
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وی درب��اره تع��داد معت��ادان گفت:
آخرین آمارها مربوط به سالهای - 81
 83بوده است که براساس آن  ،تعداد
معتادان  2میلیون نفر اعالم شد.

مواد افیونی در دنیا ساالنه بین 1600
تا 2000میلیارد دالر اس��ت و بحران
موادمخ��در ،پس از بح��ران محیط
زیست  ،انرژی هسته ای و جمعیت ،
مهمترین بحران عصر حاضر محسوب
می شود.
وی همچنین درباره ش��یوع مصرف
موادمخ��در در کش��ور هش��دار داد:
س��ن مصرف مواد مخ��در در ایران از
19سال به 18س��ال رسیده و گرچه
موادمخ��در صنعتی به م��رور زمان
جایگزین موادمخدر سنتی شده است،
اما تریاک همچنان شایع ترین ماده
مخدر محسوب می شود.

ویدئوخورشید:

اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی

هرشب

سنت
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Fax (514) 731-8998

Business Center

1000 Old Orchard Ave. N.D.G. H4A 3A4

Farkhondeh Bodaghi
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

Cell.:
(514) 562-SOLD
)(7653

h ad d

6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757

¯ ¯“ x£À‘Â¿ Í›¬‹ fd

Mont-Royal, QC

H3P 2T1

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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تاریخ ایران...

دکترحسن گل محمدی

(پیوند)

پیش گفتار

ه بیان
ب
سـاده
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر

( .)1واژه تاری��خ از کلمه
یون��ان HISTORIA
گرفت��ه ش��ده و از لحاظ
ریشه شناس��ی با کلمه
انگلیس��ی  STORYمرتبط اس��ت.
مورخان برای نوش��تن تاریخ از منابع
مختلفی همچون س��وابق نوش��ته یا
چاپ شده ،مصاحبه (تاریخ شفاهی) و
تحلیل یافته ای باستانشناسی استفاده
می کنند .استفاده از تمامی روشهای
ذکر ش��ده موج��ب کامل تر ش��دن
نگارش تاریخ می گردد.
کشور عزیز ما ایران ،سرزمین پهناوری
اس��ت که محل تشکیل اولین تمدن

FOR Persian History

مرتب��ط با دوره پارینه س��نگی قدیم
ایران و آثار باقی مانده از آن در اطراف
پدیده مهاجرت یک دگرگونی بزرگ
رودخانه های کش��ف رود در ش��رق
در زندگ��ی ف��ردی و گروهی اس��ت.
این دگرگونی شامل تمام جنبه های
مشهد ،استان گیالن ،مهاباد ،لرستان
و ...وجود دارد .انس��ان های نئاندرتال
زندگی می ش��ود .از این رو مهاجرت
در این دوره در ایران می زیستند که
با تغیی��ر فرهنگی و رفت��اری همراه
بقایای اسکلت آنها در غار بیستون (در
است .زیرا افراد از جایی که به آن خو
کرمانشاه) یافت شده است.
گرفته و شخصیت شان را شکل داده
ساکنین ایران قبل از آمدن آریائی ها
اس��ت مهاجرت نموده و وارد فضای
را «کلی کاسپین» می نامیدند.
دیگری می شوند که از لحاظ ساختار
(دری��ای خزر -کاس��پین= قزوین -از
__________________________
ن��ام آنها گرفته
 واژه آریا به معنی آزاده ،شریف و بزرگوار استه
شده)
ویت هر ف
ر
د
ج
و
اب
ی
 پاسداری از میراث نیاکان جزو وظایف ملی وکاس��پین ه��ا
اس
ت
ب
ه
ای
ن
س
وا
ل که :کش��اورزی می
میهنی هر قوم و ملتی است که می خواهند تداوم
کردن��د ،ای��ن
م
بخش دستاوردهای گذشتگان خود باشند.
ن
کیستم؟
مردم نخس��تین
 ایالمیان خنستین مخترعان خط در ایران هستند__________________________
کش��اورزان جهان
بودند و کشاورزی
فرهنگی ،اجتماعی و رفتاری با محیط های بشری می باش��د و سالیان دراز از سرزمین آنها (ایران) به خاک های
پیشرو دیگر تمدن ها بوده است که در رسوبی رودخانه های سند و سیحون و
قبلی تفاوت های فراوانی دارد.
جیحون و دجله و فرات رسیده است.
این دگرگونی بزرگ که بر اثر مهاجرت جاهای دیگر دنیا بوجود آمده اند.
بوجود م��ی آید ،کلیه عوام��ل و آثار پیشینه این تمدن دس��ت کم به ده پس از گذار از دوره پارینه سنگی که
زندگی را تحت تغییر و تحول و ارزیابی هزار س��ال پیش می رسد که  2500دوره روس��تا نش��ینی آغاز می شود،
مجدد قرار می ده��د .یکی از عوامل س��ال آن پس از تش��کیل بزرگترین کهن ترین آثار به دس��ت آمده از این
دوره در روس��تاهای غ��رب زاگرس و
بسیار مهم در فرآیند مهاجرت هویت امپراطوری ایران در جهان است.
و بحران هویت اس��ت .هویت افراد به مردمی که در سرزمین ایران سکونت شمال خوزس��تان می باشد .قدیمی
میزان زیادی به احساس همبستگی گزیدند ،در طول مدتی بیش از شصت ترین مدارک مربوط به اهلی شدن بز
به آب و خاک و میراث گذش��تگانش قرن ( 6000سال) اندیشه ها ،افکار و در گنج دره نزدیکی کرمانشاه کشف
ارتباط دارد .در حقیقت هویت به مانند فنونی را پدید آوردند که موجب بقای ش��ده که حدود ده هزار سال قدمت
تصاویر ذهنی از خویشتن برای معرفی انس��ان ها و باالرفت��ن منزلت و مقام دارد .بین هفت تا هش��ت هزار سال
پیش مراکز روس��تا نشینی در چند
بشریت گردیده است.
خود براساس گذشته است.
هویت ه��ر فرد جوابی اس��ت به این کش��اورزی ،فلزکاری ،مبانی اندیشه نقطه ایران در منطقه تمدن جیرفت،
های فلس��فی و اجتماع��ی و دینی ،تمدن تپه سیلک کاشان و اطراف مرو
سوال که:
پیدای��ش خط و نوش��تن ،پیدایش و دشت فارس ،کشف شده است .شوش
من کیستم؟
ش��اید تصور ش��ود که پدیده هویت کاربرد اعداد ،دانش ریاضی و س��تاره یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های
بیش��تر ب��ه مهاجرین نس��ل اول بر شناسی از س��رزمین آریائی ها یعنی شناخته ش��ده در تاریخ ایران و حتی
میگردد ولی باید توجه داشت که نسل ایران سرچشمه گرفت و موجب بوجود تاریخ بش��ریت است که آثار به دست
دوم مهاجرین اگر چه زبان را خوب یاد آمدن تمدن های مختلف در سرتاسر آم��ده از آن قدمت آن را حدود هفت
می گیرند و مشکل ارتباط ندارند ولی جامعه های بشری گردید.
هزار س��ال پیش از میالد نش��ان می
همیش��ه این نکته آنها را تحت فشار با این پیشینه پر بار ،ایرانیان امروز بویژه دهد.
قرار می دهد که اطرافیان به ایشان با نوجوانان و جوانان عزیز می بایس��ت در ط��ول تاری��خ جه��ان ،مهاجرت
دی��د یک خارجی نگاه می کنند .این نه تنها به تاریخ گذش��ته س��رزمین انسان ها و جا به جایی دسته جمعی
نس��ل پس از آن که دوره نوجوانی را کشورمان افتخار کنند بلکه الزم است همواره به منظور دستیابی به شرایط
طی کردند ،معموال در س��ن نزدیک در جهت حفظ و نگهداری این هویت بهتر زندگ��ی صورت گرفته اس��ت.
به  20س��الگی از خارجی بودن خود ارزش��مند تاریخی برای س��پردن به در دوران های گذش��ته شرایط بهتر
بیش تر آگاه می گردند و هویت ایرانی دست نسل های آینده نهایت کوشش زندگی عب��ارت از آب فراوان و خاک
داشتن برایشان مهم می شود .در این و س��عی خود را ب��کار گیرن��د ،زیرا حاصلخیز برای کشاورزی و دامپروری
موقع است که اکثر آنها به ملیت سابق پاسداری از میراث نیاکان جزو وظایف بوده است.
والدین ش��ان عالقمند ش��ده و حتی ملی و میهنی هر قوم و ملتی است که دو کوچ بزرگ از این گونه مهاجرت ها
ممکن است شروع به یادگیری زبان ،می خواهند تداوم بخش دستاوردهای را می توان کوچ بزرگ هندیان آریایی
از پیرامون کوهستان های هندوکش
گذشتگان خود باشند.
فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی کنند.
ب��ه س��رزمین پنجاب و رود س��ند و
یکی از مسائلی که آنان عالقه دارند از
آن اطالع داشته باشند ،مسائل تاریخی مقاطع تاریخی
دیگری کوچ ایالمیان و س��ومریان به
و گذشته کشورش��ان ایران است .در به منظور بررسی و شناخت بهتر ،تاریخ
ادامه در صفحه29 :
ای��ن زمان آنها به والدین و آش��نایان را ب��ه دوره های مختلف طبقه بندی
و معلمان خ��ود مراجعه می کنند و می کنند .ما در این سلسله
خواستار آن می گردند که از گذشته مطالب آن را به س��ه دوره
تاریخی کشورشان مطالب و مواردی را طبقه بندی می کنیم:
برای آنها بازگو کنند.
در ای��ن مراجعه چنانچ��ه والدین که  -دوره پیش از تاریخ
دنبال کار و زندگی و تنظیم وضعیت  -دوره ایران باستان
اقتص��ادی خانواده هس��تند ،نتوانند  -دوره ایران پس از
خواس��ته های آنها را ب��رآورده کنند اسالم
و یا اینک��ه خودش��ان در این زمینه
اطالع درستی نداشته باشند نسل دوم ایران در دوره پیش
مهاجرین دچار تضاد و بحران هویت از تاریخ
شدیدی می گردند که جبران آن اگر دوره پیش از تاریخ به زمانی
غیرممکن نباشد ،بسیار مشکل است .گفته می ش��ود که انسان
بنابر این بر اس��اس درک این مشکل هنوز خط را اختراع نکرده
فرهنگ��ی از لحاظ ش��ناخت هویت بود.
تاریخی و گذشته سرزمین کشورمان از حدود  3600سال قبل از
ایران عزیز ،مصمم هس��تیم سلسله میالد مسیح انسان خط را
مطالبی را تحت عنوان «نگاهی به تاریخ اختراع کرد.
ایران» با بیانی ساده و قابل درک ،برای دوره پیش از تاریخ را به سه
نسل های مختلف مهاجرین در شماره دوره پارینه س��نگی (عصر
های آتی این نشریه درج نماییم ،تا به حجر قدی��م) ،ف��را پارینه
یکی از رسالت های راستین و واقعی سنگی ،نو س��نگی (عصر
خود که همان جواب به هویت گذشته حجر جدید) تقس��یم می
خودمان و کشورمان است ،عمل کرده کنند .آثار باستانی بدست
آمده نش��ان دهنده وجود
باشیم.
امید اس��ت این مطالب مورد استفاده انسان ها و فرهنگ خاص
کلیه خوانندگان گرامی بویژه نوجوانان خود در س��رزمین ایران در
تمام��ی ای��ن دوره ها بوده
و جوانان عزیز ایرانی قرار بگیرد.
است .دوران پارینه سنگی
----ای��ران به س��ه دوره پارینه
تاریخ از لحاظ معنی به اطالعاتی گفته سنگی قدیم ،میانی و جدید
می شود که در رابطه با گذشته باشد تقس��یم می شود .فرهنگ

ماریا
کتُـنه

MARIA
COTTONE

مشاور مهاجرت به کانادا
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.

توجه :من از تاریخ  15اکتبر تا  10نوامبر در تهران
خواهم بود .لذا خواهشمندم برای رزرو وقت و
اطالعات بیشتر با دفتر من متاس بگیرید.
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ختفیف %

در کلیه امور مهاجرتی
تا پایان ماه سپتامبر

معاون ارشاد:
نویسنده حرفهای در
كشور نداریم
بازت��اب :معاون فرهنگ��ی وزیر فرهنگ و
ارش��اد اسالمی ،دكتر” محسن پرویز” در
آیین ویژه گشایش نمایشگاه كتاب در تاالر
برق شهر كرمان گفت :نویسنده حرفهای
در كشور وجود ندارد و افراد از روی اجبار
این حرفه را به عنوان ش��غل دوم انتخاب
مینمایند.
وی افزود :امسال برای رفع این مساله توجه
جدی شده است!

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

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

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

COTTONEMARIA@gmail.com

او به آثار مثبت برپایی نمایشگاه كتاب در
استانهای كشور اشاره كرد و گفت :در این
نمایشگاه ها ،كتاب با قیمت مناسب و یكجا
در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
دكتر پرویز همچنین گف��ت :با توجه به
مش��كالتی كه در ش��بكه توزیع به دلیل
كمب��ود حج��م نقدینگی كت��اب وجود
دارد ،برنامهریزی بلندمدت را میطلبد تا
كتابفروشی در سراسر كشور رونق یابد.
.........................

نظر یک خواننده از
ایران...

• اختیار دارید قربان!
! نویس�نده حرفه ای دیگر چه صیغه
ای است ؟ با این وضیت کدام نویسنده
ای جرائت دارد حرفه ای بنویس�د ؟!
تازه آماتورها هم جرات ندارند سراغ
نویسندگی روند  .تازه همین روزنامه
 ...و نویس�ندگانش برای کل مملکت
کاف�ی اس�ت  .در ثان�ی ای�ن وظیفه
وزارت ارشاد است که کتاب بنویسد
و منتش�ر کند! سوژه هم که به اندازه
کافی موجود است  ،یک مثال  ،در باب
فوائد سیب زمینی و مظرات چغندر !
به هیچ کسی هم بر نمیخورد...

12
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اجنمن فرهنگی ایرانیان وست آیلند
آگهی نامنویسی 2008-2007

با کادر آموزشی مجرب برای کالس های زیر

در تاریخ

شنبه  8سپتامبر 2007
نامنویسی می کند:

* ضمنا شروع کالس های زیر
روز شنبه  8سپتامبر می باشد.

ساعت شروع مدرسه:

 12:30تا  3بعدازظهر هر شنبه

c
c
c
c

آمادگی
اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
کالس هفت تا پایان دوره دبیرستان
کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن

(تشکیل کالس ها مستلزم نامنونیسی  5نفر یا بیشتر)

کالس رقص برای کودکان و بزرگساالن
(به سرپرستی گروه رقص خورشیدخانوم)
کالس مکامله فارسی

Des Sources
High School

c
c

2900 Lake

D.D.O H9B-2P1

E-mail: icsow@yahoo.com

Tel./ Fax: (514) 626-5520
Tel.:
(514) 620-4469

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

جمعه  7سپتامبر:
بحث آزاد

کشتارهای دسته
جمعی در جمهوری

اسالمی

جمعه14سپتامبر:

کردن و غنی کردن و
پیشنهادات و نظرات...

فیلم

جمعه  21سپتامبر:

شعر خوانی

جمعه  28سپتامبر:
برنامه های کتابخانه نیما
و بحث و گفتگو برای بهتر

ازهمه اعضا ،دوستان
ویاران کتابخانه نیما و نیز
همه عالقمندان دعوت
می کنیم با شرکت فعال
خود در برنامه های ما ،

آنها را پر بارتر سازند.

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel. : 514 485 - 3652
nima_librarymontreal@yahoo.ca






خانه ایران...

مدارای معقول

()Reasonable Accommodation
و بحران هویت در کبک
بدون ش��ک یکی از دالیل تش��کیل
دول��ت اقلیت در کبک پ��س از یک
صد س��ال ،مطرح ش��دن و بحث در
زمینهه��ای م��دارا با خواس��تههای
اقلیتهای فرهنگی و مهاجر بخصوص
در زمینههای مذهبی بود.
مطرح شدن بحث یادشده که در زمان
انتخابات بعد سیاسی نیز بخود گرفت،
گفتگوهای عمیق و احساس��ی را در
پیداشت و بعضاً نیز باعث واکنشهای
منفیبخصوصازسویفرانسویزبانان
در رابطه با مهاجرین گردید .بار منفی
این واکنشها بیشتر متوجه مسلمانان
و مردم مهاجر با اصلیت خاورمیانهای
گردید.
حادث��ه یازده��م س��پتامبر ،2001
جنگهای آمریکا علیه افغانس��تان و
عراق و در نهایت عملیات تروریستی
در نقاط مختلف جهان ،این نارضایتی
عمومی و حتی تنفر متقابل را تشدید
نموده اس��ت .از سویی نیز ناآگاهی و
کمبود ش��ناخت مردم کبک (و سایر
نقاط شمال آمریکا) از فرهنگ ،آداب
و رسوم ،و تفکرات و تعلقات مذهبی
مهاجرین باعث شده تا موجی از ضدیت
و حت��ی در مواردی نژادپرس��تی در
مناطق دور افتاده و شهرهای کوچک
که اصوال دارای ساختار محافظانهکارانه
و بسیار مذهبی (مسیحی  )...هستند،
نسبت به مهاجرین بوجود آید .نهایتأ
هرگاه موردی از اعمال قوانین مدارا با
ت اقلیتها مشاهده میشود،
در خواس 
به دنب��ال خود اصط��کاک و آهنگ
مخالف آن را نیز ایجاد میکند .از اینرو
دولت کبک مصمم گردیده تا از طریق
گفت و ش��نود و بررسی نظرات تمام
مردم راهکارهای عملی الزم را آنچنان
بدس��تآورد تا ضمن خنثی نمودن
بحرانی که در حال شکلگیری است،
هارمونی بیشتری را بین آحاد مختلف
جامعه بوجود آورد.
ا ّم��ا م��دارای معق��ول و جامه عمل
پوشاندن به خواس��تههای محدود و
منطقی اقلیتها چیست و از کجا آمده

مونتریال

است؟
مبح��ث م��دارای معق��ول
()Accommodement raisonnable
یک س��وژه قانونی و قضایی است که
در قوانین جزایی و مدنی کبک و کانادا
پیش بینی ش��ده و در موارد بس��یار
محدودی مورد اس��تفاده قرار گرفته
اس��ت .در واقع محاکم و قضات سعی
کردهاند تا با اس��تفاده از این قانون در
شرایط بسیار خاص با توجه به تمامی
جوانب آن ،به خواسته متقاضی جامه
عمل بپوشانند حتی اگر این خواسته
در تضاد با خواست عمومی باشد .طبق
این اص��ل اگر فردی بدلیل ش��رایط
خاص سنی یا محدودیتهای فیزیکی
(نقص عضو ،بارداری )... ،احساس کند
که حقوقش پایمال شده است ،میتواند
ب��ه دادگاه مراجع��ه کن��د و تقاضای
رس��یدگی و “مدارای معقول” نماید،
ت��ا از او رفع تبعیض گردد .این تقاضا
در صورتیکه معقول و بی غرض باشد،
باعث ضرر غیرمعقول به کارفرما نشود
و موجب سلب حقوق سایر افراد جامعه
نیز نگردد ،میتواند پاسخ مثبت بگیرد.
تا حال ،اکثر تقاضاهای مدارای معقول
در م��ورد رفع تبعیض در محیط کار
بوده است ،که اکثراً هم نتیجه مثبت
گرفته ان��د .در مواردی ن��ادر ،افرادی
متقاضی مدارای معق��ول در جامعه،
مدرسه و محیط کار نسبت به رسوم
فرهنگی و مذهبی خود بوده اند.
ب��ا آم��دن مهاجرین از چهارگوش��ه
جهان و وارد نمودن انواع فرهنگها و
آداب و رس��وم به درون جامعه کبکی
و کانادایی ،استفاده از این بند قانونی
افزایش یافتهاست .از سویی نیز بیانیه
حقوق بشر کانادا و کبک بیش از پیش
دولته��ا را مجبور نموده ت��ا با رأی
محاکم قضایی در موارد خاص و بر پایه
رعایت مفاد بیانیه هماهنگ باشند.
از ی��ک طرف ،این ت��رس و واهمه در
س��طح جامعه بوجود آمده است که
س��اختار و بافت اجتماعی ،سیاس��ی
و فرهنگی موجود که نش��ان دهنده
هویت و ریش��ه اصل��ی جامعه کبک
است در معرض خطر تغییرات بنیادی
قرار بگیرد .وحش��ت از دس��ت دادن
دستاوردهای جامعه سکوالر که دین

و سیاست در آن از هم جدا میباشند،
چیزیکه مردم کبک و کانادا مدتهای
طوالنی برای بدست آوردن آن مبارزه
نمودهان��د ،باع��ث عکسالعملهای
بعضاً غیرمنطقی نیز گردیده اس��ت.
همچنین احساس��ات ضدش��رقی و
ضداس�لامی و حتی ضدایرانی بدلیل
عملیات تروریس��تی در گوشه گوشه
جه��ان ،رش��د افکار قش��ری گری و
بنیادگرایی از سوی پاره ای گروههای
اس�لامگرای تن��درو و خصوصاً دامن
زدن به این احساس��ات توسط دولتها
و مطبوعات غربی ،عمق این بحران را
بیشترنمودهاست.
از طرف دیگ��ر ،نگرانی عده دیگری
در کب��ک این اس��ت ک��ه افراطیون
کبک و کانادا ،با ایده هایی نزدیک به
گروههای نژاد پرست از فرصت بدست
آمده سوءاستفاده کنند و سعی کنند
اقلیتها و بخصوص مهاجرین را هدف
قرار دهند و آزادی های مسلم آنها را
که به استناد قانون و رای دادگاهها باید
داشته باش��ند ،تا حد ممکن محدود
کنند.
مجموعه این مسائل نیاز ایجاد فضایی
سالم برای گفتوشنود را بیش از پیش
الزم آورده است .اینک یک کمیسیون
مش��ورتی ب��رای ش��ناخت نیازهای
مهاجرین و چاره جویی برای یافتن راه
حلی معقول و منطقی برای زندگی با
هم – و نه به موازات هم – و در نهایت
تفاهم ،بهدس��تور ژان ش��اره تشکیل
شده است .دو کمیسر این کمیسیون
پس از  5ماه اقدامات اولیه اینک آماده
شدهاند تا با سفر به اقصی نقاط استان
کبک شنونده سخنان و نظرات موافق
و مخالف تمام اقش��ار جامعه باشند.
خانه ایران مونت��رال بهعنوان نهادی
مستقل که به هیچ گروهی وابستگی
ندارد و بر پایه اهداف بنیادی خویش
که پرداختن به مس��ایل و مشکالت
اجتماعی و شهروندی ایرانیان مقیم
کبک است ،مصمم است تا در مقابل
این کمیس��یون حضور یابد و در طی
یک روند دموکراتیک ،ابتدا بس��تری
ادامه در صفحه25 :


































































































 Roksana Bahramitash








































Fri. Sept. 7, 2007, 6:30 pm

Engage in Learning
At Concordia’s Centre for Continuing Education, our Language
programs offer students the opportunity to communicate in their
choice of 9 languages for professional, social or academic purposes.
French Part Time Courses
Conversation
Writing
!!! Grammar New
Spanish Part Time Courses
Conversation

English Intensive Program
English Part Time Courses
Conversation
Writing
Grammar
!!! Pronunciation New
Preparation for TOEFL, CELDT, UWT

Introductory Courses: Arabic, German, Italian , Japanese, Mandarin, Russian
Tel.: 514-848-3600
Register Now – Courses begin September 17, 2007

www.concordia.ca/conted




















McGill University,
McConnell Engineering Building,
Room 11
3480 University Street
info.: 514-731-1443

Peel

MEKIC
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www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

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

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

خسرو برهمندی

Sandwich

Board

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

)514( 626-5520 :تلفن
----------

اوتـــاوا

g
Awnin

Ottawa Persian Radio

»«نماشـــوم

 شب9  تا7 :دوشنبه ها

Argile étincelante
Khosro Berahmandi

(Metro: Snowdon)

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

du 22 Septembre 2 Novembre 2007
Vernissage: Vendredi le
21 Septembre 2007 de
19h à 22h
---------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.



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

www.chinradio.com

4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

5004 Queen Mary
(514)

737 63 63
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اجنمن دوستداران زرتشت

اطالعیه

این انجمن طبق اساسنامه خود در جهت اهدافش که
مهم ترین آنها برگزاری جشن های ملی با تکیه بر فلسفه
 شناساندن و انتقال آن، توام با حفظ آداب و رسوم،آنها
به نسل جدید دور از ایران زمین و گسترش آن در بین
. همواره کوشیده است،جامعه ایرانی مونترآل می باشد
،در این راستا ضمن سپاسگزاری از شرکت شما عزیران
تاریخ برگزاری جشن های ملی را به آگاهی هموطنان
:عزیز و عالقمند می رساند

:جشن مهرگان

2007  اکتبر6 شنبه

:جشن شب یلدا
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w.iranica.com
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(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹¾†
w.iranica.com
www.sun-video.com
E-mail: sunvideo@videotron.ca

(514) 898-IRAN 
























2007  دسامبر21 جمعه

:جشن سده

2008  فوریه1 جمعه

:جشن چهارشنبه سوری

2008  مارس18 سه شنبه

514-325-3012 :تلفــــن آگاهی

روابط عمومی
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âÅÀ¼œ jÂ›Z®•
Zf483-6017,
£`` ` ` ` ` ` ` `483-IRAN
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ica.com
5897 Sherbrooke
W. Tel.: (514)
£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
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(514) 369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹¾†

www.iranica.com

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

• پیاده روی در طبیعت

برای اطالعات بیشتر ونامنویسی با
:آقای مهراب تماس بگیرید
514 369- 6313

•فوتبال
•دوچرخه سواری

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

مدرسه دهخدا

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















( بیائید جشن های514) 938-8066
















 ملی را پاس بداریم
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منایشگاه آثار
نقاشی

129.00
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We are located at :

7025 Cote St-luc road.
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

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
























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












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

گروه خیریه پردیس
تلفن متاس درمونتریال خامن

784-0305 )514( : پروانه ابهری

14
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

بازندۀ قمار
برندۀ حیات جاوید

و درباره همه چیز با هم
یکرد که با برخورداری
خسرو فکر م 
شوهرش تصمیم گرفتند او را به
یکردند .یک بار
صحبت م 
و
ک شغل بهتر قادر خواهد بود با
ادر خسرو اعمال مذهبی خود را
از ی
م
که صحبت مذهب پیش
ند.
کن
ول
قب
گی
اند
خو
خسرو
زند
یداد .ولی خسرو هیچ فر
ست دختر خود ازدواج کند .بدین

م
جام
ان
وبی
دو
خ
ه
ب
سرو خاله و شوهرخالهاش را بسیار
آمد خسرو خیلی سریع
خ
منظور برای باال بردن مقام خود از
القهای به مراسم مذهبی نداشت.
ع
خسرو
ست داشت و میدانست که آنها
رای نظر خود را با اطمینان بیان
یار خست هکننده و تکراری دو
اظ حرفه و شغل تصمیم گرفت ب
دوران کودکی را در تهران گذراند.
بس
ش
لح
ظر
ن
ه
ب
نیز او را دوست دارند و حتی بعد از
نمود« :من فکر نمیکنم
امه تحصیل راهی خارج از کشور
یک خانۀ زیبا که حیاط بسیار بود و هیچ هیجانی برایش نداشت.
اد
آنها در
بردن به راز زندگیش از محبتش
خدایی وجود داشته باشد».
پی
خواهرش در انگلستان تحصیل
خسرو ایمان ساده و اعتقاد قلبی
یکردند .او
بزرگی داشت زندگی م 
کاسته نشد .ولی آگاهی شود.
امه داد که طبیعت انسان ضعیف
نسبت به آنها
او اد
یکرد و با کمک او توانست با اخذ
مادرش را درک میکرد .ولی این
نوز هم درخت کهنسال و بزرگ
م 
ت ،ما به شخص قدرتمندتر از خود
ه
از این فرزندخواندگی بهشدت او
اس
ش تحصیلی در سال  ۱۹۷۱برای
ش
سر
یاد
ه

پ
که
ب
را
آن
این
رای
ین
شیر
ب
اق
شتی
ای
ه
پذیر
ا
ه
و
میو
ش
تال
و
آلو
احتیاج داریم که در هنگام مشکل
زرد
یداد .احساس
را تحت تأثیر قرار م 
نیز با خود هم عقیده کند ،برایش
تحصیل وارد انگلستان شود.
رد .درست در میان حیاط حوض
را
او رجوع کنیم .ما درباره خدایان
دا
رده
خو
قت شخصی را داشت که گول
به
سرو در روزهای اول اقامتش در
ابل قبول نبود و از میزان این صدا
هی تزئینی قرار داشت که فوارهای
خ
یسازیم .خدایان
ق
ما
طرد شده است و این احساس تا
آینده داستانهای زیادی م 
و
انگلستان امیدهای زیادی برای
یکاست .این وقایع به او نشان
از آن میجوشید و اطراف آن را
م 
یتوانند به ما
هم
سالهای طوالنی با او بود و او را به
ما کسانی هستند که م 
شت ولی شش ماه بعد همه چیز
یداد که در آینده با فرزندان خود
دا
سنگهایی احاطه کرده بودند .در کنار م 
کر فرو میبرد .همۀ این مسائل در
نامهای از دوست کمککنند.
ف
چنین رفتاری را در پیش نگیرد.
حوض اهل خانواده خستگی در
ناگهان تغییر کرد .او
وهرخواهرش با او موافق نبود .او
این
رتو واقعۀ دیگری که اتفاق افتاد
ش
پ
خترش دریافت نمود مبنی بر اینکه
شد
آب
ی

ش
م
رگ
خش
بز
در
سرو
و
کی
خ
که
خن
نان
از
و
د
مچ
دند
ه
کر
به چند آیه در کتابمقدس رجوع
می
تجربیاتی که ایران در آن سالها
و
دینش با اصرار از او میخواهند که
اتفاقاتی میافتاد که او را نسبت
ند.
وال
برد
ی

تا نشان دهد که عیسی خداوند
م
ذت
بر
ربی
ل
مخ
ات
دستخوش آن بود تأثیر
نمود
با شخص دیگری ازدواج کند.
به دین و مذهب بسیار مشوش و
سرو عالقه خاصی به آب داشت
ت .خسرو وحشت کرد و بر خود
خ
او نهاد.
اس
خسرو در شرایط بسیار بدی قرار
پریشانتر مینمود .رنج و مصیبت
آن فواره او را عجیب مجذوب و
یکرد که اگر خدایی
و
واج
ر
ران
سرگرمیهای غربی در ای
لرزید .او فکر م 
فته بود .نامهای نوشت و از دختر
جهان اطراف او را بسیار ناامید و
فته خود مینمود .دو ساله بود که
گر
جود داشته باشد قدرتی است که
در
کرد وکلوپهای شبانه ،دیسکو،
شی
هم و
پیدا
خواست ترتیبی دهد که بتواند با
رای خرید از خانه بیرون رفته ناراحت میکرد .بارها از خود سؤال
انسانها در آسمان ساکن است.
ب
ش
ادر
لی
م
الک
ای
ه
ه
ساد و قمارخانه که در آن نوشاب
تی در این مورد داشته دور از
یکرد که چطور جهانی پر از ف
سته
خوا
تر
والدین او صحب
گ
بزر
ای
ه
ه
بچ

از
م
نمیتواند مانند انسان باشد .این
و
بود
یشد در
به آزادی و فراوانی عرضه م 
او
شد و بتواند در این باره کاری انجام
مصیبت در کنترل خداست؟
بود که مواظب او باشند .اما زمانی
وع به خودنمایی می کردند .با
ده که خدا ب هصورت یک انسان بر
تهران شر
عقی
دهد .ولی دختر نامهای در جواب
ادیان مختلف در مورد خدایان
مادرش به خانه برگشت بچهها با
وی زمین زندگی کرد کفر است.
که
وع
شر
ین
ا
ها
ن
سا
ان
از
گفتند ولی همۀ آنها برای خیلی
ر
سرو نوشت مبنی بر اینکه متأسف
اعتنایی به او گفتند که خسرو در
ی
متفاوتی سخن م 
خ
بی
خسرو با اینکه در حال بهبود از
ک دنیای جدید بود .مردم ناگهان
ی
ست و نمیتواند کاری انجام دهد
نمیتواندحقیقتداشتهباشند.
حوض افتاده است!
ا
آن ضربه عاطفی بود ولی اختالف
رصتهای بیشماری بدست آوردند
ف
صمیم خود را گرفته و با آن مرد
نها
آ
از
ده
ک
پری
ی
دام
ض
ک
حو
که
رف
یم
ط
دان
مادرش سریع به
ب
ما از کجا
وت
رهنگی در این کشور نیز او را رنج
که با آن مواجه شوند و مکانهای
ف
رت
صو
با
رد.
که
ازدواج خواهد ک
بود و خسرو را دیده بود
واقعی است؟
یداد .در دهه هفتاد همه چیز در
بی که در آن به تفریح بپردازند.
م 
جال
ربه هولناکی به خسرو وارد شده
م؟
تی
داری
حرک
ست
روی آب افتاده و هیچ
د
در
کی
آیا مال
ض
ییر و نوسان بود و این موضوع که
خسرو و دوستانش این فرصت را
تغ
ین خسرو فرزند دیگری نداشتند.
بود .او خود را برای سالها ادامه
انی
ج
یچ
نمیکند ،مانند کسی که ه
والد
ستفاده از مواد مخدر و سکس آزاد
غنیمت شمردند تا از این آزادی
ا
حصیل آماده کرده بود که بتواند با
و
وم
یار
ق
دان
بس
او
رزن
رای
ف
سرو
در او نیست .این شوک ب
خ
ی

باز
تنها هم
ت
ست رواج بیشتری مییافت .زنان
ستفاده کنند .تماشای فیلم یکی از
که دوستش دارد ازدواج کند .ا
ا
ها
ه
هفت
خر
ش
آ
هو
را
بی
نها
که
آ
خویش بودند که او
سنگین بود و باعث شد
نان بود و بیشتر اوقات دختری
های کوتاه میپوشیدند و زوجها
سرگرمیهای آ
ش ماه تسلیم ازدواج لباس
با
نیز
ش
ادر
تان
بر
ابس
سر
ت
هم
در
ش
از
و
شود .ولی خوشبختانه
کرد
س
پ
ی

او
م
نما میگذرانیدند .بعدها ولی
مالقات
بدون هیچ مشکلی در خیابانها
ند .وقتی یازده خود را در سی
دیگری شده بود .او میدانست که
ک
کم
ردم
رفت
در خانه بود و با فریاد از م
ی
هم به تعطیالت م 
با
مدیگر را میبوسیدند .این مسائل
رار مالقات با دختران و رفتن به
ه
ق
شار خانوادگی در ایران بسیار قوی
قت
چه
حقی
ب
ید،
ین
رس
ا
راه
به
انه
طلبید .ناگهان مردی از
سف
متأ
بود
ساله
ف
یار با ایران متفاوت بود .با اینکه در
جالس رقص تفریح اصلی آنان شد.
بس
م
ال مغلوب
ست ولی اینک خود را کام ً
ها
ه
خال
را
او
ختر
و
کرد
د
و
اله
را روی دستان خود بلند
پی برد که پسرخ
فعالیتها برخالف شریعت ا
ران هم نوآوریهایی در حال انجام
بیشتر این
یکرد و تا ای
و
ند

م
ست
سرو
س
ه
سا
او
خ
اح
ران
رد.
رده
آو
واه
خو
با تالش و تقال به هوش
خ
ت

و
ران
کس
راد
وش
مثل ب
بود ولی بانوان در مجامع عمومی
و خالف سنتهای اصیل ایرانی
شدن
نها را خاله و شوهرخاله بود
دودی انگیزه خود را برای اهدافی
رد.
ندا
طر
خا
ه
خود از این واقعه چیزی ب
افرادی که او آ
ح
ش مناسبی داشتند و بسیاری از
یشد .بیشتر مردم
محسوب م 
پوش
در آینده در نظر داشت از دست
او
عی
بود
واق
ده
ین
ش
والد
تر
ولی مادرش وقتی بزرگ
ند
مان
کرد
ی

که
صدا م
خصوصًا رهبران مذهبی بهشدت و
یکردند.
مسائل را رعایت م 
م
و
ات
روز
م
جرا
آن
ما
که
ین
بود
ا
از
یباشند .خسرو
در این مورد به او گفته
داد.
م 
رای خسرو راحت بود که خود را
اطعانه با این فعالیتها به مخالفت
ب
ق
سرو با خواهر و شوهرخواهرش که
ات
نج
رگ
م
از
ود.
یک مرد یهودی او را
ب
ده
ش
وت
ین آزادیهای جدید بسیار خ
مبه
با این فرهنگ انطباق دهد .ولی
پرداختند .ا
ک آلمانی بود زندگی میکرد .یک
خود
ین
والد
عی
واق
او سومین فرزند
داده است.
ود .مشخص و بارز بود که در ی
خواست آن سنت و تربیتی را که
سطحی ب
ی
نم 
برای آنان داستان دردناک خود
ود .زمانی که او کوچک بود و هنوز
روز
ران داشت و هنوز برایش دارای
ب
ائل مهم خیلی چیزها تغییر نکرده
در ای
یدگی و مواظبت داشت مس
زگو نمود و قلب خود را برایشان
رس
به
یاج
را با
احت
ازهای عالی بودند ،فراموش کند.
است .با اینکه در آن زمان جوانان
امتی
چهارم آنها به دنیا میآمد .مادرش
گشود .آنها او را تشویق به ماندن
بچه
رای همین عدم انطباق با فرهنگ و
ست
شروع کرده بودند که با هم دو
ب
انگلستان و ادامه تحصیل کردند.
زمان بسیار خسته بود و خواهر
در
آن
یهای غربی بود که خسرو با دِبی
در
ختر و پسر باشند ولی ازدواج از
آزاد
اهرش خسرو را برای مدتی د
اینکه از لحاظ روحی در وضعیت
خو
وهر
با
وش
که دختری یهودیاالصل با موهای
اظ سنت همچنان پابرجا بود .این
لح
بی نبود ولی قبول کرد که بماند
انه خود میبرند .همه چیز تا این
جال
خ
به
مله
وضوع برای جوانان بسیاری از ج
مشکی بود آشنا شد.
م
به تحصیل خود ادامه دهد .او از
عی
س
نان
آ
که
این
تا
بود
وب
خ
زمان
یار ناخوشایند بود .او عاشق و
ادامه در شماره آینده
خسرو بس
مصاحبت با شوهرخواهرش لذت
یکنند بچه نوپا را به خانه حقیقی
م
شده بود ولی هم او و هم دوست
ازگردانند .ولی هر بار که او را در
میبرد .بعضی شبها تا نیمههای
خود ب
خترش موظف بودند آن را با والدین
د
یگذاشتند جیغها و فریادهای
یخوردند
شب با هم مشروب م 

م
آنجا
خود در میان بگذارند.
یکشید.بنابراینخاله
نآمیزیم 
جنو 

توجه توجه

کالس های زبان های
انگلیسی و فرانسوی
توسط استادان مجرب

رایگان

هر هفته در کلیسای انجیلی فارسی زبان
تلفن آگاهی:

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
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MARIE-ANNE
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514-999-5168
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جشن بیستمین سالگرد گشایش مدرسه
فارسی زبان دهخدا در مونتریال
...میدوارکننده
 ا،یک روز زیبا
...شادی گذراندند
ما نیز به سهم کوچک خود
بیستمینسالگردمیالدمدرسه
فارسی را به دوستان مان در
هیات مدیره دهخدا صمیمانه
 سال های،شادباش گفته
پربارتری را برای این یاران
)  (پیوند.سختکوش آرزومندیم

ایثارگری که در این بیست سال
آستین باال زدند و در برقراری
...مدرسه دهخدا کوشیدند
 عنوان ها و روابط،روزی که نام ها
همه در پس پشت عشق به بچه
های ایران و عشق به زبان نجیب
فارسی در سایه ماند و همه با
 به عشق ایران،هم و در کنار هم
ساعاتی را در آفتاب دلچسب به

نمایشی زیبا و ستودنی از
 تالش و عشق، نظم،همبستگی
...به ایران و ایرانی
یک روز امیدوارکننده برای
دلبسته گان به ایران و اعتالی
،میراث فرهنگی و زبان فارسی
...ارتقاء و تعمیق روابط کامیونیتی
روزی بـــــرای قدردانی و
حق شناسی از فردفرد هموطنان

شادباش

 دسامبر26 :اندی نازنین در پاالس

هفدمین سالگرد انتشار نشریه ارزشمند شما و تالش در خور تقدیرتان را در این

ارائه ای از گروه تپش

همه دوستان و همکاران همیشه و هنوز شما در پیوند مونتریال و ونکوور

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

D
L
O

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

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

X

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

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











N.D.G.

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

D
L
SO

e











Purchasing Hom
with as low as
%0 Cash
Down!

Lasalle
2-plex

St-Julienne

charming bungalow
in 14250 sf of land
for only $29900

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

Pierrefonds

New Listing

Price R
educed
!

.سال های دشوار تبعید صمیمانه شادباش میگوئیم

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

Pierrefonds

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

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

CoteSt-Luc

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

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

(2005)

S

Pierrefonds

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

St-Laurent

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

$ 225000

RENT: 850/month

S

،دوستان فرهیخته و تالشگر هفته نامه شهروند

D
L
O

CHOMEDY
(LAVAL)

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

16
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هیپنوتیزم

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

علی سلیمی
هیپنوتراپیست























































Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301
Metro: Guy

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

www.clinique-arya.com

Restaurant Le Gourmet Grec
رستوران گورمه ِ
گـرگ
NCE
PRI URE
H
ART

مدیریترستـــــــــوران
 Le Gourmet Grecاز هموطنان
عزیز و آشپزهای عزیز ایرانی که در
شناساندن فرهنگ و غذاهای لذیذ
ایرانی به همشهری های مونترالی
در سه ماه گذشته ما را یاری کردند
بدینوسیله تشکر می کند.
مدیریت این رستوران امیدوار است
آینده نه چندان دور غذاهای ایرانی،
همانند غذاهای یونانی و ایتالیایی
مورد پسند جهانیان قرار بگیرد.
بیاد داشته باشید،
شومینه ما با چوب طبیعی در فضای
بسیار خانوادگی همراه با چای
سنتی ایرانی در هوای سرد و برف
در راه(!) همراه با غذاهای ایرانی،
دریایی و یونانی ،جای دنجی برا ی
شما هموطنان و مهمانانتان است.

اینک خوشمزه ترین
چلوکباب شهر را

با ما نوش جان کنید:

سلطانی ،کوبیده ،برگ،

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

g
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اسپشیال این ماه:
خرچنگ ،جوجه کباب ،میگو،
زرشک پلو( مخصوص) قرمه سبزی،
کباب ترش ،زیتون پرورده ،کباب
کوبیده (با گوشت بره) ،باقالی پلو،
میرزا قاسمی ،خاویار ایران و....
بستنی و نوشابه برای پرنس و
پرنسس های ایرانی (کمتر از 12
سال) رایگان است!
چای داغ و سنتی ایرانی در کنار
آتشکده شومینه خوش آمدگویی ما
برای شما و مهمانانتان است.
لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید.
به امید دیدار

Room for

400 people

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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اطالعیه
مدرسه دهخدا بار دیگر
فعالیت های آموزشی و

فرهنگی خود را
-2007 برای سال تحصیلی
: رسما آغاز می کند2008
----------------:نامنویسی و شروع کالس ها
در تاریخ

2007  سپتامبر8 شنبه

:در محل مدرسه واقع در
4976 Notre-Dame West
) سنت هانری:(مترو
-----------------------

Page 1
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498$/MOIS*

478$/MOIS*

1
MERCEDES-BENZ S500 V 2001, 137 000 km, intérieur
deigno, syst. navigation, a/c double, sièges électriques
avant et arrière, , chargeur 6 CD +++ 26 900$ ou
498$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

369$/MOIS*

NAVIGATION
DVD

2
3
MERCEDES-BENZ S430 V 2001, 74 000 km, syst. de navigation, ACURA 3.2 TL 2004, 120 000 km, tout équipée, ensemble de
double a/c, chargeur 6 CD, jantes alum., sièges électriques et jupes, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, chargeur 6 CD, 23 500$
chauffants, toit ouvrant, jantes alum., très propre, 25 900$ ou ou 369$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
478$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

344$/MOIS*

219$/MOIS*

348$/MOIS*

4

JAGUAR X-TYPE 4X4 2004, 38 000 km, a/c, groupe
électrique, CD, jantes alum., cuir, balance de garantie
complète du manufacturier, 21 900$ ou 344$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

------------------------. دالر در سال می باشد120 * شهریه ساالنه مدرسه کماکان

(514) 886-4768

12:32 PM

LE SPÉCIALISTE DES VOITURES IMPORTÉES

لطفا با در دست داشتن کارت مدیکر و کارنامه سال پیش فرزند خود در زمان
.یادشده در نشانی زیر در محل مدرسه حضور بهم رسانید

:تلفن اطالعات

8/22/2007

5
MERCEDES-BENZ C320 2002, 110 000 km, automatique,
tout équipée, toit ouvrant, cuir, jantes alum., a/c, garantie et
inspection incluses,19 400$ ou 348$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443.

6
TOYOTA MATRIX XRS 2003, 100 000 km, 5 vit., manuelle,
tout équipée, a/c, jantes alum., CD, groupe élect., condition
salle de montre, 12 400$ ou 219$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443.

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE

هیات مدیره مدرسه دهخدا

269$/MOIS*

عسس مرا
..بگیر

223$/MOIS*

169$/MOIS*

7
8
AUDI A4 1.8 TURBO QUATTRO 2002, 89 000 km, man., 5
SPÉCIAL DE LA SEMAINE
vit., cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, sièges chauffants, HONDA ACCORD 1998, 136 000 km, V6, 2 portes, tout
garantie prolongée du manufacturier, 17 600$ ou 269$/mois*, équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum 16”, a/c, CD, 8 900$ ou
au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
169$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

228$/MOIS*

AUSSI S60 AWD 2003,
14 900$

9
VOLVO S40 ÉDITION SPORT 2004, automatique, tout
équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, aileron,
sièges électriques chauffants, 14 900$ ou 223$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.

515$/MOIS*

164$/MOIS*

پلیس زن در ام القری
:و درآمریکا

شما کدام را
!می پسندید

11

10

HONDA ACCORD 2003, 95 000 km, automatique, 2 portes, MAZDA PROTEGÉ5 2003, 90 000 km, 5 vit., a/c, toit ouvrant,
groupe électrique, a/c, balance de garantie du manufacturier, jantes alum., balance de garantie, 10 200$ ou 164$/mois*, au
13 400$ ou 228$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. 514-482-0034 ou 514-651-7443.

289$/MOIS*

389$/MOIS*

13
MERCEDES-BENZ ML500 2002, 70 000 km, (2) a/c, groupe
électrique, CD, jantes alum, cuir, toit ouvrant, phares au
xénon, balance de garantie Mercedes, 24 900$ ou
389$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

2

AUSSI 2004
DISPONIBLE

229$/MOIS*

14

4 ROUES MOTRICES
BALANCE DE GARANTIE

15

LAND ROVER DISCOVERY SE II 4X4 2003, 115 000 km, JEEP TJ 2003, cuir, (2) toits, lecteur CD, jantes
automatique, (2) toits ouvrants, tout équipé, cuir, jantes alum, chromées, balance de garantie, 15 400$ ou 229$/mois*,
a/c, chargeur 6 CD, très propre, 16 500$ ou 289$/mois*, au
au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-482-0034 ou 514-651-7443.

* F INANCEMENT

e

12
INFINITI FX35 HIGH TECH PACKAGE 2005, (2) a/c,
groupe électrique, jantes alum., cuir, lecteur DVD, toit
ouvrant, système de navigation, chargeur CD, 35 900$ ou
515$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

AVEC

2 000$

DE COMPTANT
COMPTANT, TAXES EN SUS .

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

مدرسه ایرانی دهخدا

2008-2007  سال حتصیلی:نامنویسی و شروع کالس ها

vpp00094.qxd

CHANCE AU CRÉDIT


















































































vice,
Best Ser lity,
a
Best Qu e...
c
Best pri































































































































































































 

















































 























































 

















































�


�
















�

















































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

 2008آماده شود.
____________
ضمن مصاحبه هایی ،روسای
کمیس��یون درباره مسائل و
علی اشرف شادپور
مش��کالت موج��ود نظرها و
____________
پیشنهادهایی ابراز داشته اند.
چارلز تیلور می گوید:
«برای ما مهم اس��ت که تا حد
ممکن به اش��خاص بیش��تری
فرصت داده شود که بطور آزادانه
در زمس��تان گذش��ته ،موضوعات��ی در
نظر خود را بیان کنند .مطالب
مونترال پیش آمد که مسائل و مشکالت زیادی درباره مهاجرین ناگفته باقی مانده
روزافزون حاص��ل از حضور مهاجرین در است و مشغله های ذهنی چندی وجود
کانادا ،مخصوصا در کبک ،را برجسته تر دارد ک��ه هنوز بیان نش��ده اند ،البته این
از پی��ش کرد .از جمل��ه این اتفاقات ،می موضوع جنبه های سیاس��ی هم دارد که
توان از اعالمیه ش��هرک هروویل ،اخراج تیلور و بوش��ار ،در مصاحبه ها ،از ورود به
یک دختر جوان از مسابقه فوتبال بخاطر این بخش خودداری کرده اند.
اصرار در داش��تن مقنعه و عکس العمل اگر مس��ئله فقط مربوط به پوشش های
های متعاقب آن نام برد .از طریق همین مذهب��ی و موضوع های س��اده ای از این
ستون ،خوانندگان محترم پیوند در جریان قبیل باش��د ،حل آن آس��ان اس��ت .ولی
این مسائل قرار گرفتند.
تعیی��ن میزان حقوقی ک��ه به مهاجرین
این پیش آمدها با مبارزات انتخابات ملی تعلق م��ی گی��رد موضوع را مش��کل و
کبک برای تعیین نمایندگان پارلمان هم پیچی��ده کرده اس��ت .اصطالح س��ازش
زمان بودند .آقای ژان شاره ،برای اینکه این معقول ()reasonable accommodation
تشنج ها ،که رسانه های خبری پیازداغش به یک مفهوم حقوقی گفته می شود که
را قدری زیادت��ر از حد لزوم کرده بودند ،تساوی حقوق در یک جامعه چند گانه را
تاثیر س��وئی در آراء مردم نداشته باشند ،تعریف می کند .اما در کبک ،این عبارت
کمیس��یونی به ریاست مش��ترک آقایان خالصه می ش��ود در ادغام آداب مذهبی
جرارد بوش��ار ،جامعه ش��ناس و مورخ ،و و سنتی مهاجرین با آنچه که محدودیت
چارلز تیلور ،فیلسوف ،تعیین کرد تا جنبه های جامعه کبک می پذیرد.
ها و ابعاد مختلف موض��وع را ،که در این اما تیلور می گوید:
ستون از آن با اصطالح سازش معقول یاد کمیسیون ،در مورد موضوعی که روبروی
می ش��ود ،بررسی کنند و گزارش خود را آن قرار دارد وس��یع ترین دیدگاه ممکن
توام با توصیه ها و پیشنهادها ،تا یکسال از را در نظر خواهد گرفت و مس��ئله ادغام
آن تاریخ ،به دولت کبک ارائه نمایند.
مهاجرین در کبک را از ریش��ه و اس��اس
این اقدام عاقالنه سروصداها را تا حدودی مورد بررسی قرار خواهد داد.
خوابان��د .ولی طبق نظر بعض��ی ها ،این بوشار هم اظهار داشته:
جریان اثر خود را در انتخابات گذاش��ت و همه می دانیم مدتهاس��ت که مهاجرین
حزب آکسیون دموکراتیک ماریو دومون ،در کبک هس��تند .ولی اینک کبکی ها از
با صعود ناگهان��ی ،از موقعیت یک حزب وجود آنان آگاه شده اند و این بیدار شدن
کوچک ک��م تاثیر به مق��ام حزب اصلی کبکی ها را می ترس��اند که مبادا هویت
اوپوزیسیون تاثیرگذار دست یافت.
خود را از دست بدهند .در اینجا باید اضافه
از آن موقع تاکنون ،کمیس��یون بوش��ار -کنم ایکاش مسئله فقط به هویت خاتمه
تیلور ،بی س��روصدا ،با انجام تحقیقات و پی��دا می کرد ،چون موضوع خطرناک تر
مشورتها با گروهها و اشخاص صاحبنظر به از اینهاست.
بررسیموضوعپرداخت.روسایکمیسیون اخیرا خانم کریس��تین امانپور ،گزارشگر
معتقدند اکنون وقت آن رسیده است که توانا ،گزارش��ی با نام «جنگجویان خدا»
از صاحبان اصلی ،یعنی کبکی ها ،پرسیده تهیه کرده است که در سه شب متوالی از
شود که نظر آنان در این مورد چیست و شبکه  CNNآمریکا پخش شد .اکنون که
ابعاد سازش معقول تا کجا می تواند امتداد این مطلب را شما می خوانید بخش هائی
داشته باشد؟
از آن مجددا پخش میشود.
ب��رای این منظور ،کمیس��یون برنامه ای این گزارش مس��تند نش��ان می دهد که
تنظیم کرده اس��ت که طب��ق آن از ماه بنیادگرای��ان مذهبی ،اعم از مس��یحی،
آگوست تا دسامبر امسال ،از اهالی کبک یهودی و مس��لمان ،با چه حرارتی در پی
در سرتاسر استان نظرخواهی کند .چون براندازیسکوالریسمومسلطکردنمجدد
قرار است گزارش کمیسیون تا  31مارس قوانین مذهبی به امور سیاسی و اجتماعی

مسائل و مشکالت کمیسیون
بوشار -تیلور

101

قانون
پس از 30
سال

ی قوی برای حفظ
ابزار
هویت کبک...

روز یکش��نبه
 26اوت ،رهبران حرکت استقالل طلبانه
کبک ،به مناس��بت س��ی امین سالگرد
تصویب و ب��ه اجرا درآم��دن قانونی بنام
 ،101-Billدر ی��ک راهپیمایی ش��رکت
کردند.
نخست وزیر سابق کبک ،برنار الندری ،در
بین سخنرانان این مراسم بود.
وی به کامیل لورن ،طراح این قانون ،ادای
احترام کرد.
همانطور که آگاهید مضمون اصلی قانون
 101محوری��ت زبان فرانس��ه در کبک
است.
به بیان دیگر ،قانون  101زبان فرانس��ه را
به عنوان زبان اداری کبک به رسمیت می
شناسد .همه می دانیم که کبکی ها عالقه
و حساسیت عجیبی به زبان فرانسه دارند و
آن را از اجزاء اصلی هویت خود می دانند.
از سوی دیگر ،اساسی ترین راه حفظ زبان،
اعمال آن در آموزش و پرورش است.
بنابر این ،قانون  101به مسئله آموزش و
پرورش به زبان فرانس��ه در کبک اهمیت
خاصی قائل اس��ت .اگر محدودیت های
قانون  101منحصرا مربوط به فرانس��وی
زبانان کبک باشد ،مشکل چندانی ایجاد
نمی کن��د .ولی طبق این قانون ،فرزندان
مهاجرانی که به کبک می آیند ،در صورتی
که والدین آنان انگلیس��ی زبان نباشند،
می بایستی در مدارس فرانسوی زبان به
تحصیلبپردازند.
در حالیک��ه ،قانون حق��وق و آزادی های
کانادا تحصیل به زبان های انگلیس��ی و
فرانسوی را برای همه تامین می کند.

Reasonable
Accommodation

هس��تند و
چگونه بطور کامال سازمان یافته با بودجه
های مکفی ،فعالیت ه��ای خود را دنبال
می کنند .جالب اس��ت بدانی��م که این
گونه فعالیت ها در ایاالت متحده آمریکا
شدیدتر و موثرتر است.
ممکن است تصور ش��ود که آنان اقلیتی
بیش نیس��تند و در مقابل دموکراس��ی
اکثریت کاری از پیش نخواهند برد .ولی
باید توجه داش��ت که همواره اقلیت های
س��ازمان یافته و قوی حرف خ��ود را به
کرسی می نشانند و اکثریت پراکنده جز
تمکین کاری نمی توانند انجام دهند ،مگر
آنکه آنان هم س��ازمان یافته باشند .اما با
یک نگاه سطحی هم می توان دریافت که
اکثریت های خاموش سازمانی ندارند ،و
تنها می توانند حرف خود را پای صندوق
رای بزنند ،آنهم در صورتی که صندوقی
به معنی واقعی وجود داش��ته باش��د .کم
نیستند حکومت هائی که از راه صندوق
رای به قدرت رسیده اند و بالفاصله ریشه
هر چه صندوق و اکثریت و دموکراسی را
خشکانیدهاند.
باری برگردیم به سازش معقول...
بوشار می گوید کبکی های فرانسوی زبان
متعصب ،که گاهی با عنوان کبکی های
«اصیل» ( )soucheاز آنها یاد می ش��ود،
چون اقلیتی در کانادا و آمریکای شمالی
هس��تند ،در مقابل مهاجرین احس��اس
ناامنی دارند و خیال می کنند که فرهنگ
آنان در مقابل تهاجم فرهنگی دیگران در
حال احتضاراست.
به عقیده بوشار ممکن است این احساس
آنان توجیهی باش��د به اینکه چرا سازش
معقول در کبک ،بیشتر از سایر نقاط کانادا
به یک بحث داغ تبدیل شده است.
تیلور می گوید:
کبکی ها نیازمندن��د که اعتماد به نفس
خود را دوباره بدست آورند و نشان دهند
که گشاده روئی و سخاوتمندی هنوز در
میان آنان زنده است.
اولین نوبت اس��تماع دیدگاهها در تاریخ
 11-10س��پتامبر برای ش��هر گتینو و از
 26تا  30نوامبر برای مونترال برنامه ریزی
شده است.
البته برنامه های زیاد دیگری برای بحث
و گفتگو در این باره تهیه گردیده اس��ت
که یکی از آنها همین اواخر در دانش��گاه
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نوشته زیر فرازهایی از یک مصاحبه
تلویزیونی با چهره نام آشنای ایرانیان
مونتریال است .به دلیل اهمیت بحث،
نظر خوانندگان را به آن جلب می کنیم.

پیشگیری بهتر از
درمان است

از بروز جنگ رژیم
جمهوری اسالمی با آمریکا
و متحدانش و جتزیه میهن
مان پیشگیری کنیم؟

احمد مصطفی لو

اگر س��وال موضوع را علمی مطرح کنیم
بایستی اهداف و فرضیه ها و سوابق رژیم
جمهوری اسالمی را بشناسیم و چگونگی
ایجاد آن را در س��ال  57در نظر بگیریم.
رژیم��ی که نطفه اش از نیرنگ و جنایت
بسته شده و در بستری پر از خونریزی و
کشتار زیر سایه توطئه جهانی تولد یافته
و شورشیان بنام آزادی خواهی و دین ،نه
تنها کشور را به خون و آتش کشیدند بلکه
دستاوردهای نزدیک به صد سال فداکاری
در راه بهزیستی و آزادی را نیز به باد دادند
و دان��ه ت��رور ،تخریب و آتش س��وزی را
گس��ترش داده و با فریب و ارعاب مردم،
قتل ،زندان ،غارت و بی اعتنائی به خواست
و مصالح ملی ،رژیم جمهوری اسالمی را به
ملت ایران تحمیل کردند.
در  18تیر سال  1359زمانی که تعدادی
از پرسنل پایگاه هوائی شاهرخی همدان
قی��ام کردن��د و اکثریت م��ردم ایران به
خ��روش آم��ده بودند و رژیم در آس��تانه
سقوط قرار گرفته بود رژیم با اعدام 124
نفر از خلبانان و افسران رشید کشورمان،
تحریکات و اقدامات جنگ افروزانه ،صدام
را وادار حمل��ه به ای��ران نمود و جنگی 8
ساله برای ملت ایران ایجاد کرد که چیزی
جز بدبختی و نکبت ب��ه بار نیاورد .اما به
شاهرگ رژیم در حال مرگ رژیم اسالمی،

خون��ی تازه جاری ش��د ک��ه این جنگ
خائنانه برای بنیانگذار جمهوری اسالمی
خمینی یک «رحمت الهی بود».
نتیجه این کار آن ش��د ک��ه بعد از قتل
صدها هزار جوان و نوجوان ایرانی و هدر
دادن میلیاردها دالر س��رمایه کش��ور و
خسارت های روانی جبران ناپذیر ،بدون
کوچکترین دستاوردی پایان یافت و همان
خمینی ،به سادگی آب خوردن ،جام زهر
نوشید و در مقابل دشمن زبونی که قبل
از سال  ،1359در مقابل ارتش ایران یارای
حتی چند روز مقاومت را نداش��ت س��ر
تس��لیم فرود آورد و به این جنگ خفت
بار خاتمه داد.
عجبا که رژیم بی حیا ،هنوز هم با وقاهت،
آن شکست مفتضحانه را پیروزی میخواند
و افتخ��ار میکند و س��الگرد آنرا جش��ن
میگیرد!
س��وابق  28ساله رژیم جمهوری اسالمی
ثابت میکند که برای ادامه حیات خود ،از
هیچ جنایت و س��رکوب و قتل عام روی
گ��ردان نبوده و هنگامی که س��رکوب و
خش��ونت بهر عنوانی کارساز نباشد برای
نجات از فروپاش��ی و اس��تمرار قدرت و
حیات خود به دنبال همان «رحمت الهی»
یعنی جنگ می��رود و در صورت لزوم بی
درنگ و محابا به آن دامن میزند و ش��اید
آغازگر آن باشد.
صرفنظر از تجربه ظهور و حیات نزدیک
به س��ه ده��ه رژیم ،جمهوری اس�لامی
بر پایه اهدافی بنا ش��ده که بدون جنگ
ب��زرگ و فراگیر به آن نائل نمی ش��ود و
اگ��ر از اهدافش عدول کن��د پایه هایش
خواهد ریخت و بر جای نخواهد ماند و به
همین دلیل رژیم سالهاست بدون توجه
به فالکت و بدبختی های مردم ایران ،در
تدارک جنگی ب��زرگ و فراگیری ،برنامه
ریزی و تالش میکند.
به عنوان مثال:
«جمهوری اسالمی در طرح های تبلیغاتی
جنگی اش ،ش��عارهائی چ��ون ،مرگ بر
آمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،ما آمریکا را زیر پا
لِه می کنیم ،اسرائیل باید از صحنه روزگار

حذ ف

تنها راه پیشگیری از این جنگ
خامنانسوز را اقدام سریع
مردم ایران برای خلع یک رژیم
جمهوری اسالمی می دامن.
ش��ود و ده ها ش��عار دیگر ..را مطرح می
کند.
* آق��ای احمدی ن��ژاد ،رئی��س جمهور
اسالمی در نامه اش به آقای بوش ،رئیس
جمهور آمریکا وی را ضمنی کافر قلمداد
کرده و گفته است که صلح فقط با ایمان
آورندگان به اسالم است.
در جمهوری اس�لامی بیش از صد کتاب
درس��ی و راهنمائی ،آموزش��ی معلمان
مدارس،مواضعفتنهانگیزیضدآمریکائی،
ضد یهودی ،ضد حزبی ریشه دوانده و در
سیستم آموزشی ،دانش آموزان کشور را
مغزشوئی میکنند و برای جنگ و شهادت
بر علیه غرب بویژه آمریکا و اسرائیل آماده
میسازند.
* به دانش آموزان آموزش داده میشود که
برای جنگ با آمریکای جهانخوار ،شیطان
بزرگ ،استکبار جهانی ،بهر قیمتی حتی به
قیمت جان خود ،به منزله یکی از وظائف
ش��رعی عمل کنند و «جهاد و شهادت»
مضمون اصلی این کتاب های آموزش��ی
اس��ت و از جهت دیگر اکثر صندلی های
دانشگاه ها در اختیار خانواده های وابسته
به رژیم و درصد کمی برای بقیه فرزندان
کش��ور اس��ت و رژیم در جهت پاکسازی
استادان و آموزگاران سکوالر دگراندیش
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است.
از ه��ر ده نف��ر کبکی 6 ،نفر
طالبند که این قانون به همین
صورت فعلی باقی بماند.
Cell.: (514) 815-6344
ولی بقی��ه معتقدند که باید
Fax:(514) 769-7030
قدری نرمتر شود.
www.suttonquebec.com
G. Veulet Ramazanpour B.A.
ارتباطات
و
ولی وزیر فرهنگ
gramazanpour@sutton.com
Agent Immobilier Affilié
گفته است که این قانون
یک ابزار قوی برای حفظ
هویت ماست .ما باید تمام
ابزاره��ای الزم را ب��ه کار
بگیریم.
نتیجه نظرسنجی ها در
بی��ن فرانس��وی زبانان و
انگلیس��ی زبانان و متکلمین سایر زبانها
Cote-Desیک سان نیست و اعداد و ارقام متفاوت با
Neiges
پیچیدگی ها زیاد بدست آمده است.
فرانسوی زبانان تاثیر این قانون در زمینه
های کار و مش��اغل ،زبان آموزشی و زبان
آگهی ها را مثبت ارزیابی می کنند .ولی













انگلیسی زبانان و سایرین ،مانند فرانسوی



زبانان ذوق زده نیستند.
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صحبت می کنند.






































این به دلیل تس��لط فرهن��گ آمریکائی


















است.






















نیم��ی از کبکی ها فکر می کنند از زمان
اجرای این قانون ،مهاجرین امتیاز زندگی
در محیط فرانسوی را انتخاب می کنند .اما
علیرغم تاثیر ظاهری آن ،که مثبت ارزیابی
شده است ،قانون  101واقعا چیزی را در
زندگی روزمره عوض نکرده است.





514-738-2842 
ه��ر اقدامی جهت نرمتر کردن این قانون










514-738-1336 
بعم��ل می آید با مخالفت تندرو ها روبرو
می شود .مثال یک قاضی که در این زمینه
رأی ص��ادر کرده به عدم رعایت بیطرفی
متهم گردیده است.





































بخش��نامه
و
قانون
در
و اما نکته آخر ،باز


















و غیره نمی ت��وان یک زبان یا فرهنگ را









تحمیل کرد یا حتی آنه��ا را حفظ کرد.


















فقط پویای��ی و جاذبه آن زبان و فرهنگ 
Elendale & Cote Ste-Catherine
است که حرف آخر را می زند.

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

محدودیت های قانون  101برای تازه
واردین به کانادا مشکالتی ایجاد می
کند.
البت��ه قان��ون  101جنبه ه��ای دیگری
ه��م دارد که آگهی ها ،مکاتب��ات اداری،
مکالم��ات در محیط کار ،ن��ام مکان ها و
غیره ،از آن جمله هستند که باید به زبان
فرانسوی باشد.
اکنون  30سال پس از به اجرا درآمدن این
قانون بعضی مؤسسات پژوهشی و حتی
مردم ع��ادی درصدد برآمده اند که اثرات
آن را در جامعه کبک بررسی کنند.
برمبنای یکی از این نظرس��نجی ها80 ،
درصد فرانسوی زبانان معتقدند که اثرات
اجرای این قانون مثبت بوده است.
این خوش بینی بیشتر در میان جوانان و
اشخاص با تحصیالت باالتر وجود دارد.
ام��ا همه در ای��ن خوش بینی ش��ریک
نیستن .د
از جمله خانم لوئیز بودوئن ،وزیر سابق و
مجری این قانون می گوید:
این فوق العاده است که جوانان چنین می
پندارند .ولی برعکس من بسیار نگرانم.
خانم بودوئن ،حاال مسئول مرکز مطالعات
بین المللی دانش��گاه مونترال ،در زمینه
مسائل «فرانکوفونی» است.
ب��رای خوش بینی و بدبینی هر دو طرف
دالیلی وجود دارد.
از زمان اجرای این قان��ون ،درصد دانش
آموزانی که در کبک به مدرسه می روند از
 83/4به  89/2افزایش یافته است .این در
حالی است که نرخ فرانسوی زبانان نسبت
به کل جمعیت کانادا مرتبا در حال کاهش
اس��ت و از  29درصد در س��ال  1951به
 22/9درصد در سال  2001کاهش یافته
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INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN
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به کوشش

محمدرضا
علیدوستی

- 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

پنجــره دوستی

)Tel.: (514
578-5411
3555

Cote-Des-Neiges #1109

معرفی افراد به یکدیگر
ّ

اصول پایه معاشرت
این شماره:

اتیکت ک ّلی

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,
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AMRO TRAVEL
OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com
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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
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La Maison
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مرد امروزی یا “متروسکشوال” را به
عنوان “مردی که عالیق جنس��یش
فقط به جنس مخالف (زن) است ولی
در عین حال از ابراز عالقه به زیبایی،
پاکیزگی ،آراس��تگی ،و ابراز احساس
خود هراس ندارد” تعریف کردیم.
اتیکت در یک جمله «مجموعۀ برخورد
ها،رفتار ،و آداب اجتماعی شایسته و
مورد پسند و متعارف» است .اگر چه
حتّی رس��می ترین مقامات و مؤ ّدب
ترین افراد هم گاهی در جمع کارهایی
میکنند که موج��ب خجالت خود و
آزردگی اطرافیانشان میشوند.
ا جیمی کارتر یک بار اش��تباهاً
مث�ل ً
لب ملکۀ مادرانگلستان را
بوسید ،یا جورج بوش پدر
در یک ضیاف��ت در توکیو
روی لباس نخس��ت وزیر
ژاپن باال آورد.
این تصادف ها برای اعتبار
شخصیتی شان بسیار گران تمام شد.
رعایت مبانی اتیک��ت نه تنها مانع از
انگشت نما ش��دن و موضوع مباحث
خاله زن��ک ها و چش��م و ابرو آمدن
افرادی میش��ود که گویی کاری بهتر
از عیب جویی دیگران س��راغ ندارند،
بلکه نماد و تابلوی ش��خصیتی است
ک��ه به آرامش درونی دس��ت یافته و
معاشرت با او لذتبخش است .یک فرد
شخصیت اگر چه خود
هوشمند و با ّ
هرگز از دیگران عیب جویی نمیکند و
از صحبتهای خاص افراد پست پرهیز
دارد وگفتار ی��اوه گویان برایش مهم
نیس��ت ا ّما گزک هم دست هوچیان
نمی دهد (.)1
خاط��رۀ اولین برخورده��ا معموالً در
ذهن میماند.
همانطور که یک ش��اه کلید میتواند
قفل های زیادی را بگشاید رفتارهای
شایسته و مؤ ّدبانه حاکی از خودآگاهی
با ایجاد اعتماد به نفس قوی ،آرامش
و تسلط می تواند مسیر زندگی را به
شکل معجزه آسایی هموار نماید .اگر
چه الزم نیست همیشه ،با همه ،و در
همۀ شرایط نکات ریز رفتار اجتماعی را
رعایت کنیم ،ا ّما قبل از زیر پا گذاشتن
و شکس��تن و تغییر دادن قوانین باید
آنها را خوب بشناسیم.

جلسات رمسی
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820 Atwater
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ای اش��اره به رسمی ،نیمه رسمی ،یا
غیررس��می بودن نوع لباس ها بشود.
اگر مطمئن نیستید بهتر است از بانیان
مهمانی یا دوستان دیگرتان که ممکن
است بدانند بپرسید.
به طور کلّی کت و شلوار مشکی می
تواند برای بس��یاری از مناس��بت ها
مناسب باشد.

معموالً قرار اس��ت بیش��تر دیدارها،
رسمی یا غیر رسمی با آرامش و لذت
همراهباشند.یقینبدانیدحتّیمجالس
ترحیم و عزاداری ها هم از پس ارضای
نیازهای اجتماعی و روحی از صحنۀ
ذهن پاک م��ی گردند.
عصبی بودن ،خجالت و
تشویش همه نشانه های
نبود اطمینان است.
چه بپوشیم؟
چه بگوییم؟
چه طور برخورد کنیم؟
ا ّولین اصل آرامش درونی،
تلقین است.
بیشترین آرامش وقتی حاصل میشود
که خیال شما از مناسب بودن لباستان
راحت باش��د .به طور کلّی اگر لباس
ش��ما کمی رسمی تر از ج ّو میهمانی
باشد بهتر است.
به جاست که در دعوتنامه ها به گونه

“کا! بِچ��ه ه��ا! بِچه ه��ا! کا!” لطیف
ۀ معروفیس��ت که دوس��تان آبادانی
تعریف میکنند و میگویند ما اینطور
دوستانمان رابه هم معرفی میکنیم.
در دیدارهای رسمی تر سلسله مراتب
معرفی رعایت شود .یعنی
باید هنگام ّ
مث ً
ال مهمان به عروس ،همکار به رئیس،
و هنرمند به ملکه معرفی میشوند .در
مجامع ،آقایان به خانم ها و کوچکترها
معرفی میشوند.
به بزرگترها ّ
معرفی شما
به یاد داش��ته باشید که ّ
دریچۀ مکالم��ه را بین دو فرد باز می
کند .حاال این دو نفر مکالمه با یکدیگر
را ش��روع خواهند کرد .برای ش��روع
مکالمه جمالتی نظیر “از آشنایی تون
خوش��حالم” یا “اردتمندم” مناسب
اند.
بهتر است از اصطالحات لوطی مسلکی
و کوچه بازاری پرهیز کنیم وگرنه اگر
عادتمان بشوند ممکن است ناخوداگاه
و بیجا از آنها استفاده کنیم”.چا ّکریم”!!
“مخل��ص ص”!!”کوچیک ش��ما” یا
ّ
“اوچی��ک همتون”!! “نو ّکرت��م”!!! یا
ّ
“ ّکرتم”!! اگر چه بعضاً بین دوس��تان
برایابرازدوستی
و خنده خالی از
لطف نیستند ا ّما
چن��دان برازندۀ
دیدارهایرسمی
نمی باشند.

خودکفایی
به محض ورود از در ،وظیفۀ ش��ما به
عنوان مهمان ،این اس��ت که خودکفا
باشید.
ولی اگ��ر میزبان بودی��د باید نهایت
تالش��تان را برای سر گرمی و خوشی
مهمانان به کار میگرفتید ،ا ّما نباید به
عنوان مهمان منتظر کسی باشید که
دست ش��ما را بگیرد .با افراد صحبت
کنید و طرح دوس��تی بریزید .حتّی
اگر احساس بیگانگی کردید با لبخند
و محب��ت به تماش��ا بایس��تید ویک
شنونده خوب باشید .نقش خجالتی
ایفا کردن و سکوت و ادب ،گاه مؤثرتر
از سخنوریست و بسیاری از ما جایزه
های خوبی ب��رای ایفای این نقش به
دست آورده ایم.

آخرین توصیه اینکه

 کام ًال آرامش داش��ته باشید و خوب
تماشاکنید.
 از اینکه تنها ایس��تاده اید وحش��تنکنید .همیشه میتوانید به این سو و آن
سو بروید و مث ً
ال به تماشای تابلوهای
هنری دیوار و گل ها بپردازید .در همه
حال آمادۀ ش��روع گفتار ب��ا دیگران
باش��ید .روحیه خود را شاد نگه دارید
و پیوسته اصول پایه معاشرت را به یاد
داشته باشید:
 همیشه بهتر است لباستان رسمی ترباشد تا غیر رسمی
 دیر رسیدن به مهمانی ها بد است.زود رسیدن هم بد است (این در مورد
میهمانی هاست نه
جلسات یا کنسرت
و دیدارهای رسمی).
بهترین زمان رسیدن
 15ت��ا  20بع��د از
ساعت شروع از پیش
اعالن شده است.
 م��ؤ ّدب باش��ید وخیلی زود فرض را بر رفاقت و شروع
شوخی با سایر حاضرین نگذارید
 مهمان��ی خود کفا باش��ید و از اینفرصت برای آش��نایی ب��ا افراد جدید
استفادهکنید.
 اگر مکالمه در موردی اس��ت که درتخصص زیاد ندارید ،سکوت کنید
آن ّ
و گوش بدهید و خود را ضایع نکنید.

اتیکت

خوانندگان خوب پیوند

در استقبالی دلگرم کننده،
هموطنان ،دوستان و عزیزان
در محافل مختلف ،همچنین
از طریق فکس و ایمیل ،کتبی،
تلفنی و حضوری ،نکته ها و
پرسش ها ی فراوانی را در
خصوص آداب معاشرت و
اتیکت با اینجانب و نیز دیگر
همکاران پیوند ،مطرح کرده و
می کنند .
از مجموعۀ این نکات سرفصل
های زیر را جمع بندی و تنظیم
کردیم.
در شماره های آینده به این
موضوعات خواهیم پرداخت.
شما هم می توانید سوژه های
خود را با ما در میان بگذارید:
 آداب بیزنس کردن با ایرانی اتیکت تعارف :تعارف بیش از حد باجناغی (مهمان از ایران) کهنمیرود!
 همکاران در دفتر کوچک ،یکنفر بهداشت را رعایت نمیکند؟
 موی گوش ،بینی ،پشت (در دریا،استخر،باشگاه)،
 ته ریش ،لباس لکه دار و ...دراداره و...
 دختر 18ساله :پدرم اجازه دیسکورفتن نمی دهد
 دیرآمدن ایرانیان به مجالسدیر برگزار کردن مجالسبلندحرف زدن با موبایل« :قاطی»کردن حیطه های شخصی و
همگانی
 بلند حرف زدن در اماکن عمومی(رستوران ها)
 آداب ایمیل فرستادن :خبر مرگدوست را ایمیل نکنید!
 تلفن دیروقت بی خبر به دیدار دوست رفتن فرق شورت مامان دوز و برمیودا لطفا سر میز شام فالس نکنید! بوسیدن بچه ها در میهمانی ها! خوردن غذا به سرعت برق و باد تعریف و تمجید نکردن از دستپخت
 خداحافظی دم در ،طوالنی و بهصدای بلند
 موضوع سگ (نجس و پاکی)! سوال کردن از مسائل خصوصی:درآمد ،سن و..
 دوستی کارت والنتاین برایهمسر دوستش میفرستد
 بحث سیاسی تنش زا درمیهمانی های خصوصی

و ...بسیاری دیگر...

 همیشه با کارگزاران و خدمه مهربانو دوستانه رفتار کنید.
برخورد تند و پر توّقعی و ایراد گرفتن
از دیر و زود و کم و کیف غذا و خدمات
خصوصاً اگر با لحن آمرانه باشد نشان
شخصیت و عقد
ۀ چیزی جز کمبود
ّ
ۀ حقارت نیس��ت .از اینکه ناخودآگاه
ش��خصیت محترم ش��ما در معرض
چنین افترایی قرار گیرد بپرهیزید.
 بدون اینکه از شما بخواهند به دستهای خاص از مهمانها ملحق نشوید.
 با متلک گوی��ی یا به هر نحو دیگرمزاحم سایر مهمان ها نشوید
 سعی کنید آخرین فردی که مهمانیرا ترک میکند ،نباشید؛ مگر قرار باشد
به میزبان کمک کنید!
همیش��ه از میزبان تش ّکر کنید و ازنکات مثبت آن مهمانی یاد کنید.
 در ص��ورت ام��کان باهمۀ کس��انیکه درآن جلس��ه مالقات ک��رده اید
خداحافظیکنید.
 اگر خدای نکرده مس��ت ش��ده اید،هرچه زودتر جلس��ه را ترک کنید تا
حرمت تان پیش افراد حفظ شود.
 (اوه ،در مورد هستۀ زیتون یا خرماییکه خوردید! هسته را در یک دستمال
کاغذی بپیچید و در فرصت مناسب
دور بیاندازید).
____________________
 -1گزک دست کسی دادن:
بهانه به کسی دادن
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خـــانواده...

تغذیه و سالمت دانش
آموزان در ایام حتصیل
صبحسپتامبر...

در مونتریال ،با شروع مدارس بسیاری خانواده ها
مشغول خرید وسایل دفتری ،یونیفورم و غیره
هستند که در کنار آن بد نیست بررسی کنیم به
نوع تغذیه ای که دانش آموزان در طی یک سال
آینده در پیش روی خواهند داشت.
بچه ها برای رش��د و پیشرفت به غذای خوب و
سالم نیاز دارند .خیلی مهم است که به بچه ها
آموزش دهیم برای داش��تن انرژی بیشتر برای
فراگیری درس و ورزش چه نوع غذاهایی برای
آنها مفید اس��ت و خانواده ها خود برای بچه ها
مدلی باشند.
به همین منظور ظرف ناهار دانش آموز که صبح
خانه را ترک می کند تا بعدازظهر آن روز بسیار
مهم است.

بیماریهای
قلبی از
شایعترین علل
بی خوابی است

صبحانه و اهمیت آن

ورزش کنید!

مناسب س��ن آنها گوشت کم
چربی و مرغ باش��د .یک یا دو
ن��وع میوه مورد عالقه کودک که بریده و
آماده ش��ده یا کمپوت میوه بدون شکر
مناسب است.
ظرف آب خنک یا آب میوه که در منزل
تهیه شود بسیار مفید است.

خ��واب خوب و کافی در طول ش��ب و
خوردن یک صبحانه خوب و مقوی ،به
بچه ها کمک می کند که س��ر کالس
تمرکز بیش��تری داش��ته و گفته های
معلم را سریع تر یاد بگیرند.
صبحانه کمک می کند که بچه ها کمتر احساس
گرسنگی و خستگی کنند.
خانواده بهترین الگوی تعلیم و تربیت می باشد.
پدر و مادرها بهتر است صبح ها بچه ها را 20
دقیقه زودتر از س��اعت معمول از خواب بیدار
کرده و تمام اعضای خانواده س��ر میز صبحانه
نشسته و با هم صبحانه میل کنند.
یک صبحانه خوب می تواند مجموعه ای از نان
با فیبر ،شیر کم چربی ،پنیر کم چربی ،سریال
با ش��کر کم ،تخم مرغ و حداقل یک یا دو نوع
میوه تازه باشد.
آب پرتق��ال تازه بخاطر داش��تن قند طبیعی
مفیدترین نوشیدنی ،خصوصا برای بچه های پر
جنب و جوش ،است.
بچ��ه های خود را به نوش��یدن چای کم رنگ
خصوصا در فصل زمستان تشویق کنید.

به بچه ها آموزش بدهیم که خوردن یک
میوه مورد عالقه او در س��اعت  10صبح
برای داشتن انرژی بیشتر مفید است.
همچنین خوردن میوه و یا آجیل خصوصا
بادام و پسته در ساعت  3بعدازظهر بسیار
ضروری است .زیرا در این ساعت بچه ها
بخاطر داشتن فعالیت جسمی و استفاده
از انرژی شان برای فراگیری درس در سر
کالس ،قند خون پایین آمده و احساس
خستگی مفرط می کنند.
بچ��ه ها را ب��ه نوش��یدن آب و فواید آن
تشویقکنید.

ناهار بچه ها در مدرسه

شام شب با خانواده

در کبک ،بس��یاری از مدارس کافه تریا دارند و
اکثرا قیمت آنها مناسب است.
اما غذاهایی که توزیع می شود فاقد مواد غذایی
مورد نیاز بدن می باشد و اکثر غذاها با کیفیت
پایینی عرضه میش��ود ،و بخاطر اینکه مزه غذا
بهتر بش��ود از نمک ،روغن و آردهای س��فید؛
که بعد از غذا باعث خس��تگی مفرط می باشد
استفاده می کنند.
شاید بد نباشد که در این زمینه بچه ها را آموزش
دهیم و تشویق کنیم خودشان غذای مورد عالقه
شان را با کمک خانواده درست کنند.
بهتر است ناهار بچه ها همراه با ساالد و به میزان

خوردن شام شب بهترین زمان آموزش به
بچه ها میباشد.
اعضای خانواده با مهر و محبت س��ر یک
میز نشس��ته و نظرات خودشان را با هم
تقسیم می کنند.
 کودکان تشویق میشوند اتفاقاتی که در طولروز ب��رای آنها در مدرس��ه چه ب��ا معلم چه با
دوس��تان پیش آمده را برای شما تعریف کنند
و از این رو احس��اس نزدیکی با تک تک اعضای
خانواده بیشتر است.
 سر میز شام از تماش��ای تلویزیون خودداریکنید.

بیماری های قلب��ی ،ریوی و آرتروز از
ش��ایع ترین علل بیخوابی محسوب
میشوند.
از نظر روانپزشكان بیماری هایی كه با
درد همراه هستند نظیر (بیماری های
قلبی،ریوی،آرتروز)بیماریهایداخلی
و جراح��ی بیماری روان��ی (اضطراب،

پـارسی
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ساعات زنگ تفریح

چند فایده...
 ورزش از ب�روزبیماری ها جلوگیری
می کند.
 ورزش قوای مغزیرا تقویت می کند.
 ورزش استرس رااز بین می برد.
 ورزش ب�ه ش�ماانرژی می دهد.
 ورزش ب�ه ایجاد رابطه ها کمک میکند.
 ورزش قلبتان را تقویت می کند. ورزش اج�ازه م�ی ده�د بیش�تربخورید.
 ورزش کارائیتان را باال می برد. کاهش وزن مهمترین هدف نیست. پیدا کردن کمی وق�ت برای ورزشچندان هم دشوار نیست.
تلفن های خود را برای مدتی که مشغول صرف
شام هستید ببندید .اس��تفاده از موزیک آرام و
کالسیک بد نیست.
 نظر بچه ها را راجع به ناهار فردای آنها بپرسیدو آنها را برای خرید و آماده کردن سهیم کنید.

با آرزوی سالی تحصیلی 2008-2007
موفقیت آمیز برای فرزندانتان

خرما و فواید
فراوان آن

افسردگی ،استرسهای زندگی روزمره)
تغییرات محیطی (مسافرت ،بستری در
بیمارستان) و استفاده بیش از حد دارو
از علل مهم بی خوابی هستند.
تحریكپذیری،فقدانتمركز،خستگی،
عصبانیت ،افت كاری و خواب آلودگی
روزم��ره از ع��وارض مهم ب��ی خوابی

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

خرما حاوی عناصر فراوان غذایی
ب��وده و برای بدن انس��ان مفید
است.
هستند كه در
درازم��دت و در صورت عدم
درمان می توانند باعث مشكالت روانی
و بخصوص افسردگی در فرد شود.
در صورتی كه بی خوابی طوالنی شود
مراجعه به پزشك ضروری است و پزشك
با معاینه و كسب اطالعات كافی تالش
می كند علت بی خوابی را برطرف كند
و برحسب علت به درمان آن بپردازد به
طور كلی رعایت اصول بهداشت خواب
به تأمین و حفظ یك خواب خوب كمك
می كند.
خودداری از مصرف خودس��رانه دارو،
چای ،قهوه و سیگار ،پرهیز از مصرف
غذا و مایعات زیاد در ش��ب ،پرهیز از
خواب بعدازظهر ،حفظ تناسب اندام و
فیزیك بدن ،خودداری از فعالیتهای
ش��غلی ،تماش��ای تلویزیون و كار با
كامپیوت��ر در اتاق خواب از جمله این
اصول بهداشتی هستند.
وضعیت مناس��ب اتاق خ��واب از نظر
نور ،صدا ،درجه حرارت ،تشك و بالش
مناس��ب نی��ز در خواب خ��وب مؤثر
است.
مص��رف داروه��ای مختل��ف در دوره
س��المندی و ع��دم تح��رك فیزیكی
كافی در طول روز از علل بس��یار مهم
بیخوابی شبانه سالمندان است.

خرما حاوی  70-60درصد مواد
قندی 20-13 ،درص��د آب 2 ،و
 191درصد پروتئین و  2و 151
درص��د امالح معدن��ی و 181/5
درصد چربی است.
خرم��ا منبع بس��یار خوبی برای
پتاسیم و آهن و گلسیم و فسفر
بوده و س��بب فعال كردن قوای
مغزی و جسمی می شود.
گفتنی است؛ خرما سبب آرامش
اعص��اب ش��ده و ویتامین های
 A،B2و B1و كم��ی ویتامین ج
را دربردارد.

ویدئوخورشید:
اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی

هرشب

سنت
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ب را پاس
د
ا ر یـ��م

̶ϧΎΑήϬη Ϯ̴Α βϴϠ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨ̰ϣ Ϯ̴Α ̠Ϥ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ρήη ζϴ̡ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎϴϧ ζϴ̡ Ϯ̴Α
ϥϮϨ̯ΎΗ Ϯ̴Α ϝΎΣ ϪΑ ΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮϨ̯ΎΗ Ϯ̴Α ϻΎΣ ΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪΣΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ ϩίΪϧΎΗ Ϯ̴Α
ΖϴόΑΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϧϭήϬη Ϯ̴Α
εήΨϟΩ Ϯ̴Α έϭήΛΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨέΎ̯ Ϯ̴Α ήϴΛΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎγέΎ̯ Ϯ̴Α έά̳ ήϴΛΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̳έίΎΑ Ϯ̴Α ήΟΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωή̯ήҨΩ Ϯ̴Α ήϴΧΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΑ ϒγΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΑ ϩϭΪϧ Ϯ̴Α
αϮδϓ Ϯ̴Α ϒγΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
βϴγΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίΪϧ ϩέ Ϯ̴Α
ϩϭΪϧ Ϯ̴Α ϢϟΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̲ϧέΩ Ϯ̴Α ϞϣΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎθϓΎ̡ Ϯ̴Α Ϊϴ̯ΎΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪη ϒϴϟ΄Η ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪη ϪΘηϮϧ Ϯ̴Α
Ϯ̴Θϔ̳ Ϯ̴Α ήψϧ ϝΩΎΒΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ήϴ̩ Ϯ̴Α ήΤΒΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϟλϻ ̶ϧήҨ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΒΗ ̶ϧήҨ Ϯ̴Α
εΎΑΩΎη Ϯ̴Α ̮ҨήΒΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨΨΒϟ Ϯ̴Α ϢδΒΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫΪϣΎϴ̡ Ϯ̴Α ΕΎόΒΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭήϴ̡ Ϯ̴Α ΖϴόΒΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϧΎ̳έίΎΑ Ϯ̴Α έΎΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎ̳έίΎΑ Ϯ̴Α ΕέΎΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎ̳έίΎΑ Ϯ̴Α ̵έΎΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Ϩ̴Ϥϫ Ϯ̴Α βϧΎΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ίϭΎΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίέΩ ΖγΩ Ϯ̴Α
ήψϧΪҨΪΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ή̴ϧίΎΑ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ϪΑήΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩϮϣί Ϯ̴Α
ΐϠσ ϪҨΰΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮΧ ̶ҨΪΟ Ϯ̴Α
̶ҨΎϤϫΩή̳ Ϯ̴Α ϊϤΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̳ΪϨϨ̯ ϊϤΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̳ΪϣΩή̳ Ϯ̴Α
ΕΰϴϬΠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̱ήΑ ϭ ίΎγ Ϯ̴Α
̶ψϔϠϟ ΖΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩ̫ϭ ϪΑ ϩ̫ϭ Ϯ̴Α
έΎθϓ ΖΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎθϓ ήҨί Ϯ̴Α
̵Ϯϟ ΖΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϓέΩ ήҨί Ϯ̴Α
ϦҨήҨί Ϯ̴Α ̶ϧΎΘΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΒϨΟ Ϯ̴Α ̭ήΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨϨ̯ ̮ҨήΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨϧΰϴ̴ϧήΑ Ϯ̴Α
ΰϴ̴ϧήΑ ϦϴδΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴ̴ϧ ϦҨήϓ Ϯ̴Α
ΖδΑ Ϯ̴Α ϦμΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴϘΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖηΩέϮΧ Ϯ̴Α
ζϫϭ̡̬ Ϯ̴Α ϖϴϘΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎΑΩήΑ Ϯ̴Α ϞϤΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωή̯ ϞϤΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωέϭ ΏΎΗ Ϯ̴Α
̶ϧϮ̳ή̳Ω Ϯ̴Α ϝϮΤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧήҨϭ Ϯ̴Α ΐҨήΨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α κμΨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘηέήγ
εΰϐϟ Ϯ̴Α ̶τΨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϴϠΨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίΎγ ̶ϬΗ Ϯ̴Α
ΩέϭήΑ Ϯ̴Α ϦϴϤΨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϞϴΨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΪϨ̡ /ΖηΪϨ̡ Ϯ̴Α
ϪϣΩ Ϯ̴Α ϡϭΪΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̰ϫέ Ϯ̴Α ήϴΑΪΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϣ̯ Ϣ̯ Ϯ̴Α ΎΠҨέΪΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭΩή̳ Ϯ̴Α ϦҨϭΪΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ή̯άΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΰηϮ̳/̵έϭΩΎҨ
ϥϮҨ Ϯ̴Α αήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
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پزشکــی....

بوی
بدن

به غیر از بوئی که بر
اثر یک بیماری بوجود
می آی��د ،ب��وی بدن
ارثی است که از اجداد
ما به ما ارث رس��یده و
آنها از آن برای شناسائی
یکدیگ��ر و یا جلب توجه
جنس مخالف اس��تفاده
می کردن��د و امروز ما می
خواهیم به هر نحوی که هست
از شرش خالص شویم.
برعکس آنچه که مردم فکر می
کنند عرق ترشح شده توسط غده
های ( )exocrinesبی بو هستند
و این ترش��حات ب��رای تنظیم
حرارت ب��دن می باش��ند فقط
ترش��حات غدد  apocrinesکه
در کشاله ران و زیر بغل هستند
بودار هستند (خانم ها کمی در
زیر سینه هایشان دارند) و این بو
بر اثر فعالیت باکتری ها قویتر می
شود .البته این بوها در نزد بالغین
وج��ود دارد زیرا این غدد قبل از
بلوغ فعال نیستند.

بوهای اولیه

(مربوط به یک بیماری نیستند)
 بوه��ای مربوط ب��ه زیر بغل وپاها نس��بتا قوی (قدرت آن در
همه یکسان نیست) بوهای سیر
و ادویه که از پوس��ت خارج می
شوند.
بوه��ای ثانویه (که بر اثر بیماری
یا یک عامل خارجی احس��اس
میشوند)
 بوهای غیرمعمولی(بوی میوه ،ترش��یدگی و یا بوی
گند)
 -بوهای غیرقابل تشخیص

علل:
بوهای اولیه

22 PAYVAND: k Vol. 14 k No.806 k Sept. 01, 2007

 ارثی بهداشت شخصیو ی��ا غ��دد  sudoriparesخیلی
فعال که باعث میش��ود باکتری
ه��ای بیش��تری در محل تولید
شود .در زیر بغل بر اثر وجود مو،
بو شدیدتر میشود ،چون مو باعث
میشوند که عرق زیر بغل مدت
بیشتری بماند تا خشک شود و
در نتیجه باکتری های بیشتری
تولید می ش��وند و فعالیت می

به کوشش دکتر عطا انصاری
(کبک)

کنن��د .تعرق
پاه��ا باع��ث
میش��ود که
ق��ارچ ها و
باکتری ها
زیاد شود.
 -اغذی��ه با

ادویه زیاد
سیر ،کاری ،دارچین میتوانند تا
 24ساعت پس از مصرف تولید
بو در بدن کنند.

بوهای ثانویه

 keratolyse ponctueeیک نوع بیماری پاست که پوست
سائیده شده ،س��فید رنگ پر از
سوراخ های کوچک و در قسمت
جلوی پا زیر انگش��تان س��وراخ
های بزرگتر دیده می شوند .این
بیماری بیشتر در نوجوانان دیده
می ش��ود و بوی آن خیلی قوی
است.
 بیم��اری قند ی��ا عفونت هایدستگاه ادرار
میتوانند همراه با بوی شبیه بوی
میوه باشند.
 بعضی عفونت هایا زخم ه��ای بیمارانی که مدت
طوالن��ی روی تخت بی حرکت
هس��تند تولید بوئی شبیه بوی
سیب گندیده می کنند.
 الکل:مصرف زی��اده از حد الکل تولید
بوی ترشیدگی خاصی میکند.
 بیماریهای دستگاه گوارشیا دس��تگاه ادراری و یا کبد می
توانند تولید بوهای غیرطبیعی
کنند.

چند راهنمائی

 از مواد ضد بو همراه با مواد کمکننده فعالیت غدد ترشح کننده
استفادهفرمائید.
توجه داش��ته باش��ید که حاوی
«زیرکـنیوم»
کلرور آلومینوم یا
ُ
باشد.
(توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه
زیرکنی��وم در بعضی اش��خاص
تولید حساسیت و التهاب شبیه
سوختگیمیکند)
 از پودرهای جاذب رطوبت برایپاها استفاده کنید.
پودره��ای مختلفی هس��ت که

بدون نس��خه از داروخانه
میشود خرید که جاذب رطوبت
هستند .البته نوع اسپری آن هم
هست برای قارچ ها نیز میتوانید
کرم -پودر یا اسپری ضد قارچ از
داروخانه بخرید و در محل قارچ
ها اس��تفاده کنید( .اگر قارچها
ناخن ها را ش��دیدا مورد حمله
قرار داده باشند با یک متخصص
سالمتی پا مشورت کنید).
 از صاب��ون های ض��د باکتریاستفادهکنید.
صاب��ون ه��ای معمول��ی کافی
نیس��ت .البته صابون های ضد
باکتری میتوانند برای بعضی افراد
تولید حساسیت و التهاب پوستی
کنن��د .از صاب��ون ه��ای حاوی
 Triclosanمانند 2000 Lever
ی��ا  Tersasepticو ی��ا صاب��ون
های ح��اوی Chlorhexidine
مانن��د  Hibitaneو pHisoHex
و  )2( spectro Gramو استفاده
کنید.
 از شستش��وی سه چهار بار درروز خودداری کنید.
چون تولید حساسیت و التهاب
پوستیمیکند.
 از عطر و یا ادکلن بر روی پوستاستفادهنکنید.
ممکن است تولید حساسیت و
التهاب و یا آلرژی در محل تماس
کند.
 تراشیدن یا از بین بردن موهایزیر بغل بسیار مفید است.
چ��ون موئی وج��ود ن��دارد که
رطوب��ت را نگه داش��ته و باعث
فعالیت باکتریها شود.
 تعویض مرتب کفش ها باعثمی شود
کفش مرطوب نباشد و باکتریها
زی��اد فعال نش��وند .کفش های
کتانی رطوبت را جذب می کنند
و خیلی مناسب هستند .تعویض
ج��وراب ها یکی دو ب��ار در روز
مفید می باشند.
 شستشوی پاها با آب گرمو کمی محلول  Burowیا حمام
با چ��ای غلیظ (اس��ید تانیک
موجود در چای کمک به از بین
بردن بوی بد میکند).
 از پزشک خود کمک بخواهیدتا داروی الزم را به شما بدهد.
 -این مسئله برای شما یک نوع

نیمی از لندنی ها همیشه بیدارند!

ترس بدبوئی ایجاد نکند.
اگر چنین ترس��ی دارید
احتیاج به یک روانشناس دارید.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم:

 اگ��ر پس از راهنمائی های باالباز احساس می کنید احتیاج به
درمان دارید.
 اگر بوی غیرمعمولی دارید. اگر پاها بوی خیلی بد میدهدو دارای پاهائی با پوست سائیده
ش��ده و پر از س��وراخ کوچک و
پوست سفید شده دارید.
 اگر ب��وی زیر بغل قبل از بلوغشروع شود.
پزشک شما پس از آزمایش های
الزم و ش��اید هم امتحان کامل
پوس��تی از ناحیه بیمار تصمیم
الزم برای معالجه را میگیرد.
درمان:
 بوهای اولیهبرای بوهای زیر بغل و پاها ممکن
اس��ت  Clindamycineتجوی��ز
کنند که زیر بغل و پا مالیده شود
و اگر مشکل خیلی شدید باشد،
شایدالزمبهجراحی(لیپوساکشن
سبک) برای برداشتن غدد یا قطع
عصب آنها بشود.
 بوهای ثانویه Keratolyse Ponctueeپزشک
آنتی بیوتی��ک مالیدنی الزمه را
میدهد .در بیشتر مواقع عفونت
برطرف میش��ود ولی بازگش��ت
عفونت نیز دیده می شود.
 بیم��اری قن��د و عفونت هایادراری -کنترل بیماری قند باعث
کم شدن بو میش��ود و در مورد
عفونت های ادراری باید بیماری
را کامال معالجه کرد.
 بعض��ی عفونت ه��ا و زخم هابه علت عدم حرکت روی تخت
است ،پزشک دس��تور داروهای
الزم و پانسمان زخمها را میدهد.
 مش��کالت دس��تگاه گوارش،دس��تگاه ادراری و کبد ،پزشک
ش��ما داروهای الزم برای درمان
بیماری را میدهد.
همیشه ش��اد و همیشه خوش
باشید

و نهایتا ،سر هر گذر.
خالصه آنکه االن بیشتر از چهار
میلیون دوربین مدار بسته تلویزیونی
 ۲۴ساعته مردم را در شهر لندن زیر
نظر دارد.
تخمین زده شده که هر فرد ساکن
لندن که صبح خانه را به مقصد محل
کار ترک می کند تا غروب که به منزل
بازمی گردد تصویرش در  ۳۰۰صفحه
تلویزیون مدار بسته دیده و ضبط می
شود.
یاد جورج اورول بخیر که  ۶۰سال
پیش “برادر بزرگ” را در اثر کم نظیرش
“ ”۱۹۸۴به خوبی پیش بینی کرده بود.
اما این همه دیده بان نیمه شب که قرار
بود برای شهروندان خواب و بیدار آسایش
و احساس امنیت به ارمغان بیاورد حاال خود
مشکل حقوقی پیدا کرده است چون به
ادعای مشاور حقوقی دولت و پلیس اسکاتلندیارد،
فعالیت اکثر این شبکه های مدار بسته نه تنها
مطابق با مقررات و قانون حفظ حریم خصوصی
شهروندان نیست بلکه در بعضی شرایط ناقض
حقوق مدنی آنها هم محسوب می شود و به
همین دلیل دادگاه ها تصاویر آن را به عنوان
مدرک جرم نمی پذیرند.
از این بابت باید هم خوشحال بود و هم نگران؛
رضایت از اینکه استراق تصویر باید همانقدر غیر
قانونی باشد که استراق سمع خالف قانون است
ولی نگران از آنکه بعد ازصرف کلی پول از بیت
المال و نصب میلیون ها دوربین در گوشه و کنار
شهر برای حراست از جان و مال مردم و بازداشتن
آدمهای ناباب از اوباشگری معلوم شد که باز باید
در انتظار پاسبان گشت شب باشیم.
گمان نمی کنم که روح جورج اورول از این
موضوع زیاد آزرده خاطر شده باشد.
شهریار رادپور (بی بی سی)

چهار
میلیون
دوربین
 ۲۴ساعته
لندن را
زیر نظر
دارد!

جویای مشتری و کی است که ساعت
این هفته شنیدم که به میمنت و مبارکی
 ۲صبح وارد یکی از آنها شده و دمی
لندن لقب شهر  ۲۴ساعته گرفت .البته در تمام
به خمره نزند.
شهرهای بزرگ دنیا بعضی ها همیشه بیدارند؛
از مست بازی و دست به یقه شدن
اکثرا برای درآوردن نان و عده ای هم برای نان
های کم خطر که بگذریم ،نگرانی
رساندن به دیگران.
پلیس افزایش موارد چاقوکشی و
ولی توصیف شهری همیشه بیدار بیشتر از این
حرفها است به این معنی که شما در هر ساعتی از استفاده از اسلحه گرم در میان
نوجوان هاست که بدون انگیزه
شبانه روز بتوانید کار و خرید و تفریح کنید.
آمار می گوید اکنون کار و زندگی یک میلیون نفر ای معلوم به جان هم می افتند و
کشته می دهند.
در لندن از نیمه شب تا سحر است .از کار اداری
گرفته تا خدمات تفریحی و تعداد آنها تا پایان این آخرین نمونه آن همین هفته در
شهر لیورپول رخ داد؛ ریس جونز،
دهه به  ۳میلیون خواهد رسید که حدود نصف
پسر یازده ساله ای بود که هنگام
جمعیت این شهر است.
با این حساب نیمی از مردم لندن همیشه بیدار بازی فوتبال با دوستانش به
ضرب گلوله کشته شد.
و فعالند.
دردناک تر آنکه پلیس در
همه
وجدان
که
روزها
این
در
که
تحولی
ج
ورج ا
ورول تعقیب یک پسر  ۱۳ساله
برای نجات دنیا از خطرات گرمایش جو
است!
کره زمین بیدار شده نگران کننده است،
اما نگرانی ماموران از گسترش
چون نیروگاه ها خاموش نمی شوند و نیمی از
شب زنده داری در لندن حضور این همه آدم لول
خودروها همچنان دود خواهند کرد و هزاران
و شنگول در خیابان هاست که به قول یکی از
وسیله انرژی بر در سطح شهرهمیشه روشن
افسران پلیس اسکاتلندیارد هر چه دزد و جیب بره
خواهد ماند.
بی خواب کرده!
اما آنچه که برای پلیس لندن دردسر شده حفظ
حرف درستی به نظر می آید چون هر دزد عاقلی
جان و مال و امنیت مردم بعد از نیمه شب است.
ترجیح خواهد داد که به جای باال رفتن از دیوار
تا زمانی که بیشتر مردم در این ساعات خواب
خانه مردم ،در یک خیابان خلوت منتظر جمعی
بودند ،شمار افراد پلیس کشیک محدود و گشت
زن و مرد مست و شنگول بنشیند و برای پول و
آنها بیشتر برای جلوگیری از دزدی از خانه مردم
جواهرات آنها نقشه بکشد.
بود.
پلیس لندن که سالهاست با کمبود پاسبان
ولی االن چند صد هزار نفری که از شب تا
گشت روبرو بوده راه چاره را در نصب دوربین
صبح در خیابان های لندن پرسه می زنند ارباب
های تلویزیون مدار بسته یافت .اول در خیابانها و
رجوع اداره ثبت احوال نیستند؛ هدف بیشتر
چهارراه های اصلی و ایستگاه های مترو و راه آهن
آنها خوشگذرانی است .در این ساعات رستورانها،
و اتوبوس و بعد در داخل تمام قطارها و اتوبوس ها
میخانه ها و کاباره ها و قمارخانه ها باز هستند و

اندی ،اندی نازنین در مونتریال 26 :دسامبر

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

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

سپتامبر 2007 6 ،5 ،4

زمان نامنویسی:

 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه
تاریخنامنویسی:

سپتامبر 2007 6 ،5 ،4

		
 5تا  7بعدازظهر
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  12دسامبر 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!!

رگبار دروغ بر
سر مردم

....اینروزها،مسئوالنحکومت
ب��ا کمک صدا و س��یما برای
توجیه بحران ه��ای موجود،
ترجیح داده اند م��ردم را زیر
بمباران دروغ ها ،آمارهای غلط
و مغلطه ها ببرند .به نحوی که
دیگر کسی فرصت فکر کردن
و پاسخ دادن نداشته باشد....
دربرنامه گفتگوی ویژه صدا و
سیما وزیر ارشاد مهمان بود.
آقای صفار هرندی برای توجیه
مجوز ندادن ها به خوانندگان
موسیقی چنین می گویند:
در ایران به علت وجود مراجع
تقلی��د مختل��ف و مقل��دان
متفاوت ما باید از نظر فقیه و
مرجع تقلی��دی که حکومت
می کن��د پیروی کنیم  .البته
هم امام و هم رهبری مصادیق
را در موسیقی روشن کرده اند
.مثال امام در ان زمان وقتی از
تلویزیون یا رادیو یک آهنگی
پخش می شد که جزو آنهایی
بود که نباید پخش ش��ود به
ح��اج احمد اقا م��ی فرمودند
که به سازمان تماس بگیرید و
به آقای فالنی بگوئید که این
از آن مصادیق است که نباید
پخش شود...

تمام موسیقی هایی که شما
مجوز میدهید نه تنها حسی
به آدم نمی دهند بلکه جوانها
را از موسیقی ایرانی دور کرده
اس��ت چون دیگ��ر محتوایی
ندارند.
سیامک زند
(پیک نت)

ما آهنگ هایی را که مطربی
اس��ت یا به گونه ایس��ت که
انسان را از حالت طبیعی خارج
می کن��د را مجوز نمی دهیم
و اینه��ا محکوم به رد ش��دن
هستند .
شما هم (مجری) حتما شنیده
اید که یک جوانی قرص خورده
بوده است و آهنگهای
آنچنان��ی هم گوش محصولی:
می داده اس��ت و از
حالت خودش خارج
می شود و در سرعت
باال در ماشین را باز
می کند و خودش را
به بیرون پرتاب می بازتاب :صادق محصولی ،مشاور رئیس
کند.
جمهوری ،در مصاحبه ای كه دوساعت
اینجا باید گفت که و نیم طول كشید،
اقای وزی��ر یا معنی تغیی��رات در كابین��ه را ح��ق رئیس
قرص را نمی فهمند جمهوری دانست و گفت كه تغییرات
یا از موسیقی چیزی از این جهتصورت گرفته اس��ت كه
نمی دانن��د و یا هر رئیس جمه��وری میخواه��د ،هیچ
دوی اینه��ا .ای��ن فرصتی را برای خدمترسانی بهتر از
ماجرایی را که جناب دست ندهد.
وزیر تعریف کرده اند وی گف��ت :رئیس جمه��وری ذهنی
را همه ش��نیده اند بسیار خالق و هوشی سرشار دارد و با
ولی عمل این جوان قشرهای مختلف از جمله مردم ارتباط
ربطی به موس��یقی دارد و همه در جهتی حركت میكنیم
نداشته است و همه كه ایشان تعیین میكنند.
اش مربوط به قرص وی ،رئیس جمه��وری را به مربی یك
مع��روف به «اکس» تیم فوتبال تش��بیه ك��رد و گفت كه
بوده اس��ت که یکی مربی یك تیم فوتبال ،ممكن استدر
از دالی��ل رفت��ن دقیقه ۴۰ی��ا ۶۰و یا  ۸۰یاری را برای
برخی به طرف این بهتر بازی كردن تیم تعویض كند اما
قرص ها اینس��ت این تعویض بهمعنای آن نیست كه آن
که دهانش��ان بوی یار قبلی ،دیگر به درد نمیخورد.
الکل نگیرد و شالق محصولی معتقد اس��ت كه س��رعت
رئیس جمهوری در خدمتگزاری مثل
نخورند.
پ��س ربط��ی بین س��رعت یك جت «فانتوم» اس��ت كه
موس��یقی و پرتاب اگر بقیه اعضای كابینه بتوانند خیلی
ک��ردن خ��ود ب��ه س��رعت بگیرند ،مثل یك «هواپیمای
بیرون در این وسط مسافربری» حركت میكنند.
نیست .باید این را
هم گفت که تقریبا

احمدینژاد جت
فانتوم است
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جمهوری اســالمی...

فاطمه حقیقت جو:
ام��ا بالفاصله با
واکن��ش روبرو
کسانی که در رأس قدرت هستند ،همانهایی اند ،که
شدم.
 ش��ما بس��یاردستشان به خون اعدامهای  ۶۷آلودهاست
ب��ر حمل��هی
مجاهدینتأکید
همی��ن میکنید و یا روی مش��ی مسلحانهی
بود .این سازمانها دس��ت میگذارید .آیا این
ی��ک میتواند توجیهی ب��رای صدور حکم
کش��تا ر فرم��ان دس��تهجمعی باش��د؟ دیگر
گروهه��ای سیاس��ی ،که
به انگیزه
پیرو مشی مسلحانه نبودند
چهطور؟
فرارسیدن
 ببینی��د ،م��ن میگویم،سالگرد قتل عام ب��رای کس��ی ک��ه اقدام
مسلحانه نکردهاست ،کسی
م�ان (بخ�ش فارس�ی)
رادی�و آل
سیاسی سال
را نکشتهاس��ت و دستش
فرارسیدن سالگرد قتل
بمناسبت
سال  1367با فاطمه فلهای بودهاست.
به خون آلوده نیست نباید
1367
عام سیاسی
از چهرههای برجسته انس��انهایی را
حکم اعدام صادر میش��د.
جو،
اما حت��ی کس��ی هم که
حقیقت ب در مجل�س شش�م ب��دون دادگاه
اصالحطل�
محاکم��ه کردند .حتی کس��انی که دس��تش به خون آلودهاست ،باید در
مصاحبه کرده است.
جو که جس�ورانه ترین حکمهای مش��خصی داشتند هم در ی��ک دادگاه عادالنه با وکیل محاکمه
حقیق�ت
میش��د .هرچند هنوز هم نیروهای
را در مجلس شش�م لیست اعدامیها قرار گرفتند.
س�خنرانی
اعت�راض ب�ه ق�درت به نظر من هر موضوعی را باید در متن سیاس��ی ما از دادگاه عادالنه و وکیل
و در
ک�رده ش�کنی این قدرت در زمانی و موقعیتی آن بررس��ی کرد .برخوردار نیس��تند و این مسئله یک
کار
حاکم و اعالم استعفا کرد ،در حقیقاً جز تعداد اندکی چون آیتالله معضل جدی محسوب میشود.
کار مجلس
به و برای نخس�تین بار منتظری ،مابقی که عدهی زیادی نیز  -شما در بخش��ی از صحبتهایتان،
اح
این مص ت کامل اعلام می کند بودند ،در س��اختار حکومت سکوت درگیری ب��ا مس��ائل روز آن زمان و
اح
ب�ا صر ت در جمهوری اسالمی کردند و یا حتی دفاع کردند .حتی همچنین خطقرمز ه��ا را دلیل عدم
که حاکمی
ختیار همان هائی است جوی حاکم بودهاست ،که سالهای بررس��ی و تحقیق دربارهی اعدامهای
اکنون درا
عامل و مجری آن قتل بع��د از آن هم نمیش��ده روی این س��ال  ۶۷دانستید .آیا فکر نمیکنید
که طراح و
موضوع حرف زد.
شکس��تن خطه��ای قرم��ز و ع��دم
عام بودند.
حب�ه را عین�ا در ادامه  -به عنوان نسل دوم حاکمیت ،آیا سکوت در این مورد ،میتوانست عامل
ای�ن مصا
هرگز اعدامهای سال  ۶۷دغدغهی بازدارندهی اتفاقات اخیر باشد .منظورم
میخوانید:
شکنجه و فشارهای گستردهای است
که ،بنابر آنچه در رس��انههای گروهی
__________________
انتشار مییاید ،امروز بر دگراندیشان
اعمال میشود؟
فرمان اصلی این اعدامها توسط خمینی
 ببینی��د ،ه��ر کس در ق��درت قرارصادر شده بود و اصالحطلبان (حامیان
میگیرد کاستی زیاد دارد .در این هیچ
تردیدی نیست .اما هر سیاستمداری،
خمینی) میخواستند با سکوت از کنار این
اولویتگذاریهای��ی دارد و برطب��ق
الویتهای��ش عم��ل میکن��د .من
ماجرا رد شوند.
ر فل های»
صادقانهمیگویم ،در دورهی اصالحات
__________________ «کشتا
الویت ما این نبود .زیرا ما اگر وارد این
موضوع میشدیم ،دیگر الویتهایی که
 دویچ��ه ول��ه :تا ب��ه ام��روز روایاتدر آن زمان برای اصالحطلبان مطرح
بسیاری از بازماندگان اعدامهای سال شما و دیگر نیروهای اصالحطلب آن بود ،با مانع مواجه میشد.
مث�ل ً
 ۶۷منتشر شدهاس��ت .اما جز روایت زمان بود؟
ا در آن زمان ما میخواس��تیم
أیتالل��ه منتظری روای��ت دیگری از  -حقیقت این اس��ت ،که نه به عنوان قوهقضاییه را پاسخگو کنیم و اگر وارد
درون حکومت وجود ندارد .برای روشن دغدغهی اصلی .زی��را در آن زمان به این مسئله میشدیم ،زمینهی شکاف
شدن ابعاد فاجعه باید زوایای دیگر این قدری مسائل سیاسی روز پیچیده بود بین نیروهای سیاس��ی فراهم میشد
کشتار نیز روشن شوند .شما به عنوان و ما محتاج ائتالف و همفکری در بارهی و کمترین ق��درت مانوری برای ما در
فردی که نسل دوم حاکمیت به شمار آن مسئله بودیم ،که در مورد مسئلهی مجلس نمیگذاش��ت .هر چند که ما
میآیید ،چه چیزهایی ش��نیدید؟ به چالش برانگیزی چون اعدامهای سال ب��دون ورود به موضوع اعدامها بازهم
موفق به پاس��خگو کردن قوهقضاییه
عبارتی خبر اعدامها را کی شنیدید؟  ،۶۷نمیشد سخنی گفت.
بیان خبر چگونه بود؟ در مجموع در دلیل عم��دهی آن این بود ،که فرمان نشدیم .یا الویت دیگر ما آزادی عمل
درون دستگاه چه بازتابی داشت؟
اصلی این اعدامها توس��ط بنیانگذار بیش��تر برای روزنامهها بود .من هنوز
فاطمه حقیقتجو :من بازتاب اعدامها جمهوری اس�لامی صادر ش��ده بود هم فکر میکنم ،این ک��ه روزنامهها
را در س��اختار حکومت��ی آن زم��ان و بس��یاری از گروهه��ای اصالحطلب آزادی عم��ل داش��ته باش��ند ،به هر
نمیدانم  .آن س��الها من  19س��اله از حامی��ان بنیانگذار بودن��د .آنها مس��ئلهی دیگری الوی��ت دارد .چرا
بودم و اولین سال تدریسم در مدرسه میخواستند حداقل با سکوت از کنار که این مطبوعات هستند که باید به
بود .همس�� ِر یک��ی از همکارانم جزو این ماجرا رد شوند .زیرا فکر میکردند ،چنین موضوعاتی بپردازند.
لیس��ت اعدامشدگان بود و من به یاد مطرح ک��ردن این مس��ئله به بحث در هر حال هر فرد یا گروه سیاس��ی
توجیه��ی برای عمل��ش دارد .اینکه
دارم که جز من کس دیگری حتی به رهبری و بنیانگذار کشیدهمیشود.
او تسلیت هم نگفت .منظورم از گفتن من در یک س��خنرانی خصوصی در نسل بعد یا جوانان این توجیه را قبول
موضوع این اس��ت ،ک��ه در آن زمان جم��ع کوچک��ی از اعض��ای انجمن میکنند یا نه ،نکتهی دوم است.
حتی بین مردم جو س��نگینی حاکم اس�لامی دانش��گاه اصفهان ،نکتهای هرچند م��ن معتقدم باالخ��ره باید
خص��وص اعدامه��ا طرح کردم ،به خواس��تهای مردم توج��ه کرد،
ب��ود .در واقع این جو پیآمد حملهی را در
ِ
ِ
(عملیات ف��روغ جاویدان) که با واکنش بس��یاری مواجه ش��د .ام��ا ما برای مجلس شش��م (مجلس
مجاهدین
بود ،ک��ه در فاصل��هی کوتاهی از آن موضوع س��خنرانی من بحث مربوط اصالح��ات) خواس��تهایی را مطرح
تلخ به بازداشت دانشجویان  ۱۸تیر (سال کردیم و با آن خواستها رأی آوردیم.
زمان اتفاق افتاد و یادآور ترورهای ِ
خیابانی بود.
 )۷۸و اعترافگیریه��ا و روشه��ای مس��لماً الویتمان هم این بود که آن
اما نکتهی قابل توجه ،تعداد نا مشخص غیر انس��انی و غیر اسالمی نهادهای خواستها را پیگیری کنیم .هرچند
کشتهش��دگان است .حتی قائم مقام امنیتی بود .من در این سخنرانی تنها بخش بزرگی از آن خواستها محقق
رهبری در آن زمان ،آیتالله منتظری ،اش��ارهی کوچکی کردم ،که این افراد نش��د .تمام اینها به این معنا نیست،
رقم دقی��ق این کش��تار را نمیداند .همانهایی هس��تند ،که دستش��ان که این کار قبیح نبوده و نباید پیگیری
همچنین این مس��ئله ک��ه دادگاهی به قتلهای س��ال  ۱۳۶۷آلودهاست .میشدهاس��ت .من فقط میگویم ،در
برگزار نشدهاس��ت و محکومین حتی بسیاری از اعدامشدگان بیگناه بودند الویت کار ما نبود .من هنوز معتقدم در
وکی��ل ه��م نداش��تهاند .اینکه یک و دستشان به خون آلوده نبودهاست .آنزمان ما نباید این موضوع را مطرح
گروه س�� ه نفره تصمی��م بگیرند ،که من شخصاً به هیچ عنوان از فردی که میکردیم .اما امروز وقتش است .چرا
مبنا بر اعدام اس��ت مگر آنکه پیش به خاک کش��ورم حمله کند و حتی که کسانی که در رأس قدرت هستند،
از آن کس��ی توبه کند .یعنی کس��ی مردم عادی را بکشد دفاع نمیکنم و همانهایی اند ،که دستشان به خون
که توبه نکرده اعدام ش��ده ،ولو اینکه ،فکر میکنم مجازات سنگینی در قبال اعدامهای  ۶۷آلودهاست.
توزیع کنن��دهی روزنامهی مربوط به همچنین فردی باید وجود داشته باشد.
ویدئوخورشید:
مجاهدین بودهباشد .این موضوع واقعاً اما بسیار تفاوت است میان کسی که
ناعادالنه و تلخ است.
صرفاً یک روزنامه بخش میکردهاست اجاره فیلم های جدید
 البته اعدامه��ا منحصر به نیروهای و یا هوادار س��ازمانی بودهاس��ت .ولوایرانی و خارجی
مجاهدین نبودهاست .بخش بزرگی از اینکه آن سازمان مسلحانه بوده باشد.
نیروهای چپ نیز در اعدامهای س��ال اینکه تمام این افراد با هم اعدام شوند
هرشب
را من قبول نداشتم و در آن سخنرانی
 ۶۷جان باختند.
سنت
 -بله درست اس��ت .من هم منظورم بیش��تر بر این جنبه تأکید میکردم.
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رحیمیان
روسیاه و
کوتوله،

این ستون را خنوانید!

فر «دوست»
تیزاب تن ِ
و دیگر قضایا...
حتفه دیگر  14سالگی پیوند
قلم در دستان نااهل
ژورنالیستباسابقه

نوشته
زیر یک بار بر
پیامگیرپیوندضبط
شد و بار دیگر از طریق ایمیل به دفتر ما رسید.
چندی پس از درگذشت شادروان مریم
«تـف ،سنگ ...،تازیانه»
شریفیان در ایرانُ ،
قلم علی شریفیان ،روزنامه نگار سابقه دار
فرهیخته،عضوکنونیتحریریهماهنامهاعتبار،
همکار پیشین هفته نامه شهروند (تورنتو) ،از
زهر ُمر ّکب «فراموشی» و دروغ جان گرفت،
روح مرا نشانه رفت ،جانم را به جذام نفرت

خراشاند.
در این سال ها ،از مونتریال تا تورنتو ،از
ونکوور تا لس آنجلس ،در میان تمامی
قربانیان آزارهای ویژه شریفیان ،این
«کوتوله ی روسیاه» رکورددار هستم؛
گمان نمی کنم نام هیچ یک از آنان با
مرگ خواهر او در یک پاراگراف آمده

باشد.
من به حرمت داغداری خانواده شریفیان در
مونتریال ،این شمارهُ ،حناق می گیرم و سر در
چاه سیاه سکوت فرو می برم و زخم روحم را تا
شماره آینده تاب می آورم.

تا شماره بعد،

محمدرحیمیان

وقتی برایش توضیح دادم که شما ا ینه��ا
دخترک را ننوش��تم که تو احس��اس گناه
پیامی که باید چرا آنچن��ان کردید و آن
کردید» .کنی .فقط نوشتم که بدانی دنیا پر
ستاده را اینگونه «سنگ روی یخ
من ؟ ...من کوتوله ها شده و همیشه« :زمستان
نوشته و فر
فقط خندی��د و گفت...
س��رمای می رود و روس��یاهی اش به ذغال
میشد! بمان��م اینجا ...کانادا ؟ از
ترا ندیده می مان��د!» وای که اگر آنروز آنجا
کانادا بدش آمده بود .ولی
آید چه –در فرودگاه– نبودم و برای مریم
علی شریفیان بخشید .درست یادم نمی
ایی گفت با توضیح دادن ب��رای مامور اداره
گف��ت ولی یک چی��ز ه
مهاجرت نمی توانستم یک ویزای
مری��م رفت ...مریم ن��از ،بی آزار و مثل این:
چه دارد  6ماهه دیگر بگیرم ،چه می شد؟؟؟
مهربان رفت و همراه او «زمستان علی جان این بابا هم زن و ب
سبد که شاید امروز ...این روزها یک کاری
هم رفت و روسیاهی اش –به من و کاله خود را باید سفت بچ
دس��ت خودم می دادم ...می رفتم
تو -به ذغال ماند!» یادتان می آید باد نبرد .برایت کادو آورده بود.
و
گز و زعفرون ایران! شاید خودکشی می کردم!
آقای رحیمیان ...چقدر بی معرفتی فکر می کنم پسته و
داد گفت نه شرمس��ار نش��و  ...مری��م بعداز
ک��ردی ...آنروز در ف��رودگاه وقتی
به من
«خراس��ان» بود و �ده و یا اگر برگشتبهایران؛موضوع مهاجرتش
طبق قرارمان مری��م به مامورین ب��ه آق��ای رحیمیان ب�
ده ...فکر درس��ت شد اما ایران را و مردم بی
توضی��ح داد که چرا به کانادا آمده نخواس��تی به بروبچه ها ب
کس��ی ،نوای «گود عربون ش��یراز» را از ما
و با شما تلفنی تماس گرفتند !!!....کنم «زعفرون» را دادم به
چیز ها کوتوله ها بیش��تر دوست داشت و
فوری��ه  2002ب��ود .یادت��ان می اما چون گز و آجیل و این
ستم آنها را همانطور ک��ه در دوران جنگ در
آی��د چگون��ه همه چی��ز را منکر ماندند و من گز بخور نی
فکر می ایران ماند و با اینکه ویزای فرانسه را
ریختم در زباله دانی ...آره
شدید؟؟؟!
دم ...مریم داشت به آنجا نرفت ...به کانادا هم
این را نمی نویسم که احساس گناه کنم ...همی��ن کار را کر
کرد و حتا نیامد ...و حاال او را رفته با صدایش...
کنی ...من آنجا بودم و مریم از چم هیچ گالیه ای از ش��ما ن
بدهم که ترا این یکشنبه  4هفته می شود .
و خم ها گذشت و خوشبختانه من می خواس��ت ترتیبی
دی کرده و کوتول��ه ها همچن��ان همه جا
او را دی��دم  3–2م��اه را به عنوان ببیند ...ولی خیل��ی نامر
همچنان وول می خورند!
آخری��ن دیدار با ه��م گذراندیم و بودی و ...
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مجلس یادبود
به مناسبت درگذشت بانو

مهرانگیز شادپور (هیهاتی)
همسر عزیز علی اشرف شادپور و مادر دلبند
کتایون ،ماندانا و پانته آ شادپور
و مادر خانم ،Vincent Miens
مجلس یادبودی

در روز جمعه 7ماه سپتامبر 2007
از ساعت  5تا  7بعدازظهر

در محل سالن یادبود «کین و فترلی»
به نشانی Kane & Fetterly:

)5301 Decarie blvd (X:Isabella

Tel (514) 481-5301

مقدم دوستان را گرامی میداریم.

برگزار میشود.

روح انگیز هیهاتی ،کتایون شادپور ،ماندانا شادپور ،پانته آ شادپور ،جمشید شادپور،
رامین شادپور Vincent Miens ،و علی اشرف شادپور

میان کلبه ام جای تو خالی است
طنین صحبتت در خانه باقی است
نمی گردی تو از خاطر فـــراموش
تمام لحظه هایم با تو جاری است

فریاد (مونتریال)

دوست گرامی ،پژوهشگر
فرهیخته ،جناب آقای علی اشرف
شادپور و خانواده محترم

تحمل بار گران از دست دادن همسر و مادری مهربان
و فداکار بسیار دشوار است .ما را در این سوگ بزرگ
شریک غم های خود و فرزندان برومندتان بدانید.

جمشید ترابی ،مژگان تهرانی

ابراز همدردی و تسلیت
اطالع حاصل کرده ایم که دوست ارجمند و دانشمند و یار دیرین و
همیشگی مان ،جناب آقای علی اشرف شادپور ،همسر گرانقدرشان
را از دست داده اند.
با نهایت تاثر و تاسف ،این ضایعه بزرگ را به خاندان جلیل شادپور
و مخصوصا جناب آقای شادپور و فرزندان ارجمندشان تسلیت می
گوئیم.
جناب آقای شادپور تسلیت های ما را که خود نیز صاحب عزا
هستیم ،قبول فرموده ،ما را شریک غم های بی پایان تان بدانید.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران

دوستان دیرین و ارجمند،
ماندانا ،کتی ،پانی ،ونسان و جناب آقای شادپور گرامی

در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر ،همسر و مادرهمسر ارجمندتان با شما صمیمانه همدردی می کنیم و از درگاه
خداوند برای فردفرد شما عزیزان آرامش آرزومندیم.

هاله ،خورخه و متامی تیم  IMSدر SAP
با کمال تاسف و تاثر اطالع پیدا کردیم

همدردی

دوست عزیز آقای محسن واعظ و
خانواده
درگذش�ت غم انگی�ز پدرمحترم ش�ما را در ایران،
صمیمانه تس�لیت گفته ،برایتان از درگاه ایزد منان
آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

آرش کشوری و خانواده

شادروان بانو مهرانگیز هیهاتی (شادپور)

همسری فداکار و مادری دلسوز و مهربان ،پس از چندین سال نبرد بی امان با
بیماری ،زندگی را وداع گفت.
ما این غم بزرگ و جانگداز را به دوست و همکار دیرین و نازنین خود در پیوند،

جناب آقای علی اشرف شادپور و همچنین به فرزندان آن شادروان،
خامن ها کتایون ،ماندانا ،پانته آ شادپور و آقای ونسان Miens

صمیمانه تسلیت گفته ،برای این عزیزان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

سیروس یحیی آبادی ،دکتر عطا انصاری ،حسین صمیمی ،عباس کرباسفروشان ،رضا پدرامی،
سمی رضائیان ،حسن هرندی ،بهزاد قیامی ،رضا علیدوستی ،تینا فرشادگهر ،رامین مهجوری،
محمد رحیمیان ،زهره منافیان ،ندیم و سینا رحیمیان و همه دوستان دور و نزدیک شما در
پیوندمونتریال

25

25 PAYVAND: k Vol. 14 k No.806 k Sept. 01, 2007

 kسالk 14شماره  10 k 806شهریور 1386

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

عبادی :سازمان ملل درباره
زنان ایران حتقیق کند
ادامه از روی جلد:
کنفران��س خب��ری
ش��یرین عبادی در
مراسم اولین سالگرد
کمپی��ن جمع آوری
یک میلیون امضا در
حمایت از حقوق زنان
در ایران برگزار شد.
خانم عبادی گفت که
طی ماه های گذشته  50فعال حقوق
زن در ایران بازداش��ت و برخی از آنها
با اته��ام اقدام علیه امنیت ملی روبرو
شده اند.
حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل
افزود که وی برای اولین بار نامه ای به
لوئیز آربور ،کمیسر حقوق بشر سازمان
ملل متحد نوش��ته و از وضعیت زنان
در ایران و تقاضاهای آنها سخن گفته
است.
خانم عبادی خواهان اعزام گزارش��گر
ویژه ای از سوی سازمان ملل به ایران
برای تحقیق در مورد وضعیت زنان در

دستگیر
شدگان کمپین
یک میلیون
امضا:

ایران
شد ه
است.

س��یمین بهبهان��ی،
شاعر ایرانی نیز در این
مراسم گفت:
“ما م��ی توانیم نظر م��ردم را
تغییر دهیم ،م��ا برای این کار
باید اجازه داش��ته باشیم تا به
آنها دسترسی داشته باشیم”.
گ��روه هایی از فع��االن حقوق
زن��ان ،س��ال پی��ش حرکتی
جمع��ی و هدفمند را با عنوان
‘یک میلیون امضاء’ برای اصالح قوانین
آغاز کردند؛ قوانینی که میان زن و مرد
تفاوت حقوقی قائل می شود.
مبتک��ران و س��ازماندهان این تالش
دسته جمعی می گویند که قصد دارند
با جم��ع آوری یک میلیون امضاء در
تهران و دیگر شهرستان ها قانونگذاران
را وادار کنند طبق تعهدات بین المللی
که دولت ایران پذیرفته ،این قوانین را
بازنگری و اصالح کنند.
در وبس��ایت “یک میلی��ون امضاء”
آمده ک��ه ابتکار ای��ن حرکت نتیجه
تجمع گروه��ی از زن��ان معترض به
گذراند .او با همان خنده همیشگی اش
از آن روزها یاد می کند.
این دختر پرش��ور در روزهای ابتدای
فعالیتش در کمپین فکر می کرد مترو
ج��ای خیلی امنی ب��رای جمع آوری
امضاس��ت .برای همین فعالیتش را با
اشتیاق فراوان آغاز کرد اما پس از مدت
کوتاهی دس��تگیر و روانه زندان شد .
“ ای��ن

ناامید نشده ایم!

کانون زنان ایرانی
 ترانه بنی یعقوب:ش��اید هیچ ک��دام از اعضای کمپین
یک میلی��ون امضا برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز از ابتدا تصور نمی کردند
که بازداشت و زندانی شدن برای جمع
آوری امض��ا ترفندی برای کند کردن
حرکت پیشرونده فعاالن جنبش زنان
اس��ت  .اما آنها خیلی زود این موضوع
را دریافتن��د و اعالم می کنند که این
حرکتها نه تنها دلسردشان نکرده بلکه
هوشمند ترشان کرده است .
در جریان جمع آوری یک میلیون امضا
برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تعدادی
از فعاالن جنبش زنان دستگیر و روانه
زندان شدند آنها اکنون از تجربیاتشان
می گویند و اینکه در آینده با امیدواری
بیشتر به فعالیتشان ادامه خواهند داد.
زینب پیغمبر زاده اولین کسی بود که
هنگامجمعآوریامضادرمترودستگیر
شد و پنج روزی را در بازداشتگاه وزرا

اکونومیست
ادامه از صفحه :
مرد متهم به زنا را محکوم دانست و
عفو عمومی اخیر را به عنوان اقدامی
که به نشانه ناراحتی از تندروی های
پلیس تعبیر ش��ده است ،به جریان
انداخت.
این هفت��ه نامه می افزاید که به این
ترتیب ،آیت الله ش��اهرودی هم به
طیف گسترده کسانی مانند مقامات

دستگیری دلسردم نکرد چون فکر می
کنم در این جور مواقع باید با خالقیت
روشهای مناسبتری را جستجو کرد“ .
دس��تگیری فاطمه دهدشتی و نسیم
سرابندی در مترو؛ زینب و دوستانش
را برای کش��ف روشهای خالقانه برای
فعالیت بیشتر تشویق کرد.
محبوبه حسین زاده ؛ ناهید کشاورز؛
س��ارا لقمانیان و همس��رش از دیگر
فعاالن جنبش زن��ان بودند که حین
جمع آوری امضا در روز  13فروردین
در پارک الله دستگیر شدند .دستگیری
که بسیاری از فعاالن حوزه زنان را در
بهت و حیرت فرو برد  .هر چند س��ارا
و همس��رش پس از یک روز بازداشت
از زندان آزاد شدند امامحبوبه و ناهید
 13روز را در بن��د عمومی زندان اوین
س��پری کردند .سیزده روزی که برای
ای��ن دو فعال حوزه زنان سرش��ار از
تجربه و مشاهده دنیائی از نابرابریهای
حقوقی بود.
محبوبه می گوید” :مسئوالن امنیتی
نمی توانند خواس��ته های ما را زیر
س��وال ببرند و فقط با زندانی كردن
اعضای كمپین ،روند جمع آوری امضا
را به تعویق می اندازند و تالش اعضای
كمپین را برای مدتی در جهت آزادی
افراد دربند معطوف می کنند ،اما من
مطمئنم كه باز هم اعضای كمپین نه
تنها تا جمع آوری یك میلیون امضا
بلكه ت��ا تغییر كامل قوانین تبعیض
آمیز به راه خ��ود و تالش های خود
ادامه می دهند“ .
س��ابق دول��ت،
ا قتصا د د ا ن��ا ن ،
مدی��ران صنع��ت
نفت و بازرگانان می
پیوندد که به نوبه خود سیاست های
اقتصادی آشفته آقای احمدی نژاد،
شامل اجبار بانک ها به کاهش نرخ
بهره ،ولخرج��ی در مورد طرح های
زیربنایی پر هزینه و جایگزین کردن
مدیران مورد احترام با وابستگان به
خود را هدف حمله قرار داده اند.
اکونومیست در خاتمه می نویسد که
بسیاری از شخصیت های جمهوری
اسالمی تایید می کنند که آنچه که

قوانین تبعی��ض آمیز
در خردادماه س��ال 1385
در میدان هفت تیر ته��ران بوده و از
 5شهریور آغاز شده است .در آن روز
تجمع کنندگان ،که از جمله خواهان
منع تعدد زوجات و برابری حقوق زن
در طالق و سرپرس��تی فرزندان شده
بودند ،با برخورد پلیس روبرو شدند و
تجمع آنها به خشونت کشیده شد.
کمپی��ن “یک میلی��ون امض��اء” از
طرفداران حقوق زنان می خواهد تا با
برقرار کردن ارتباط “چهره به چهره”
امض��ای یک میلیون نف��ر از مردم را
جمع آوری کنند.
ط��ی ماه های گذش��ته ،ش��ماری از
فعاالن جنبش زنان ایران در آس��تانه
هشتم مارس ،که به عنوان روز جهانی
زن نامگذاری ش��ده ،بازداشت شدند
که این امر با واکنش رسانه های بین
المللی و گروه های مدافع حقوق بشر
روبرو شد.
این گروه ها از جمهوری اس�لامی به
خاطر آنچ��ه ‘تبعیض علی��ه زنان’ و
‘برخورد با فعالیت قانونی و مدنی زنان’
می نامند ،انتقاد ک��رده و می گویند
فش��ار دولت ایران ب��ر جنبش زنان و
فعالیت های مرتبط با حقوق زنان رو
به فزونی داشته است.
س��یزده روز زندگی با زنان شوهركش
كه در زندان به آنان« قتلی» می گفتند
و دالیل قتل شوهران شان برای این دو
فعال حوزه زنان دستاوردهای مهمی به
همراه داشت .
محبوبه معتقد است  ”:وقوع این قتلها
به نوعی به قوانین تبعیض آمیز برمی
گشت ،و این دلیلی شد كه بیشتر به
حقانیت خواسته هایمان پی ببرم .به
همین دلیل بعد از آزادی هم
س��عی كردم برای رسیدن به
خواس��ته های كمپین بیشتر
تالش كنم”.
ناهید هم با تاکید بر اینکه امضا جمع
کردن عملی مجرمانه نیست ادامه می
دهد  ”:بعد از دس��تگیری و حضورم
در بن��د عمومی زن��دان اوین دریافتم
ک��ه چقدر مطالباتمان به حق اس��ت
.مطالبات��ی که فق��ط مختص طبقه
متوسط نیس��ت و در زندگی بسیاری
زنان از جمله زنان طبقات فرو دس��ت
نیز نقش مهمی ایفا می کند”.
محبوب��ه از خاطرات��ش م��ی گوید و
اینکه حتی در گفت و گو با دس��تگیر
كنندگاش نیز متوجه شده که بسیاری
از آنان نیز از تبعیض های قانونی رنج
برده و نگران روزی هستند كه مشكلی
برای دخت��ران و خواهران ش��ان رخ
دهد.
احترام ش��اد فر زن  75س��اله و امیر
یعقوبعلی  20س��اله از مس��نترین و
جوانترین اعض��ای کمپین نیز حین
جمع آوری امضا دستگیر و روانه زندان
ش��دند .هنوز روزهای زیادی از آزادی
امیر یعقوبعلی که در پارک اندیشه به
ج��رم جمع آوری امضا زندانی ش��ده
نمی گذرد.ا امیر که تولد بیست سالگی
اش را در زندان به سر برده از سی روز
بازداشتش می گوید  ”:در زندان مدام
ب��ه این موضوع فکر می کردم که چرا
تمام پتانس��یل و نیرویم را برای جمع
آوری امض��ا به کار نبرده بودم و از این
پس هم با تجربه متفاوتی به این قلمرو
وارد خواهم شد”.

پروانه حاجیلو
شانس آزادی
ندارد؛ چون وثیقه
ندارد
وقتی ماجرای بازداشت پروانه حاجیلورا
شنیدم از تعجب خشکم زد .مالیم تر و
معصومتر از او را در بین خودمان سراغ
ندارم .در جلس��اتی ک��ه گاه و گداری
برای تصمیم گیری جهت بزرگداشت
مناس��بت های س��االنه تشکیل می
دهیم او همیشه یک پیشنهاد رویایی
دارد  :دوچرخه س��واری گروهی از سر
تا ته یک خیابان مرکز شهر و نمایش
نمادین شعارها همراه با گل و لبخند
و شادی.
و من بالفاصله تخیلم فعال می شود و
خودم ر ا می بینم و چند نفر از هیکلی
ه��ای جنبش را ک��ه داریم هن و هن
کنان و با کلی فاصله از پروانه و ورزشی
های گروهمان – که به عدد انگشتان
دست هم نمی رسند -رکاب می زنیم
و تا برسیم به مقصد ،بیشترمان بخاطر
زانو درد و کمر درد و غیره وا رفته ایم
گوشه پیاده رو.
حاال پروانه هم شده بالگیر نذر”اوینی
ها” برای اینکه یک نفر از ما را هم که
ش��ده در آنجا نگه دارند و کاری کنند
ک��ه ما هیچوقت مزه حب��س را از یاد
نبریم.
اما چرا پروان��ه! دلم می گیرد از تصور
معصومی��ت و ش��فافیت نگاهش که
همیش��ه رنج��ی ناگفت��ه دارد از بار
مسئولیت سرپرستی خانواده؛ وبه سایه

در آم��دن زنانگ��ی و
شور در برابر خشونت
زندگ��ی  .ب��ه ق��ول چگونه ما ئوئیست ها در نپال بیروز شدند
خودش از قلب زنان
رنج دیده برخاس��ته
است و مشی اعتراضی
اش نی��ز مثل همه
از تجربه سفرش به نپال صحبت می کند
زنانی که در ش��هر و
8043 St. Hubert
 Jarryمترو
روستا س��راغ داریم،
زمان :یکشنبه  ۹سپتامبر۲۰۰۷
آرام بوده و بی صدا .و
حاال بعد از دو هفته
 10:30تا 13:30
بای��د از طریق عرض
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
حال ناشیانه و غریبانه
پسران نو جوانش خبر
دادگاه که زیر حرفش زده و وثیقه 60
دار شوم که پروانه در
بازداشت است و در اطراف خانه اوسانلو میلیون تومانی می خواهد! همه ما از
وضع مالی پروانه خب��ر داریم  .نه او و
به تصادف دستگیر شده است.
هنوز از شوک خبر بازداشت پروانه در نه هیچکدام از اق��وام محدودش توان
نیامده ام که داغ دلم تازه تر می شود تامین چنین وثیق��ه ای را ندارند .تازه
وقتی که پسرانش را می بینم که برای مگر او چه کرده که ب��رای آزادی اش
گرفتن وکیل به دفتر یکی از دوستان  ،آنهم پس ازبیس��ت روز بازداشت بی
آم��ده اند .پس��ربزرگش جوانتر از آن دلیل ،وثیقه بخواهند؟!
اس��ت که پیچیدگی های مراجعه به بچه ها از صبح دارند به هم اس ام اس
دادگاه انقالب را بداند .کارگر ساده ای می زنند بلکه یکی را پیدا کنند سند
است که مجبور اس��ت کارش را برای داشته باشد ،اما معنی این کار این است
دوندگی های مرسوم کنار بگذارد و در که پروانه حاال حاال ها باید در بازداشت
عین حال نگران برادر کوچکترش که باشد.
هپاتیت دارد و نیاز به پرس��تاری تمام به یاد ابتکارگروهی از بچه ها ( سی و
سه نفر) می افتم وقتی سیزده اسفند
وقت مادر.
آنها خوش��حالند که باالخ��ره بعد از پارسال جلوی دادگاه انقالب بازداشت
روزها مجوز مالقات مادر را گرفته اند ش��دند .برای آنها هم قرار وثیقه بریده
و ما هم در این خوشحالی سهیم می بودند اما همه باهم به این قرار اعتراض
شویم وقتی که بچه ها می گویند قرار کردند .طوری که بعد از یک شبانه روز
بازداشت به کفالت تغییر کرده و همین آقایان مجبور ش��دند برای سی نفر از
بچه ها قرار کفالت صادر کنند ،کاش
امروز و فرداست که پروانه آزاد شود.
امروز صبح بعد از گذشت بیست روز پروانه هم همین کار را بکند!
از بازداش��ت بی دلیل پروان��ه  ،دوباره
خش��کم زد .این ب��ار از تغییر عقیده

شهرزاد ارشدی

خانهی ایران
ادامه از صفحه12 :
مناس��ب جهت تحقیق و تبادل نظر
پیرامون این موض��وع فراهم آورد و
س��پس منعکس کننده گوشهای از
نظرات ایرانیان مونترال و استان کبک
به کمیسیون مزبور باشد.
هرچندک��ه از طریق تلفن ،فاکس ،و
پیک الکترونیکی تماس مس��تقیم
تمام شهروندان با کمیسیون یادشده
امکانپذیر میباشد ،ما بر این باوریم
که صدای گروهی مان معتبرتر است
و انعکاس بیش��تری خواهد داشت.
به همین منظور از تمام عالقمندان
که مایل به یاری ما هس��تند دعوت
مینماییم که با ما تماس بگیرند .ما
مدت سعی خواهیم نمود تا
در کوتاه ّ
با برگزاری یک گردهمآیی ،که زمان و
مکان آن را در آینده نزدیک به اطالع
ایرانیان مونترال خواهیم رس��اند ،با
حضور سازمانها و گروههای فرهنگی
و اجتماع��ی ایران��ی و غیرایرانی ،در
توش��نودی عمومی نظرات
طی گف 
را جمعآوری کنیم و نتیجه نهایی را
که ضامن منافع عمومی و گروهی ما
خواهد بود در م��اه نوامبر و در زمان

عبور کمیس��یون از مونت��رال به آن
کمیسیون عرضه نماییم .باشد از این
راه ضم��ن آموزش خودمان و آش��نا
نمودن جامعه بزرگتر با خواستههای
منطقیم��ان ،خود نی��ز در پویایی و
باروری خانه جدیدمان بیشتر سهیم
گردیم.
با احترام و سپاس ،هیأت مدیره خانه
ایران

اخبار خانهی ایران

هموطنان عزیز ،در ادامهی پیگیری
پروژهی خرید مکانی برای اس��تقرار
خانه ایران و در راس��تای خواس��ت
عموم��ی برآم��ده از آخرین مجمع
عمومی ،در نظر داری��م در آیندهای
بس��یار نزدی��ک ،در ماه س��پتامبر،
گردهمایی متشکل از عالقهمندان به
مش��ارکت و سرمایهگذاری در خرید
ساختمان خانهی ایران برگزار کنیم.
نهایت سعیمان بر این است که تا با
افرادی که پیش از این به نوعی اعالم
آمادگی برای سرمایهگذاری نمودهاند
تماس مستقیم حاصل کرده تبادل
نظری رودررو داشته باشیم.

ادغ��ام آنان تصمیم بگی��رد .این در
حالی است که اوتاوا موارد پناهندگی
و گردهمآئی خانوادگی را هم لحاظ
می کند .خانم ماروا به آقای ژان شاره
فشار می آورد که حکومت فدرال را به این
قانع کند که کبک بتواند روی  40درصد
مهاجرین خود کنترل داشته باشد.
از س��وی دیگر ،ماریو دوم��ون اصرار دارد
که کبک از لحاظ مهاجرین اش��باع شده
است و برای ادغام آنان به حد خود رسیده
است .وی حاضر نشد در این باره توضیح
بیش��تری بدهد ،اما او پیشنهاد می کند
که یک کمیسیون با ساختار سیاسی نیز
تشکیل و سازش معقول را در کنار جنبه
های مذهبی و فرهنگ��ی ،از این نظر نیز
بررسی نماید.
اما بوشار ،که بیشتر به جنبه های اجتماعی
و فرهنگی قضیه فکر می کند معتقد است
که عده ای از نخبگان کبکی نگران حقوق
اقلیت ها هس��تند ،ولی حق��وق اکثریت
کبکی ها را فراموش می کنند .آنان باید در
نظر داشته باشند که این حقوق اکثریت

کبک :سازش معقول...
ادامه در صفحه25 :

برای ایران خطر س��از است فشار و
تهدید آمریکا نیس��ت بلکه سیاست
های دولت است.
ای��ن هفته نام��ه در خاتم��ه یادآور
می ش��ود که آیت الله ش��اهرودی
اخیرا در یک مصاحبه گفت که اگر
ایران می خواهد انقالبش به الگویی
برای سایرین تبدیل ش��ود ،یکی از
ضروریات اولیه می تواند سامان دادن
به اوضاع اقتصادی باشد هرچند می
توان به توصیه رییس قوه قضاییه این
نظر را هم افزود که راه دیگر رسیدن
به همین هدف رفتار بهتر دولت ایران
با مردم ایران است.

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

«یوکام» بین دانشجویان برگزار شد.
گذشته از نقطه نظرهای دو آدم فرهنگی،
رهبران احزاب کبک نیز حرف های خود
را می زنند .خانم پولین ماروا ،رهبر جدید
 ،PQقب��ول دارد ک��ه کبک به مهاجرین
نی��از دارد ،بخصوص به دلیل پایین بودن
نرخ تولد .ولی وی می گوید بس��یاری از
مهاجری��ن می پندارند ک��ه آنان در یک
اس��تان دو زبانه س��کنی می گزینند .اما
کبک یک اس��تان فرانکوفون است که به
حق��وق اقلیت انگلوفون ه��م احترام می
گذارد و هنگامی که شما در کبک زندگی
می کنید بدین معناست که شما در یک
محیط فرانسوی بسر می برید.
طبق موافقتنامه  ،1991کبک حق دارد
مهاجرین را برمبنای داش��تن پول جهت
سرمایه گذاری انتخاب کند و درباره نحوه

لیکن از آنجایی که شناخت تمامی
عالقهمندان و س��رمایهگذاران بالقوه
خانهی ایران از سوی ما مقدور نیست
و ب��ه منظور جذب بیش��تر همهی
عزی��زان عالقهمند ،از همین فرصت
استفاده جسته ،از تمامی افرادی که
مایل به شراکت در خرید ساختمان
خانهی ایران هستند ،دعوت به عمل
میآوریم تا در جلسهی ماه سپتامبر
 2007حضور بههم رسانند ،تا ضمن
بهرهمند شدن از نظرات سازندهشان،
بتوانی��م اجرای این ط��رح را هرچه
بیشترتسریعببخشیم.
برای آگاهی از جزییات بیش��تر این
جلسه از جمله مکان آن به طرق زیر
میتوانید تماس حاصل فرمایید:
شماره تلفن514-944-8111 :
آدرس پستی:
C.P. # 222 Succ. Snowdon,
Montréal, Qc H3X 3T4

ایمیل:

khanehiran.montreal@gmail.
com

تارنما:

http://khanehiranmontreal.
wordpress.com

با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران

مربوط به هویت فرهنگی آنان اس��ت که
چه��ار قرن س��ابقه دارد و برای حفظ آن
جنگیده اند ،ول��ی اکنون آنان نگران این
هویت هستند .ممکن است مقداری از این
نگرانی در نتیجه تبلیغ��ات و آمار و ارقام
منتشره باش��د .ولی اگر چنین هم باشد،
این نگرانی واقعیت دارد و باید به آن توجه
شود .ابتدا باید این نگرانی برطرف شود و
س��پس حقوق اقلیت ها ،که به حق هم
هس��ت ،مورد توجه قرار گیرد ،وگرنه ،در
درازمدت این موضوع به آن چنان معضل
انفجاری تبدیل خواهد شد که با مشکل
 25درصدی بیکاری یکسان باشد.
وی اضاف��ه می کند درس��ت اس��ت که
مهاجری��ن با ی��ک سلس��له تبعیض ها
دست به گریبان هستند -که باید اصالح
ش��ود -ولی تا وقتی که مشکل احساس
ناامنی هویتی کبکی های فرانسوی زبان
کانادا حل نشود ،آنان به حقوق اقلیت ها
همدردی نشان نخواهند داد.
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احتاد
سوسیالیستی
ایرانیان-
مونترال

etehadsocialisti@yahoo.ca

جنایت عظیم جمهوری
اسالمی علیه زندانیان
سیاسی در سال های  60و
 67را فراموشی نکنیم!
مونترال نوزدهمین

اتحاد سوسیالیس��تی ایرانیان-
شی زندانیان سیاسی در دهه  60را
سل ک
سالگرد ن �اله در تاریخ اول سپتامبر برگزار می
بروال همه س�
کند.
های آزادیخ��واه دعوت می کنیم با
از همه انس��ان
�یع در این گردهمایی یاد مبارزانی را
ش��رکت وس�
و رهایی ایران از س��تم و اس��تبداد
که در راه آزادی
�لامی از جان خود مایه گذاش��تند را
جمهوری اس
گرامی بداریم.
مطالبی در تشریح این فاجعه ،شعر،
برنامه ش��امل
(آین ه بر دوش هی بگرد) و  ...خواهد
موسیقی ،فیلم
بود.

گزارش از
تظاهرات  ٩اگوست
در مقابل سفارت
جمهورى اسالمى
در اتاوا
در پاس��خ ب��ه فراخ��وان كمپین
فعالین جنبش كارگرى در خارج
كشور و اعالم روز جهانى اقدام در
همبستگى با كارگران ایران براى
آزادى اس��انلو و صالحى از جانب
 ITFو  ، ITUCتظاهراتى اعتراضی
در مقاب��ل س��فارت جمه��وری
اس�لامی در اتاوا به دعوت کمیته
حمایت از کارگران ایران – تورنتو
و اتحاد بین الملل��ی در حمایت
از کارگ��ران ایران – کانادا و دیگر
نیروهاى مترقى برگزار شد .در این
تظاهرات كه جمعیتى در حدود
 ١٢٠نفر در آن ش��ركت نمودند،
اتحادی��ه های کارگ��ری کانادا و
بس��یارى از فعالی��ن کارگ��ری و
مترقى از شهرهای تورنتو ،مونترال
و اتاوا و هامیلتون شرکت داشتند
برنامه تظاهرات توس��ط مجرى،
مری��م بش��ارت ،اع�لام گردید و
س��پس ترجم��ه پی��ام محمود
صالحی از زندان سنندج و آخرین
اخبار از دستگیرى فعالین سندیكا
در تهران و سپس پیام همبستگى
س��ایت بی��ن الملل��ی کارگری
لیبراس��تارت و بیانیه ارس��الى از
عفو بین الملل توسط فرید پرتوی
بزبان انگلیسى قرائت گردیدند.
اولین سخنران تظاهرات خانم ان
مک گ��رات  Anne McGrathاز
مسئولیناتحادیهكارگرانخدمات
عموم��ی کان��ادا ( )CUPEب��ود.
ایشان پیام حمایت پال مویست
 Paul Moistرئی��س كش��ورى
 ،CUPEك��ه بزرگترین اتحادیه
كارگرى کانادا میباشد ،از اسانلو و
صالحى وجنبش كارگرى ایران را
اعالم نمود .سخنران بعدی آقای
دنیس لملین ،Denis Lemelin
معاون رئیس کش��وری اتحادیه
كارگران پس��ت کانادا ()CUPW
بود که طی س��خنان مبس��وطی
حمایت قاطع كارگران پست كانادا
را از مبارزات کارگران ایران اعالم
نمود و خواس��تار ادامه مبارزه تا
آزادی رهب��ران و فعالین زندانی
و دس��تیابى به تش��کل … برای
کارگران ایران شد .دنیس لملین
در عین حال علیه س��رمایه دارى
جهانى،نئولیبرالیسموسیاستهاى

جنگ طلبانه آمریكا و
متحدینش و ضرورت
همبس��تگى كارگرى
بزبانهاى انگلیس��ى و
فرانسه سخنرانى كرد.
ح��وری صهب��ا ب��ه
نمایندگ��ى از کمیته
حمای��ت از کارگ��ران
ایران–تورنت��و و اتحاد
بی��ن الملل��ى -واحد
كانادا در سخنرانى خود
بزبان انگلیس��ى اشاره
نمود ك��ه این کمپین
هدف انعکاس و جلب
حمای��ت جهان��ی از
مبارزات کارگران ایران
را پی��ش روى دارد و
میکوشد بین کارگران
ایران و كشورهاى دیگر
پلی ایجاد نماید و این
وظیفه ایست دائمی و
تعطیل ناپذیر… .وی در
پایان خواس��تار آزادی
ف��ورى و ب��دون قید و
شرط اس��انلو ،صالحی
و دیگر کارگران زندانی
شد.
اله��ه ش��کرایی ،پیام
ه��ای همبس��تگی
Federation
(des
Travailleurs
et
Travailleuses du
 Quebec) FTQو
( CSNکنفدراس��یون
کشوری سندیکاهای
کبک) و حزبQuebec
 Solidaireرا بزبان فرانسه قرائت
نمود .همچنین پیام همبستگی
انجمن زنان ایرانی مونترال توسط
ایشان خوانده شد.
جابر كلیبى از اتحاد سوسیالیستى
ایرانی��ان -مونت��رال از دیگ��ر
سخنرانان برنامه بود .پیام “جمعی
از دانشجویان و فعاالن چپ ایران
در حمایت از کمپین بین المللی
فعالین جنبش کارگری” متشکل
از گ��روه چپ کارگری دانش��گاه
تهران ،دانشجویان سوسیالیست
پلی تکنیک ،جمعی از دانشجویان
چپ کردستان ،نشریه میلیتانت
و هیئت تحریریه س��ایت س�لام
دموک��رات ،در مراس��م قرائ��ت
گردی��د .همچنی��ن نمایندگان
حزب کمونیست کارگری ایران،
حزب کمونیس��ت ای��ران ،حزب
اتحاد کمونیست کارگری و حزب
حکمتیس��ت در ط��ى تظاهرات
سخنرانى نمودند .در این تظاهرات

كه  ٢ساعت بطول انجامید ،مرتبا
ش��عارهایى از جمله براى آزادی
اسانلو و صالحی ،زندانیان سیاسی،
حق تش��کل و اعتص��اب و علیه
جمهورى اس�لامى داده میش��د.
پالكارده��ا و بانره��اى متعددى
در دفاع از صالحى و اس��انلو ،و در
حمایت از مب��ارزات كارگرى در
ایران و علیه احكام صادره نسبت
به فعالین كارگرى سنندج توسط
تظاهركنندگان حمل شده بود.
براى اطالعات بیش��تر با @info
تم��اس
workers-iran.org
بگیرید.
كمیته حمایت از كارگران ایران-
تورنتو
اتحاد بین الملل��ى در حمایت از
كارگران در ایران-كانادا
 ١٢اگوست ٢٠٠٧

فشار وزارت
اطالعات برای
جلوگیری
از مراسم
بزرگداشت
قربانیان قتل عام
سال  ۶۷روز
جمعه  ۹شهریور
در خاوران
مام��وران وزارت اطالعات در
روزه��ای اخیر ب��ا مراجعه به
خانواده های قربانی��ان اعدام
های دسته جمعی سال  ۶۷آن
ها را تهدید کرده اند که اجازه
ی برگزاری مراسم بزرگداشت
قربانیان این فاجعه ی ملی را

نخواهند داش��ت .بازماندگان
این کشتار برگزاری مراسم در
خاوران را حق مسلم خود می
دانند و قرار اس��ت در ساعات
اولیه صبح روز جمعه ۹شهریور
در خ��اوران گردهم آیند و یاد
عزیران به خون خفته خود را
گرامی دارند ...
کانون زندانیان سیاسی ایران
(در تبعید):
بن��ا ب��ر گ��زارش دریافتی از
تهران ،ماموران اطالعات رژیم
در آس��تانه نوزدهمین س��ال
گرد کش��تار زندانیان سیاسی
در روزه��ای اخیر ب��ه دفعات
به منازل خان��واده های جان
باخت��گان مراجع��ه و آنه��ا را
تحت فش��ار قرار داده اند که
از برگزاری مراس��م در خاوران
خ��ودداری کنن��د .در ای��ن
مراجعات که با تهدید و ایجاد
رعب و وحشت توام بوده است،

ماموران اطالعات از خانواده ها
خواس��ته اند مراسم سال گرد
را در من��زل برگزار کنند .آنها
وقتی که ب��ا مقاومت خانواده
ها و تصمیم راس��خ آنها برای
برگ��زاری مراس��م در خاوران
مواجه م��ی ش��وند ،در ادامه
تهدید می کنند روز برگزاری
مراسم جاده ورودی به خاوران
را مس��دود و از آمد و رفت به
خاوران جلوگیری خواهند کرد
و چنانچه به هر دلیل خانواده
ها موفق به برگزاری مراس��م
در خاوران شوند ،باید از دادن
شعار ،سرودخوانی ،سخنرانی
و راه پیمائی خودداری کنند.
به خانواده ها گفته ش��ده که
نیروهای سیاسی مخالف رژیم
قصد دارند از مراس��م س��ال
گرد علیه رژیم استفاده کنند.
در نتیجه خانواده ها مس��ئول
عواق��ب هرن��وع اقدامی علیه

رژیم خواهند بود .آنها به کرات
در گفت��ه های خ��ود ترس و
واهمه رژیم از گسترش خاوران
به سطح جامعه و تبدیل آن به
یک جنبش اجتماعی را نشان
دادند.
خانواده ه��ا حضور و برگزاری
مراس��م در خ��اوران را ح��ق
مس��لم خود می دانند و علی
رغم محدودیت هائی که همه
ی این س��ال ها دستگاه های
سرکوب و اطالعاتی رژیم برای
آنها ایج��اد کردن��د ،با عزمی
راسخ مراسم س��ال گرد جان
باختگان ده��ه  ۶۰زندانهای
رژیم را برگزار کردند .امس��ال
نیز خانواده ها س��اعات اولیه
صبح روز جمعه ۹شهریور در
خاوران گردهم خواهند آمد و
یاد عزیران به خون خفته خود
را گرامی خواهند داشت.
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موزیک...

koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)

بهزاد قیامی

بیاد “الهه”

الهه خواننده قدیمی موسیقی ایرانی در
ساعات اولیه بامداد چهارشنبه  15ماه
اوت در سن  71سالگی در بیمارستان
پارسیان تهران در گذشت.
الهه از شاگردان عبدالله قوامی ،استاد
بزرگ ردیف موسیقی
ایران و غالمحسین بنان ،از
خوانندگان نامدار موسیقی
سنتی ایران بود .در سن
 27سالگی صدای او مورد
توجه داوود پیرنیا ،تهیه
کننده برنامه گلها در رادیو
ایران ،برنامه اصلی موسیقی
در رادیو ،قرارگرفت .آقای
پیرنیا از همایون خرم ،یکی
از آهنگسازان برجسته برنامه
گلها درخواست کرد که
آهنگی برای الهه بسازد تا از رادیو
پخش شود.
بدین ترتیب ،خانم الهه با ترانه
معروف “رسوای زمانه” که شعر
آن را بهادر یگانه سروده بود به

دیگر درگذشتگان
موسیقی ایران که
در سال 1385

رادیو راه یافت و به مدت پانزده سال
از خوانندگان اصلی برنامه گلها شد .در
طول این مدت ،بسیاری از آهنگهای
الهه توسط همایون خردمند ساخته
و پخش شدند .از جمله مشهورترین
اجراهای خانم الهه ،خواندن ترانه “از
خون جوانان وطن الله دمیده” ،ساخته
و سروده عارف قزوینی بود که روح الله
خالقی آن را برای ارکستر بزرگ تنظیم
کرد و با صدای الهه به اجرا درآورد.
البته ،الهه ترانه هایی هم به سبک
موسیقی پاپ اجرا نمود ولی کال به
خواننده سبک اصیل مشهور بود.
بعد از انقالب ،همراه با متوقف شدن
پخش برنامه
گلها و ممنوعیت
خوانندگی زنان،
الهه مجبور به ترک
ایران و مهاجرت به
خارج شد .با وجود
بی توجهی مردم به
موسیقی سنتی در
خارج از ایران ،وی
به اجرای چندین
برنامه پرداخت.
الهه از آغاز سال
،)1994( 1373
کنسرتهاییبری
مجاهدین خلق اجرا
کرد ولی اجازه تبلغات
را به این گروه در

“رسوای
زمانه”

در س��ال  ،85دگ��ر
چهره های سرشناس
و گمن��ام دیگری هم
درگذش��تند ک��ه در
اینجا یادشان را گرامی
میدارم:
منوچه��ر همای��ون

سینما...

جشنواره سینمای ونیز،
بدون حضور ایران

Venice Film Festival
Venice, Italy August 29
- September 03, 2007

امس��ال
هفتاد و
پنجمین
سا لگر د
جشنواره
فیلمونیز
است
جش��نواره فیل��م ونیز ،در ش��صت و
چهارمین دوره خود دو فیلم با موضوع
جن��گ ع��راق و تاثیر آن ب��ر زندگی
آمریکایی ها به نمایش می گذارد.
فیلم “در دره خ��دا” با بازی تامی لی
جونز ،چارلیز ترون و سوزان ساراندون
ساخته پل هگیس ،درباره قتل سرباز
جوانی اس��ت ک��ه از عراق ب��ه آمریکا
بازگشته است.
“پنهان کاری” ساخته برایان دی پالما
نیز درباره واحدی از ارتش آمریکا ست
که یک خانواده عراق��ی را مورد آزار و
اذیت قرار می دهد .فیلم نحوه پوشش
رس��انه ای جن��گ ع��راق را نیز مورد
بررسی قرار می دهد.
برخ��ی از تحلیلگران س��ینمایی می
گویند ساخت فیلم هایی با محور جنگ
عراق در هالیوود ،به نشانه مخالفت بدنه
س��ینمای آمریکا با جنگ عراق است،
نظری که همه تحلیلگران با آن موافق
نیستن .د

در جشنواره امسال فیلم هایی
چون “هی فوضی” (آشوب) از
یوسف شاهین کارگردان مصری
درباره خشونت
ه��ای پلی��س
مص��ر“ ،تلخ و
شیرین” از آندرا
پرپرات��ی درباره
مافیا و “مایکل
کلیت��ون” ب��ا
ب��ازی ج��ورج
کلونی که درباره
مردی است که
کارهای خالف
و کثی��ف یک
شرکت بزرگ را
اتجام می دهد ،به نمایش در می آیند.
جش��نواره فیلم ونیز  29اوت امس��ال
آغاز می ش��ود و تا  8س��پتامبر ادامه
خواهد داش��ت .در بخش مسابقه 20
فیلم به رقابت با هم خواهند پرداخت
و  13فیلم نیز در بخش غیر رقابتی به
نمایش در خواهند آمد.
بزرگترین دستاورد سینمای ایران از
جشنواره فیلم ونیز به پنج سال پیش
برمی گردد که فیلم “دایره” س��اخته
جعفر پناهی جایزه نخست جشنواره را
بدست آورد.
در س��ال  2001نی��ز جای��زه بهترین
کارگردانی این جشنواره نصیب بابک
پیامی برای فیلم “رای مخفی” شد.
طی س��ال ه��ای اخی��ر فیل��م های
“طبیعت بی جان” ساخته جیا ژانگ
کی ،فیلمس��از چینی“ ،کوهس��تان
بروکبک” اثر انگ لی کارگردان تایوانی
تبار آمریکایی و “ورا دریک” س��اخته
مایک لی ،کارگردان انگلیس��ی برنده
شیر طالیی ونیز شده اند.
“کوهستان بروکبک” آنگ لی در سال
 ،2005نامزد هشت اسکار بود.
در بخش رقابتی جشنواره امسال ،شش
فیل��م از آمریکا و چهار فیلم از بریتانیا
حضور دارند و انتظار می رود ستارگان
زیادی در جش��نواره امس��ال شرکت
کنند.
فیلم “کفاره” اثر جو رایت ،کارگردان
بریتانیایی و با بازیگری کایرا نایتلی و

کنسرتهای خود نمیداد.
الهه در بهار سال  2003بعد از
خودسوزی برخی از طرفداران
مجاهدین ،بدلیل بازداشت مریم رجوی
در فرانسه ،جدایی اش را از سازمان
مجاهدین خلق اعالم کرد و از تماس با
این گروه خودداری نمود.
به گفته الهه در مصاحبه ای با آن
سینگلتون ،بانوی انگلیسی که کتابهایی
در زمینه مجاهدین خلق نوشته در این
باره گفت:
“من به آنها گفتم که اگر چه من
سمپاتی ای نسبت به پایداری
مجاهدین در قبال رژیم ایران احساس
می کنم ،ولی به شخصه در مسائل
سیاسی گروهها دخالت نخواهم کرد”.
الهه در این مصاحبه از همکاری با این
سازمان اظهار پشیمانی نمود .وی در
این مصاحبه مطالبی را از تجربیاتش با
مریم رجوی و از زبان او بیان داشت که
سر و صدای فراوانی برپا کرد.
الهه در سال  1965و در جریانات
«انقالب سپید شاه و ملت» هم ترانه
ای به نام انقالب سپید اجرا نمود.
الهه پس از آگاه شدن از ابتال به بیماری
سرطان کبد به ایران بازگشت و بعد از
چند ماه مبارزه با این بیماری در تاریخ
 15اوت درگذشت.
روحش شاد!

و
پور(خوانن��ده
ردی��ف دان پی��ش
کس��وت)،عبدالعلی
همای��ون( ،خوانن��ده
ش��اخص سبک بیات
تهران و بازیگر سینما،
نقش س��ر کار استوار

ونسا ردگریو به عنوان فیلم افتتاحیه
جشنواره ونیز انتخاب شده است.

کایرا نایتلی و جیمز
مک آوی در کفاره
“کفاره” بر اساس داستانی از یان مک
اوان ،نویسنده سرش��ناس بریتانیایی
ساخته شده و برندا بلیتن و جیمز مک
آوی نیز در آن نقش آفرینی می کنند.
این دومین فیلم جو رایت  35ساله به
شمار می رود .وی پیش از این “غرور
و تعصب” جین آستین را با بازیگری
کایرا نایتلی کارگردانی کرده بود.
داس��تان “کفاره” در سال های 1935
می گذرد و درباره عشق در سال های
آغازین جنگ جهانی دوم است.
مارکو مولر ،رئیس جشنواره فیلم ونیز
گفته است که برای اولین بار در تاریخ
این جشنواره ،فیلم افتتاحیه جشتواره،
ساخته یک کارگردان جوان است.
آقای مولر افزوده که “کفاره” ،فیلمی
است که “از س��اخته های بسیاری از
کارگردانان مشهور بهتر است”.
قرار اس��ت در جشنواره امسال ،از تیم
برتون کارگردان سرشناس آمریکایی
و س��ازنده آثاری چون “ادوارد دست
قیچی” و “کابوس قبل از کریسمس”،
ب��رای یک عمر فعالی��ت های هنری،
تقدیر شود.
امس��ال هفت��اد و پنجمین س��الگرد
جشنواره فیلم ونیز است ،در حالی که
تنها ش��صت و چهار دوره برگزار شده،
وعلت برگزار نش��دن آن در بعضی از
سال ها ،وقوع جنگ و برخی مشکالت
دیگر بوده است.

Advertise with us
514.

996.9692

صدور مجوز کنسرت
به هنرمندان
موسیقی سنتی و
موسیقی پاپ توسط
دولت ایران
دوستان عزیز،
اگر به خاطر داشته باشید در نوشته های
قبل��ی ذکر کردم ک��ه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از ارائه مجوز کنسرت به
برخ��ی از خواننده های مجاز و برگزیده
موسیقی پاپ داخل ایران ،از جمله رضا
صادقی ،خودداری نموده .اما در این اثنا،
گروه��ی از بزرگ ترین و محبوب ترین
چهره های موسیقی سنتی ایران در این
روزها سرگرم برگزاری کنسرت هستند یا
پیش تر کنسرت برگزار کرده اند ،بطوری
ک��ه اگر این روزه��ا را در ایران ،روزهای
موسیقی سنتی بنامیم ،خطا نکرده ایم.
گروه کامکاران ،محمدرضا ش��جریان ،
محمدرضا لطفی  ،گروه جالل ذالفنون،
گروه ش��مس ،عبدالحس��ین مختاباد،
حس��ین علیزاده و گروه هم آوایان و ...از
جمله هنرمندانی هس��تند که در چند
ماه گذشته کنس��رتهایی اجرا نمودند و
همچنین کنسرتهایی در ماههای آینده
زمان بندی کرده اند.
البته در حوزه موسیقی کالسیک نیز می
توان به سمفونی “پیامبر عشق و امید”
اش��اره کرد که لوریس چکناوریان آن را
بر اس��اس کاری از سید مهدی شجاعی
نویسنده داستان های مذهبی به مدت
 ۱۰شب اجرا کرد.
رونق موس��یقی س��نتی در ایران باعث

در سریالهای صمد) ،بهزاد
رض��وی (نوازن��ده تمبک
وترانه سرا) ،محمد بهارلو
(نوازن��ده ویل��ن ومدرس
پیشکسوت) ،پرویزیاحقی
(آهنگساز و نوازنده ویلن)،
بابک بیات ( آهنگس��از)،

چ��ون بنیامین ،مهدی مق��دم ،مهدی
یگانه ،حامد هاکان ،محسن چاوشی و....
بی خبر بوده.
ولی خوب عیبی ندارد .چون موس��یقی
پاپ هم چون موسیقی سنتی فناناپذیر
و همواره در حال رشد ست (با سبکهای
جدی��د رپ R&B ،و Reggaeton
فارسی)
ایشان بزودی آشنایی بهتری با این سبک
پیدا خواهند کرد.
در ضم��ن ،باع��ث خوش��حالی س��ت
که موس��یقی پاپ ایران از پش��تیبانی
موسیقیدانان سنتی هم برخوردر است.
برای مثال میتوان داریوش خواجه نوری
را نام برد که کنسرتی تلفیقی از موسیقی
پاپ و سنتی به همراهی جالل ذالفنون
برنامه ریزی کرده است.
البته گفته می شود که این کنسرت هم
به دالیلی به تعویق افتاده است و تالش
ها برای اخذ مجوز آن ادامه دارد.
آرزوی موفقیت برای همه جوانان سخت
کوش وطن را دارم.

خوشحالی و س��رافرازی همه ماست و
نش��انگر اینکه هنر موسیقی هرگز قابل
فرونشانی توس��ط افراط گران مذهبی
نیست.
ولی متاس��فانه این رونق توسط همان
افراط گران مذهبی (به سرپرستی صفار
هرندی وزیر ارش��اد) ترتیب داه شده و
بنظر میرسد که وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی با ارائه مجوز کنس��رت به این
هنرمندان و منع هنرمندان پرطرفدار و
فعال موسیقی پاپ ایران که در دهه اخیر
رشد بسیار زیادی داشته است  ،قصد بی
ثباتی ،سرکوبی و نابود کردن موسیقی
پاپ را دارد.
عدم ارائه مجوز کنسرت به این هنرمندان
به حدی س��ت ک��ه چندان خب��ری از
برگزاری کنسرت گروه های پاپ شنیده
نمی ش��ود و اگر هم گاه کنسرت پاپی
برگزار می شود ،از چهره های برجسته
این موسیقی خبری نیست.
مدیر عامل خانه موسیقی اخیرا گفت:
“به خاطر ممنوعیت چند ساله موسیقی
پاپ و گسس��ت نسلی در این
موسیقی ،کمتر چهره مقبول و
قدیمی در این حوزه فعالیت می
کند و این هم در تاسیس یک
دهخدا ،برنامه
نهاد صنفی در این حوزه تاثیر
موفق دیگری در پارک
گذاشته اس��ت و هم در صدور
مجوز ها تاثیر گذار است”.
انگرینیون
بنظرم این آقای محترم از سال
دوس�تان عزیز ،جش�ن بیستمین
 1358تا کنون پش��ت کوه در
حال دعا بوده و از هنرمندان فعال س�الگرد تاسیس مدرس�ه دهخدا،
در پ�ارک انگرینیون روز یکش�نبه
داخل ایران مثل گروه آریان ،رضا
صادقی ،مرحوم ناصر عبداللهی ،گذشته با نظم و با برنامه ریزی دقیق
محمد اصفهانی ،شادمهر عقیلی ،و بی نظیری اجرا شد.
علیرضا عصار ،خشایار اعتمادی و
خانم رض�وی ،مجری و س�خنگوی
دیگر هنرمندان بی نظیر و نوپایی
ح�ت و نظ�م عالی

جشن سالگرد
مدرسه

منصور س��ینکی (نوازنده تار) ،ناصر
عبداللهی (خواننده موسیقی پاپ)،
عب��اس ش��اپوری (نوازن��ده ویلن و
آهنگس��از) ،منصور یاحقی (نوازنده
قدیمی سنتور و از شاگردان حبیب
سماعی).

زنده به گور
كردن در قرن
بیستویكم!
بعض��ی قربانیان ای��دز در
ایدز
گینه نو در آفربقا توس��ط
خان��واده و اقوامش��ان كه
توانایی نگهداری از آنها را ندارند ،زنده به گور
میشوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،مارگارت مارابه،
یك مددكار بهداشتی حاضر در این كشور كه
 5ماه اس��ت در منطقهای دور افتاده در این
كشور مش��غول نگهداری از بیماران ایدزی
اس��ت ،گفت كه او خود شاهد دفن زنده 5
بیماری بوده كه در حال دفن ش��دن هنوز
نفسمیكشیدهاند.
وی كه داوطلبانه برای یك سازمان بهداشتی
كار میكند ،گفت :یکی از آنها در حال دفن
مادرش را صدا میزد.
وی ادامه داد :من از آنها پرسیدم چرا این كار
را انجام میدهید و آنها جواب دادند ،اگر این
بیماران را زنده بگذاریم ممكن اس��ت در اثر
غذا خوردن و زندگی مش��ترك با آنها ،ما هم
دچار شده و جان خود را از دست بدهیم.
روستاییان به او گفته بودند كه زنده به گور
ك��ردن این بیماران ،ام��ری رایج و معمولی
است.
مارابه از دولت گینه و سازمانهای بینالمللی
خواس��ته تا برای ترویج برنامههای مبارزه با
ایدز در این گونه مناطق دور افتاده ،به سرعت
وارد عمل شوند.
مقامات و محققان گفت��ه اند كه مردم بعد
از م��رگ ناگهانی جوانان كه آل��وده به این
بیماری واگیر شدهاند ،همسرانشان را متهم
به جادوگری كرده و آنها را شكنجه كرده و
در مواردی میكشند.
گزارش اخیر سازمان ملل نشان داد ،گینه نو
در حال روبهرو ش��دن با یك فاجعه در مورد
س آن 90 ،درصد
این بیماری است كه بر اسا 
آلودگ��ی منطقه اقیانوس��یه ،مربوط به این
كشور است.
آلودگی به  HIVدر این كشور از سال 1997
تا كنون س��االنه رشدی  30درصدی داشته
است و به طور تخمینی حدود  60هزار نفر
در سال  2005به این بیماری آلوده بودهاند.

برنام�ه ،ب�ا صرا
برنامه را تنظیم و اجرا نمودند .باعث
خوش�حالی این است که هموطنان
عزیز هم در نظم و تمیز نگه داشتن
پارک همکاری کردند.
دست همه دوستانی که در این برنامه
همکاری داشتند درد نکند.
امیدوارم که برنامه های آینده باز هم
با برنامه ای دقیق و با موفقیت انجام
شوند.

فراخوان پیکار ملی
فرهنگی برای دفاع
از ملت ایران
مجموعه سیاسی -
فرهنگی تالش

از چنان فاجعه ای برای جدا کردن
بخش هائ��ی از ایران زیر هر عنوان
بهره برداری کنند.
گرفتاری ه��ا و درگیری هایی که
مردم ای��ران با این رژیم دارند همه
شئون زندگی ملی را دربر می گیرد:
از تجاوزات هر روزه به حقوق بشر ،و
اعدامهایدستهجمعیودستگیری
ها و زدن ها و بستن ها و مزاحمت
در زندگ��ی هر نس��ل لحظ��ه های ها گرفته تا اتالف سراس��ری منابع
تاریخی پیش می آیند که به تیزبینی کش��ور از مالی و طبیعی و انسانی،
و قبول مس��ئولیت از درجات باال تر و بی��کاری و گران��ی روز افزونی که
از معمول نیاز دارند .امروز به نظر ما پیوسته گروه های بزرگ تری را زیر
یکی از آن لحظه های تاریخی است خط فقر می برد .در همه این زمینه
که نم��ی باید گذاش��ت در غوغای ها با جمه��وری اس�لامی می باید
مسائل روزانه به غفلت سپرده شود .مبارزه کرد .افزون بر آن امروز خطر
سراشیب خطرناکی که سیاست های بزرگ متوجه موجودیت ایران است.
رژیم اسالمی کشور را به آن انداخته این خطر مستقیما نتیجه سیاست
های داخلی و خارجی رژیم است
اس��ت می تواند به بد ترین
(تبعیض و س��رکوبگری اقوام
مصیبت تاریخی بینجامد.
ت
الش ایران ،برنامه تسلیحات اتمی ،و
از یک س��و دنبال کردن
مداخلهدرعراق،لبنان،فلسطین
برنامه تس��لیحات اتمی
و افغانستان) و هر اقدامی برای
و ب��ی اعتنائی به جامعه بین المللی
ان��دک اندک زمینه را ب��رای اجرای جلوگیری از آن نم��ی تواند جدا از
طرح های جنگ طلبانه دیگران آماده مبارزه با جمهوری اسالمی و سیاست
می کند و از س��وی دیگر تبعیض و های آن باشد.
سرکوبگری نسبت به اقوام و اقلیت مجموعه سیاسی  -فرهنگی تالش
های مذهبی ایران فضائی بوجود می از همه ش��خصیت های سیاس��ی و
آورد که آرزوی همه جدایی خواهان فرهنگی دعوت می کند که با هدف
وپشتیبانانبیگانهآنهاست.جمهوری دفاع از یکپارچگی ملت و سرزمین
اسالمی نه تنها یکسره به منافع ملی ایران در عی��ن پایبندی به اعالمیه
و بهروزی مردم ایران پش��ت پا زده جهانی حقوق بش��ر و میثاق حقوق
اس��ت بلکه غ��رق در عوالم تصوری اقلیت های پیوس��ت اعالمیه ،برای
خویش کش��ور ما را همراه خود به گسترش آگاهی عمومی و مقابله با
تبلیغات جنگ طلبانه و تجزیه طلبانه
پرتگاه می برد.
از دور و نزدیک ایران نیرو هائی برای و نتایج زیان اور آن برای آینده کشور
ضرب��ه زدن به رژی��م و بهره برداری و دمکراسی در ایران در هر جا و از هر
از اوضاع و احوال پیش بینی ناپذیر سو باشد به یک پیکار ملی فرهنگی
پس از ی��ک حمله نظامی بس��یج بپیوندند.
می ش��وند .تهیه های نظامی همراه این پی��کار ارتباط به هی��چ گروه و
با تهدید های آش��کار ب��ه اندازه ای س��ازمانی ندارد و بنا بر ویژگی ملی
رسیده اس��ت که جائی برای خوش خود ،ف��را ت��ر از اش��خاص و گروه
خیالی نمی گ��ذارد .تقریبا تردیدی هاس��ت .در میان کسانی که به این
نیست که اگر برنامه تسلیحات اتمی پیکارفرهنگیمیپیوندندهیچرابطه
رژیم به مراحل قاطعی برسد ضربت س��ازمانی وجود ندارد و مسئولیت
نظامی اجتناب ناپذیر خواهد گردید .شان دربرابر یکدیگر صرفا محدود به
ام��ا تهیه های نظامی تنها بخش��ی بیانیه های مشترک آنها خواهد بود.
از خواب هائی اس��ت که برای ایران پیکار فرهنگی ما تنها به سیاس��ت
می بینند .تحریکات در استان های های جمهوری اسالمی و موضوعاتی
مرزی ایران و تقویت عناصر جدایی که به هدف ما ارتباط دارد می پردازد
خواه بخش دیگری است که هر روز و متوجه هیچ ف��رد و گروه و دولت
ابعاد بیشتری می گیرد .گروه هائی خاصی نیست .شهریور 1386
www.talash-online.com
آشکارا به امید حمله خارجی آماده
Talashnews@hotmail.
می شوند که از اوضاع نابسامان پس
com
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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

ALAI

پیتزایی برای فروش
رستوران دابل پیتزا
در ناحیه شربروک شرقی
د رموقعیت بسیار خوب
و با درآمد عالی
Tel.: 514-961-0447

Hamidaug15,Sep01

Karim,Sep01,15, $30Akavan

اجاره کاندو

28













ریاضیات
تدریس












 








 

زاده
رحیم







 

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشین

514-688-5789


















 Tel.: 514-688-5789














514-685-8326
514-813-8326

paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

paid til nov1:60
























تدریس ریاضیات

























































دبیرستان
در سطح کالج و































 
ایرانی
تجربه
با
خانم
توسط


















 Tel.: 514-969-5222
514-969-5222














استخدام

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

Mehrnoosh

paid to end of July


























 تدریس ریاضیات و کامپیوتر












































 ،دبیرستان
زبان
تدریس
کالس انفرادی در سطح

Alijafari:paid,aug15,Sep01, $30

کلیه خدمات آرایشی







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









استخدام

 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






















1386
شهریور
10
k 806 شمارهk 14 سالk















































 
کالج و دانشگاه






















فرانسه
و
انگلیسی




























توسط دکتر ریاضیات




























توسط خانم تحصیلکرده و
 سال سابقه تدریس20 با
بــاتجربه
در دانشگاه های کانادا و آمریکا

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-
















































































514
رمسی
مترجم
خرید امالک در
996-9692





























































یکتا
تحویلداری
آرزو







































دبـی























































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

استخدام























کاندو لوکس برای اجاره
، روشن،تمیز، و نیم بسیار بزرگ4
) درمنطقه آرام (هانسیک،دلباز
، هانری بوراسا) طبقه سوم:(مترو
، نیمه مبله، آسانسور،بالکن وسیع
گاز یخچال ماشین لباسشویی و
، نزدیک به مراکز خرید،خشک کن
... بیمارستان و،بانک

باتخفیف ویژه برای هموطنان

514-850-0460

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

Tel.: 514-714-3754
Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan

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

jan08LeilLesanipaid$120






















دادگستری
رسمی
مترجم










 















 






















،ومدارک
کلیه اسناد
ترجمه
دبی
در
آپارتمان
خرید
جهت
به یک نفر پیتزامیکر باتجربه
استخدام






















Tel.:
514-626-5619


























های
فرم
تکمیل
،دعوتنامه
تنظیم



















باکامیـاروشبـــــنم





















برای کار در رستوران در ناحیه










NDG


































پرستارساملندان
ارائه
و
شیپ
سیتیزن
و
مهاجرت
دوم
شعبه
برای
سوپراخوان
.تماسبگیرید

















.نیازمندیم
فورا
مونتریال
شرق









































































514-583-9619
 مناسب
قیمت
با
.............
مربوط
خدمات
خود در وست آیلند به چند نفر
سابلت
برای
آپارمتان
























مشــــــاورینامالک
 از،دیپلم
دارای
و
باتجربه











همایون
















































سالمندان
نیازمند
ساده
کارگر
و
Cashier
514-683-0707
514-489-4719
ASIA STAR
.شما دلسوزانه نگهداری می کنم





































514-909-0444



















514-567-1797















شماره
به
را
خود
روزمه
لطفا
.است

































آیلند
وست
در
تمیز
استودیوی
















کانادا
در
)استار
(آسیا

















514-487-9186
514-624-7581
















:کنید
زیر




فکس





West Island

fromJuly15

استخدام

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




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

aug15Msghafai: paid $10

تــــاتو

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



















با قیمت استثنایی

514-999-4161
ghafuri:paid40endofsep.wil pay 10/month













514-583-9619



















































 کتابخانهنیما
مهربان
مــادری
تمام
در
شما
کودکان
و
سالمندان
از















5206 DECARIE #3
davood aug15paid

TEL : 514 485 - 3652














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

514-768-9485

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران




















behrooziSep01AkavanW

davood










514-485-7009














 با گرمایش و آب،بولوار سنت جان
... گاراژ و، بالکن،کیبل، گرم
 دالر در ماه660



























































514-850-0460

























TATOO
استخدام


























فروش
برای
زمین





















514-808-1940



PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

فرصتشغل






 استثنائی











نقطــــه
زمین دربهترین



 آماده برای ساخت،وست آیلند
















































ABOVE AVERAGE income
career
opportunity!
Tel.:
514-688-5789
(بانقشه) بدون واسطه
A chance to make
College,
University)








 a difference!
رسد
بفروش می
tutoring 






(High-School,
PROMOTE government
Tel.: 514-714-1514






















 subsidized plan to families
to save for their children’s
















موسیقی
آموزش


















Post-Secondary
Education.






















Call
Vahan
































 


































hoseini@akvan wisl.: July15+Sep01,15

paidtoendofDec2006




















5301 QUEEN MARY (Decarie


)
SNOWDON

















(514) 333-73

جواد داوری
































































pc card













































Tel.: 514-560-6720


















 Tel.:
514-969-5222
514-484-6897













paid to end of July


























VHS

DVD 



�



























1731 Oxford (X: Gre
Ville St-Laurent












 AKHAVAN
Mehrnoosh

West Island




































 
ساختمانی
کارهای
















































 




























































































































































































هیپنوتیـزم






































درمان بیماری ها






























اجرای کلیه کارهای ساختمانی












































































































































وقت
اسرع
در































































 بــــا







































 با دقت و گارانتی





























































5STAR











 























































تجربه













طوالنی
با



































































































مناسب
بهای
و
NDG



















Montreal
�




















 




















































کامل
514-583-9619




























Tel.:
(514)
488-6523 














علی سلیمی

















514-683-0707
































514-485-7009
Zarif
514-805-3696
(514)
586-2398




























 
















 514-236-5195
514-979-2120
Catering








































4




















































































































8












































 
















































































TATOO
























































از مبتدی تا پیشرفته
NDG



































































































514-583-9619
یابی
عیب
و
 تعمیر




























































































کردن
اسمبل
 ارتقا و514-683-0707































Tel.:
514-688-5789




















Zarif




























 






















 کامپیوتر












































 













We are located at :
College, University)









ویندوز
انواع
نصب
Catering




































 488-9444



























































 






(514)805-369







davood
































کامپیوتر
آموزش



















































@
¬œZÍz
A ç¥²˜ y£½Ž£…












davood












892-9258








































































































































treal

488-6523
586-2398

tutoring

 ویــروس زدایی(High-School,

paidtoendofDec2006

çœ£Á‰ Ñµ fd ç¥²˜ [®¨› x£Å…®› fÂ´Š £…


















































و نصب انواع آنتی ویروس
















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















 Tel : 514- 489-6879
TATOO
 طراحی صفحات وب



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






















































شبکه
های
سیستم
نصب




























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








































دلخواه
افزارهای
نرم
نصب
آموزش



























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





























و






















شما





























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


























 

























(514)
333-7309








تــــاتو
















 همه نوع تعمیرات




 





















514-294-8242




































 1731
Oxford
(X: Grenet)
AKHAVAN
Tel.:
514-969-5222


























TATOO















Ville St-Laurent







































سه تار


























عقد و
سفره
تزئین
























































نامزدی
میز













































































































..........

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

paid to end of July

Mehrnoosh





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

















ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش





















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










بهداشتی
کامال
روش
به




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


















طبیعی
جلوه
و




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





















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

















..........























514-482-0981










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















514-581-8707













































































































































7025 Cote St-luc road.























































































فروش انواع سه تار مفاخری
سیامکنصر

(514)
333-7309





































































 
























1731
Oxford
(X:
Grenet)
AKHAVAN
514-998-9789

















�

















 






































Ville
St-Laurent
Shirin
Afshari






















































































(514)805-3696
514-485-7009
Cell.:
514.993.6843
































































shorehNajafi:$180todec07paid90$












































(CIVIL)








































































































































































































Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
�




















 





... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران
514-485-7009











































(514)805-3696










































Tel.: (514) 485-6000
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تاریخ ایران...
ادامه از صفحه11 :

PAYVAND

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver
Montreal Main Office:
1819 Maisonv. W.,
Montreal, Quebec H3H 1K1
Mailing Address:
Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

Tel.:
514-996-9692
514-581-5858,

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

www.paivand.ca

Toronto Tel.: 647-429-0030

Vancouver:

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

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

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

 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

سرزمین های خوزستان و میان رود را
نام برد .از این گونه مهاجرت ها ،تمدن
های ب��زرگ یا گروهی از تمدن های
جهانی بوجود آم��ده که ویل دورانت
این آثار تمدن را کهن ترین آثار تمدن
بشر نامیده است.
کهن ترین نشانه های تمدن انسانی
مربوط به  5000س��ال قبل از میالد
اس��ت که در آن تمدن شهر سوخته
سیستان ،تمدن ایالم در خوزستان،
تمدن جیرفت در کرمان ،تمدن تپه
حصار در دامغان ،تمدن تپه س��یلک
در کاشان ،تمدن اوراتور در آذربایجان،
تمدن تپ��ه گی��ان در نهاوند ،تمدن
کاسی ها در لرستان و تمدن پاژها در
کیالن دماوند قابل ذکراند .از بررسی
آث��ار به جا مانده از این تمدن ها می
توان پی برد که ایرانیان قدیم در هزاره
چه��اره پیش از می�لاد از بافندگی و
کارکردن با فلزات و اس��تفاده از چرخ
کوزه گری بهره م��ی بردند ،بطوری
که ایران نخستین سرزمینی است که
در آن مردم به استخراج و استفاده از
فلزات پی برده اند .بطوری که از تعداد
نخس��تین کوره ه��ای ذوب مس در

کرمان مربوط به هزاره پنجم قبل از
میالد مشخص شده است که ساخت
س��نجاق ،درفش ،مهر و دس��تنبد و
حلقه انگش��تری در ایران این دوران
وجود داش��ته اس��ت .از بررسی های
بیشتر بدس��ت می آید که در اواسط
ای��ن دوران فلزهای دیگر غیر از مس
مثل قلع ،طال و نقره مورد اس��تفاده
قرار گرفته اس��ت و ش��اید به همین
دلیل اس��ت که این دوره را دوره فلز
نام نهاده اند.

ایران قبل از آمدن
(مهاجرت) آریائی ها

از بررسی های مختلف باستانشناسی
در نقاط گوناگون ایران نش��انه های
فراوانی بدست آمده است که مسکون
بودن ایران را قبل از مهاجرت آریائی
ها به این س��رزمین نشان می دهد.
یکی از اقوامی که از س��اکنین اصلی
سرزمین ایران کنونی بوده اند ،ایالمی
ها می باش��ند .ایالم��ی ها مجموعه
اقوامی بودند که از هزاره سوم پیش از
میالد تا هزاره نخست پیش از میالد بر
بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی
ایران حکومت داش��تند .این مناطق
شامل خوزستان ،فارس ،ایالم و بخش
های��ی از اس��تان های
بوشهر،کرمان ،لرستان
و کردس��تان کنون��ی
بوده است .آثار تمدنی
کشف شده از ایالمیان
کالس های زبان های
در شوش ،نشانگر تمدن
انگلیسی و فرانسوی
شهری قابل توجه است.
اخت��راع خط و قدیمی
توسط استادان مجرب
ترین نوشته ها مربوط
به سومر و نواحی جنوبی
رایگان
می��ان رودان و تمدن
هر هفته در کلیسای انجیلی فارسی زبان
ای�لام در خوزس��تان
است.ایالمیاننخستین
تلفن آگاهی:
مخترع��ان خ��ط در
ایران هستند .به قدرت

توجه توجه

514-999-5168

طناب دوازدهم...
ادامه از صفحه :
ی نیز میب��ود .و این
میبایس��ت علن 
ی است كه گریبانگیر
طناب دوازدهم 
جامعه ما شده و آن را تا حد یك مرگ
اخالقی خفه كرده است.
مجازات علنی اعدام ،آن هم به صورت
دس��ت جمعی و در نقاط پر گذر و با
حضور گ��روه بزرگی از م��رد و زن و
كودك ،البته فجیع و تهوعآور اس��ت.
ولی اعتراض به آن بدون ابراز مخالفت
با اصل عمل ،این پی��ام را در بر دارد
ی
كه این كار را بكن ولی در خفا .گوی 
كه اص��ل عمل فجیع نیس��ت ،ولی
اگر در برابر چش��مان ما انجام ش��ود
یا دوربینهای تصوی��ری آن را ثبت
و ضبط كنند فاجع��ه صورت گرفته
است .بسان ما گوشتخواران میماند
كه مرغ را به صورت بستهبندیشده
تمی��ز و از درون یخچال میخواهیم،
ول��ی نمیتوانی��م س��ربریدن مرغ را
ببینی��م و آن را تحمل كنیم .كفش
و احیان��ا لباس چرمی یا پوس��ت را
میخواهیم ،ولی صحنههای كشتن
و ش��كار حیوانات را بر نمیتابیم .این
كارها را ب��ه «قصابان» وامیگذاریم و
خود با خیال راحت به مصرف گوشت
و پوست حیوانات میپردازیم .با ایجاد
حایلی بین خود و واقعیت ،احساسات
حیواندوستانه خود را از گزند واقعیت
در ام��ان نگ��ه میداریم .ب��ا این كار،
همچنین به قصابان جواز میدهیم كه
هرچه میخواهند بكنند ،ولی نگذارند
ما بفهمیم ك��ه آنان چ��ه میكنند.
بدینگونه كار قصاب نیز راحتتر است
و او میتواند بدون دغدغه به كار خود
ادامه دهد و احساسات حیواندوستانه
گوش��تخواران را جریح��هدار نكن��د.
بیهوده نیست كه كشتار وسیع سال
 1367باید در خفا و در سكوت مطلق
انجام میشد.
جامعه گوشتخوار البته به قصاب نیاز
دارد .ول��ی جامعه انس��انی به جالد و
میرغضب نیازی ندارد (مگر جامعهای
كه آدمخوار باش��د) .حض��ور جالد و
میرغضب در یك جامعه لكه ننگی بر

انسانیت آن جامعه است .كشتن (در
هر دین و آیینی) بد اس��ت و كشتن
اسیر بدترین نوع كشتن است .اعدام
چیزی جز اسیركشی نیست .مسئله
اعدام ،مسئله اعدامی نیست ،مسئله
اعدام كننده است .مسئله این نیست
كه آیا كس��ی (مجرمی) سزاوار اعدام
هست یا خیر .مس��ئله این است كه
كسی نباید دس��ت به كشتن بزند و
آن هم كشتن فرد یا افرادی اسیر .در
اعدام نباید پرس��ید كه آیا محكومی
را كه اس��یر ما است باید كشت یا نه،
و بلك��ه باید به این نكته پرداخت كه
آن كه میكشد چه میكند .اعدامی
لحظاتی ج��ان میدهد و م��یرود و
مسئله او خاتمه یافته است ،ولی كسی
كه او را كش��ته  -و جامعهای كه این
جواز قتل را به او داده  -است میماند
و باید با عواقب آن بس��ازد .جامعهای
كه جواز اعدام را صادر میكند در واقع
میگوید كه كشتن (و آن هم كشتن
ی نیست ،فقط
اسیر) اساسا كار نادرست 
الزم است كه این قتل در ذهن كشنده
توجیهپذیر باش��د .در این جامعه اگر
خشونت و كشتار شیوع پیدا نكند و
عادی تلقی نشود باید شگفتزده شد.
بیهوده نیست كه فرمان كشتار وسیع
سال  1367فقط در ذهن معدودی از
افراد كه در جری��ان آن قرار گرفتند
(مانند آیةالله منتظری) سؤال ایجاد
ك��رد ،و دیگران بدون چون و چرا آن
را اجرا كردند و یا از كنار آن به راحتی
گذشتند.
ی كس��انی كه در ماهها و
و به راس��ت 
سالهای آغازین پس از انقالب شاهد
م��وج اعدامهای س��ران رژیم ش��اه و
س��پس مطرودان اجتماعی بودند و
اعتراضی نكردند (از تأییدها بگذریم)
ی
چگونه میتوانند از اعدامهای سیاس 
بعد كه در سال  67به اوج خود رسید
شگفتزده شده باشند؟ از گروههای
«انقالبی» و «چپ » آن موقع بگذریم،
چرا حتا نیروها و گروههای «لیبرال »
آن موقع علیه اصل مسئله اعدام (و نه
فقط اعدام افراد خاصی مانند هویدا)
موضع نگرفتند؟ آی��ا اینان از مواضع

رس��یدن حکومت ایالمیان و قدرت
پیداکردن پادش��اهی آنان در شمال
خوزس��تان مهمترین روی��داد تاریخ
هزاره سوم پیش از میالد است بطوری
که حدود دست کم یک هزار سال از
تاریخ سرزمین ما مربوط به این سلسله
می باش��د .ایالمیان نه سامی (عرب)
نژادند و نه آریائی ،آنان ساکنان اولیه
دشت خوزستان هستند.
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واژه آری��ا ب��ه معنی آزاده ،ش��ریف و
بزرگوار اس��ت و ب��ه قومی گفته می
شود که از نژاد ،هند و ایرانی و اروپایی
هستند .گس��ترده تاریخی آرایی ها
بخش هایی از سرزمین های شبه قاره
هند ،آسیای میانه ،خاورمیانه و آسیای
میانی و جنوبی است.
از بررس��ی های مختلف بدست می
آید که آریائی در حدود هش��ت سال
پیش به ص��ورت قبیله های کوچک
در جنوب س��یبری و مغ��رب فالت
پامیر در آسیای مرکزی و شمالی می
زیستند .این اقوام دارای زبان و آداب
و رس��وم مشترکی بودند .در سالهای
بعد بر اثر افزایش تعداد این اقوام ،آنها
ش��روع به مهاجرت به نواحی شرقی،
غربی و جنوب س��رزمین های اصلی
خود نمودند .علت اصلی این مهاجرت
دقیقا مشخص نیست ولی به نظر می
رسد که دشواری شرایط آب و هوایی
و کمبود چراگاه های دامی و افزایش
تع��داد قبیله ه��ا از عوامل اصلی این
مهاجرت باشد.
قدیمی ترین سند تاریخی در رابطه با
مهاجرت و پیدایش اقوام آریائی کتاب
مذهبی اوستا است که حدود 6500
س��ال پیش از میالد بوسیله زرتشت
پیامب��ر ایرانی و با اله��ام از اهورامزدا
آورده شده است.
بنابر نوشته های این کتاب ،اهورامزدا
س��رزمین آریاوی��چ( )2را در بهترین
مکان ه��ا آفریده اس��ت .اما اهریمن
(دشمن -شیطان) بر ضد او قیام کرده

و سرمای سختی در آن سرزمین پدید
آورد (جنوب سیبری) و چون به سبب
س��رمای ش��دید و انبوهی جمعیت
س��کونت در آن س��رزمین سخت و
ناگوار گردید ،شهرها و مکانهای زیبای
دیگری پدی��د آورد (ایران کنونی) و
اق��وام آریائی به آن س��رزمین جدید
مهاجرت کردند تا از گزند اهریمن در
امان باشند.
مهاجرت ایرانیان به س��رزمین فعلی
ای��ران یک مهاج��رت تدریجی و در
ط��ول دوره های مختل��ف تاریخی
صورت گرفته اس��ت .بط��وری که از
پایان دوران نوسنگی  7000سال قبل
از میالد شروع و تا سال  4000قبل از
میالد ادامه یافته است.
اولین آریایی هائی که به ایران آمدند
شامل کاسی ها (کاشی ها) ،لولوبیان
و گوتیان بودند .کاسی ها تمدنی در
ایران بنا نهادند که امروزه به آن تمدن
تپه س��یلک می گویند( .در نزدیکی
شهر کاشان) آریائی هایی که به ایران
آمدند سه گروه ش��دند و هر یک در
قسمتی از ایران سکونت گزیدند .این
گروه ها شامل مادها در شمال غربی
ایران ،پارسی ها در قسمت جنوبی و
پارت ها در حدود خراس��ان امروزی
بودند.
نخستین دسته از آریائی هایی که در
نواحی غربی ایران موفق به تش��کیل
حکومت ش��دند قوم م��اد بودند که
حکومت مادها را تشکیل دادند .پارس
ها ابتداء در نواحی شمال و غرب یاران
سکونت کردند و سپس به تدریج به
سمت جنوب رهسپار شدند .پارس ها
شاهنشاهی هخامنشیان را برپاکردند.
پارت ها دیگر ق��وم آریائی در نواحی
ش��رقی و خراسان ش��مالی سکونت
کردند و موفق به تشکیل شاهنشاهی
اشکانی شدند.
شایان یادآوری است که اقوام تورانی
و سکاها نیز از اقوام دیگر آریائی بودند
که از شمال به سرزمین ایران مهاجرت
کردند .این قوم ها نسبت به اقوام دیگر
تمدنی پایین تر داشتند .دسته ای از

نیروهای لیبرال سایر نقاط جهان در
مس��ئله اعدام اطالعی نداشتند؟ آیا
این��ان و گروههای چپ «مترقی» آن
زمان نمیدیدند و نمیدانس��تند كه
یكی از اولین اقدامات ساندنیس��تها
پس از انقالب نیكاراگوئه كه همزمان
با انقالب ایران ،ولی با پرداخت هزینه
س��نگینتری ،به نتیجه رس��ید لغو
مجازات اعدام بود؟ و آیا اگر این نیروها
خود علی��ه مجازات اع��دام موضعی
نمیگرفتند نمیتوانستند دست كم
اجازه دهن��د كه این بحث در جامعه
ایران پس از انقالب (در یكی دو سال
اول كه فضا بازتر بود) مطرح شود؟ به
ی چرا اینان از این مقدار حركت
راست 
انسانی ابا داشتند؟ نمونه میخواهید؟
پاییز س��ال  1358و بالفاصله پس از
اشغالسفارتآمریكاوسقوطحكومت
بازرگان بود كه م��ن برای دومین بار
پس از انقالب به ایران باز گش��تم .در
ی
ماههای پس از آن ،ماشین اعدام آقا 
خلخالی همچنان كار میكرد و اكنون
پس از خ��رد كردن عم��ده رهبران
رژیم شاه به جان مطرودان اجتماعی
و از جمله معتادان و روسپیان افتاده
بود .قتل دو روس��پی را كه به فرمان
خلخالی صورت گرفته بود بهانه كردم
ومقالهایتحتعنوان«آیمسلمانها،
یك نفر دارد میسپارد جان!» نوشتم و
علیه مجازات اعدام اس��تدالل كردم.
در این مقاله به خصوص با استناد به
آیاتی از قرآن و با تكیه بر «روحانیت»
روحانیان از آنان خواس��تم كه جانب
روحانیت و انسانیت را بگیرند ،رحمت
و شفقت را بر سختگیری و خشونت
برگزینند و در كشتن آدمیان احتیاط
را رعایت كنند و از آن دست بكشند.
مضمون مقاله و این كه اصوال در آن
فضا نوشتاری از این قبیل میتوانست
كمترین تأثیری داشته باشد یا خیر،
موضوع این بحث نیس��ت  -مهم آن
است كه این مقاله در طول چند هفته
به ترتیب به سه روزنامه تحت كنترل
«لیبراله��ای » آن روز ،یعنی كیهان
(تحت كنترل آق��ای ابراهیم یزدی)،
میزان (ارگان نهضت آزادی) و انقالب
اسالمی (آقای بنیصدر) عرضه شد و
هركدام به بهانهای از نش��ر آن سر باز
زدند.

آن روزها و س��الهای دهه شس��ت
گذشت و قتلعامهای عظیمی را كه
تحت عنوان «اع��دام » صورت گرفت
پشت سر گذاش��تهایم بدون این كه
هنوز مس��ببان و مجریان آن به پای
میز محاكمه كشانده شده باشند .این
فاجعهای بزرگ است .ولی از یك فاجع ه
دیگر نیز نباید غافل بود و آن این كه
ای��ن تجربههای مرگبار هن��وز برای
كسانی كه امروز سنگ مدنیت و ترقی
و دموكراسی و حقوق بشر را در ایران
به سینه میزنند برای مبارزه با مجازات
مرگ و اسیركشی ظاهرا كافینبوده
اس��ت .و گرنه امروز در دهه اول قرن
بیست و یكم و در دنیایی كه دوسوم
كش��ورهای آن در پنج قاره جهان از
فقیر و غنی و پیشرفته و عقبمانده و
دموكرات و استبدادی از مجازات اعدام
دست كشیدهاند و اكثریت باقیمانده
نیز تنها به ص��ورت گاهگاهی به آن
دس��ت میزنند ،چرا این مدعیان در
برابر نمایشهای وحشتناك اسیركشی
دس��ته جمع��ی در ای��ران س��اكت
نشس��تهاند؟ چرا احزاب اصالحطلبی
كه امروز مدام از حقوق بش��ر سخن
میگویند در این باره س��اكتند؟چرا
آقای خاتمی كه «گفتگوی تمدنها»
را رهبری میكند در برابر این اهانت
ب��زرگ به ه��ر چیزی كه بت��وان نام
تمدن بر آن گذاشت سخن به اعتراض
نگشوده اس��ت؟ چرا كانون وكال كه
بای��د در صف مقدم مبارزه با مجازات
اعدام باشد (كه در غالب نقاط جهان
هس��ت) پرچم این مبارزه را به دست
نمیگیرد؟ و چرا حتا نهضت آزادی كه
رهبران سابق و الحق آن در سال اول
انقالب از درج یك مقاله محترمانه ضد
اعدام خودداری كردند و بعدها افرادی
از هواداران خود را در موج اعدامهای
سالهای  1360از دست دادند هنوز
از این تجربه خونین درس نگرفتهاند
ی لغو اعدام
و ب��ه جنبش مبارزه ب��را 
نپیوست هاند؟
اگر نیروهای «لیب��رال» یا «مترقی »
اوایل دهه شس��ت در مس��ئله اعدام
تجربهای نداش��تند و اهمیت مبارزه
ب��رای لغ��و آن را درك نك��رده بودند،
س��كوت اكنون آنان پس از گذش��ت
بیش از ی��ك ربع قرن و تجربه فجایع

مهاجرت آریائی ها به
سرزمین ایران

س��کاها از راه قفقاز به داخل ایران راه
یافتند و در دامن��ه کوههای زاگرس
س��کونت گزیدند و در سال های بعد
به سکستان (سیستان فعلی) رفتند و
آن سرزمین را به کانون تمدن بزرگ
(تمدن ش��هر س��وخته زابل) تبدیل
نمودند .تورانی ها در س��رزمین های
خراسان ش��مالی تا دامنه نزدیک به
کشور چین س��کونت اختیار کردند.
بیشتر افسانه های شاهنامه فردوسی
در میان قوم سکاها و سرزمین ایشان
در سکستان (سیستان و تورانیان (در
شمال خراسان) اتفاق افتاده است.
----------------منابع برای مطالعه بیشتر این
بخش:

تاریخ اجتماعی ایران تالیف مرتضی
راوندی ،تاریخ م��اد تالیف دیاکونوف
ترجم��ه کریم کش��اورز ،تاریخ ایران
باستان تالیف دیاکونوف ترجمه روحی
ارب��اب ،ای��ران در س��پیده دم تاریخ،
تالیف جرج کمرون ترجمه حس��ن
انوشه ،تاریخ ده هزار ساله ایران تالیف
عبدالعظیم رضایی و س��ایر کتابهای
تاریخی دیگر.
...........................
 -1تاریخ یعنی :سرگذشت یا سلسله
اعمال و وقایع و حوادث قابل ذکر که
به ترتیب ازمنه تنظیم ش��ده باشد.
(فرهنگ فارسی دکتر معین)
 -2نام کش��ور ما ایران نی��ز از کلمه
آریاویچ به معنی س��رزمین آریائی ها
گرفته شده است.
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آن سالها خود فاجعه دیگری است.
مشكل فقط در حاكمیتی نیست كه
به خود ج��واز آدمكش��ی ،آن هم به
صورت گروهی داده است .مشكل تنها
مردمی نیستند كه در این نمایشهای
فجیع جمع میشوند و با صدای آلله
اكبر آن را تأیید میكنند .مش��كل را
نباید نیز در م��ردم كوچه و بازار دید
كه در فضای بس��ته جامع��ه ایران و
تحت تأثیر فرهنگ منحط حاكم ،بر
مج��ازات اعدام صحه میگذارند و آن
را الزم میدانند .مشكل را باید عمدتا
ی
در س��كوت مرگبار نخبگان سیاس 
و اجتماع��ی و فرهنگ��ی جامعه دید
ك��ه این فجایع را میبینن��د و دم بر
نمیآورن��د ،و یا فق��ط صرف نمایش
كشت و كشتار را محكوم میكنند و به
اصل آن كاری ندارند .در جامعهای كه
مردم آن با اعدام مخالف باشند هیچ
حكومتی نمیتواند به راحتی دس��ت
به اعدام بزند .از این رو ،همه كس��انی
كه علیه مجازات اعدام در اوایل انقالب
موض��ع نگرفتند (و ی��ا آنها را تأیید
میكردند) باید بخش��ی از مسئولیت
اخالق��ی فجایع��ی را كه پ��س از آن
پیش آمد بپذیرن��د .امروز ،پس از آن
تجربههای خونین و در شرایط زمانی
كامال متفاوت ،این مسئولیت به مراتب
سنگینتر و ش��دیدتر است .در غالب
كش��ورهای جهان ،مبارزه علیه اعدام
به صورت یك جنب��ش اجتماعی در
آمده اس��ت .در ایران تحت جمهوری
اسالمی ،عالرغم تجربههای مرگباری
كه در طول بیش از  28سال گذشته
بر سر آن رفته و امروز نیز نمایشهای
وحشتناك خیابانی محكومیت جهانی
را برای آن به ارمغان آورده اس��ت این
جنبش هنوز در مرحله جنینی قرار
دارد .و این فاجعه فرهنگی و اجتماعی
كوچكینیست.
-------------

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم
علی سلیمی

514-979-2120
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ازمیان نامه های رسیده

پشت سنگر ایران شناسی ،از راس آن فرمانروایان ظالم و
جبار در طول قرن ها عمر
چه طفره میروید ،آقایان؟
سپری شده یک ملت کهن
فرمانروایی کرده اند ،را
ایران شناسی به
از افشین ها ،باز گویید؟
یا آن که رسالت شما
شیوه ماهنامه
مازیارها،
در آن است که از تطور
ا
خوش آب و رنگ
میرکبیرها،
اجتماعی حرکت مردم
کا
و
ه
آ
شهر
هنگرها به نام ایران شناسی
بن
وی
سی
د
سخنبگویید.
اخیرا در ماهنامه خوش آب
!
و رنگ شهر ،بخش تازه ای
از آنانی که در راه اعتالی
این مرز و بوم از دادن
تحت نام ایران شناسی گشایش
جان و مال خود دریغ نکردند تا
یافته است که قرار است در آن به
تمامیت ارضی این آب و خاک و
مسائل و مباحث مربوط به شناخت
فرهنگ و زبان فارسی در طول قرن
ایران پرداخته شود.
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت ها حفظ شود....
برای دست اندرکاران این مجله ،بویژه از فردوسی ها که ارکان زبان فارسی
را از او داریم...
بخش ایران شناسی ،برای روشن
از آریوبرزن ها که در مقابل سپاه
شدن ذهن نویسندگان این بخش و
سفاک یونانی ایستاد...
خوانندگان عزیز این مجله ،موارد و
نکاتی از سر عشق به ایران و ایرانی و از دردهای رستم فرخزاد ،در جبهه
نبرد با تازیان که به سودای مال و
نه در تعقیب غرضی دیگر قلمی می
گردد تا ارباب بصیرت را حجتی باشد زر ساسانیان به ایران تاخته ،نه برای
توسعهدینشان...
بر آن که در هر گوشه ای از جهان
قلمی و قدمی چه گونه باید برداشت؟ از یعقوب لیث های صفاری که جواب
آن خلیفه احمق عرب را آن گونه
از ایران و ایرانشناسی با چه هدف و
داد...
انگیزه ای باید سخن گفت؟
آیا در پس این پرده چه چیزی نهفته از افشین ها ،مازیارها ،از بزرگمردان
تاریخ ،همچون امیرکبیر ،قائم مقام
است؟
و یا کاوه آهنگرها و کشاورزان و
آیا می خواهید گزارش های
تحقیقاتی فرانسوی ها ،انگلیسی ها و پیشه وران گمنامی که داس و تبر
خود را هنگام هجوم به این آب و
آمریکائی ها از سرزمین پهناور ایران
خاک جنگ افزار کردند و از آن دفاع
برای یافتن آثار تاریخی و نمایش آن
نمودند...
در موزه هایشان را ترجمه کنید و
از چه چیزی بعنوان ایران شناسی می
بعنوان ایران شناسی ارائه دهید؟
خواهید سخن بگوئید؟
یا درصددید تاریخ و فرهنگی ،که در

جنگ رژیم جمهوری اسالمی با آمریکا
ادامه از صفحه19 :
میباش��د تا به راحتی و بدون مزاحمت،
نس��ل های آینده را مغزشوئی کرده و با
اسالم رادیکال و جهاد پرورش دهد و این
تدارک یک جنگ بزرگ و فراگیر است.
* حمایت و هزین��ه میلیاردها دالر برای
ایجاد آموزش و تسلیح حزب اله لبنان و
حماس فلسطین در جوار اسرائیل ،ارسال
انواع س�لاح ها به سپاه المهدی و مقتدا
صدر و شیعیان عراق ،و ارسال سالح های
جنگی به شورش��یان افغانستان و دیگر
سازمان های مشابه ،دلیل جنگ طلبی
رژیم جمهوری اسالمی است.
* توس��عه روابط سیاس��ی و اجتماعی و
امضاء قراردادهای خائنانه با کش��ورهایی
مانن��د کوبا و ونزوئال که هیچ نفعی برای
ملت ای��ران ندارند ولی چ��ون با آمریکا
مخالفن��د دال ب��ر جنگ طلب��ی رژیم
جمهوری اسالمی است.
* در نهایت رژیم بعد از س��اخت موشک
های تهاجمی با بُرد زیادتر ،در تالش برای
دستیابی به سالح اتمی و سایر سالح های
کشتار دسته جمعی است و رژیم تاکنون
بدون توجه به صدور دو قطعنامه سازمان
ملل به ادامه غنی س��ازی اورانیوم ادامه
میدهد که دلیل مسجلی به تالش رژیم
برای یک جنگ بزرگ و فراگیر میباشد.
* ایجاد سپاه تروریست های انتحاری که
عمال قوی ترین سالح برای رژیم اسالمی
است بنظر من دنیا مدتهاست گرفتار یک
جنگ بزرگ با ساکنین بدون اطالع و با
رهبرانی با این حد حقیر و ناآگاه میباشد.
در ضمن ای��ن جنگ فرمول ش��ناخته
شده درستی ندارد ،زیرا بنا به معیارهای
ش��ناخته ش��ده ،جن��گ در جبهه های
مشخص و با سربازانی که مکلف به حفظ
جان و مواضع خودشان میباشند باید در
جریان باشد ،حال آنکه جمهوری اسالمی
با دنیا و افرادش روبرو است ،اینان جانیانی
هس��تند که کشته شدن خود را با لذت،
ورود به بهشتی میدانند که معلمین آنها
یعنی آخوندهای جانی ،وعده می دهند.
* و م��واردی دیگری که بروز یک جنگ
زودرس بی��ن ایران و آمری��کا را توجیه
میکند.
آمریکا برای به تعویق انداختن دستیابی
ایران به س�لاح اتمی و هم چنین رژیم
جمهوری اس�لامی به منظور مقاومت و
جلوگیری از فروپاش��ی و خریدن وقت تا
دستیابی به سالح اتمی ،بروز یک جنگ
زودرس را توجیه میکند که وقوع آن هر

لحظه محتمل است.
* هدف اصلی و حیاتی آمریکا در منطقه
خلیج فارس ،حفاظت و امنیت ذخائر نفت
و گاز منطقه است.
منطقه خلیج فارس از لحاظ استراتژیک
برای آمریکا دارای باالترین درجه اهمیت
اس��ت و نفت کشف شده در این منطقه
بی��ش از  %61از ذخائر جه��ان و میزان
ذخائ��ر گاز ح��دود  %38کل ذخائر گاز
جهان اس��ت و ای��ن منطقه ب��ه جبهه
مرک��زی و اصلی مبارزات پایان ناپذیر بر
علیه تروریس��م جهانی و توس��عه سالح
های اتمی تبدیل گردیده و نه تنها منافع
آمریکا بلکه جهان در این منطقه شدیدا
به خطر افتاده است و آمریکا در سالهای
گذش��ته ثابت کرده اس��ت به هر نحوی
ممکن حتی با جن��گ بزرگ و فراگیر از
منافع خود حفاظت میکند.
* بنا به گزارش مرکز مطالعات استراتژیک
و بی��ن الملل،اه��داف اصل��ی جمهوری
اسالمی عبارتند از:
الف -اطمینان از استمرار حیات و قدرت
خود
ب -خل��ع ید ق��درت ه��ای خارجی در
خاورمیانه
ج -توسعه اسالم بنیادگرا یا صدور انقالب
به خارج ایران
رژیم جمهوری اس�لامی ت�لاش دارد با
افزایش قدرت سیاسی ،اقتصادی و نظامی
به قدرت منطقه خاورمیانه تبدیل گردیده
و خود را قهرمان مسلمانان جهان دانسته
و فعالیت مس��لمانان افراطی را در اقصی
نقاط جهان از جمله خاورمیانه پشتیبانی
کن��د و هزینه این فعالی��ت ها را نیز می
پردازد و جه��ت اطمینان از موفقیت در
این اهداف ،دس��تیابی به سالح اتمی را
الزامی دانسته و در راس تالش های خود
قرار داده است.
* دلیل دیگری که جمهوری اس�لامی را
نیازمند یک جنگ زودرس می نماید این
اس��ت که اوضاع رژیم هم اینک شباهت
زیادی به س��ال  57داش��ته و نارضایتی
های مردم ایران به حد خفقان و غیرقابل
تحمل رسیده و از جهت دیگر ،اعتراض و
فشارهای جهانی رژیم اسالمی را به مرز
سقوط کشانده است و راه نجات از سقوط
دامن زدن یا آغاز جنگ است.
* رژیم جمهوری اسالمی جهت تکمیل
برنام��ه های اتمی خود نی��از به بحران و
بهانه های فوری دارد.
* آمری��کا نمی تواند بیش از این دس��ت
روی دست بگذارد تا جمهوری اسالمی به
سالح اتمی دست یافته و منافع آمریکا را
تهدید کند و مجبور است در اسرع وقت
حتی جنگ محدودی بر علیه جمهوری
اسالمی آغاز کند.
اگر آمریکا با وضع وخیمی که در عراق و

اگر دارای رسالتی هستید و می
خواهید ایران را به مهاجرین
بشناسانید ،جامعه مهاجر ایرانی به
اتحاد ،انرژی ،احساس غرور ،مثبت
اندیشی ،صداقت ،امیدواری به آینده
و ...نیازمند است.
پس باید آنچه که از ایران ،این
سجایای غرور آفرین ملی و میهنی را
تقویت می کند ،در اولویت باشد.
من آنچه شرط بالغ است با شما می
گویم.
عزیزان ،اگر در پشت ذهن و پرده
خیال خود سنگری نساخته اید
که بخواهید ایرانیان وطن پرست و
مهاجرین عاشق ایران را به گفته ها
و نوشته های سکرآور مشغول بدارید
و آنها را از این تفکر و اندیشه که
آینده ایران متعلق به همه ایرانیان
و بویژه نوجوانان و جوانان است و
طـبق
باید برای آن جان و مال را در َ
اخالص گذاشت و حماسه سر به
داری را دوباره زنده کرد ،باز دارید ،به
رسالتی راستین عمل کنید؛ وگرنه
تیر خود را در تاریکی رها کرده اید
و این را بدانید که نتیجه آن جز
لبخند رضایتبخش به لب ارباب ها در
مملکت محروسه (ام القری) نخواهد
بود که تصور کنند با یک اشاره ایشان
به سر دویده اید؟
اگر هدفمندید ،بگذارید دیگران
(مخاطبان) به شما «اعتبار» دهند!
والسالم

افشین نیک پیمان
DDO

افغانس��تان دچار شده نمی تواند با ایران
درگیر ش��ود باید گفت جنگ محدود و
قریب الوقوع! جنگی هوائی و دریائی پیش
بینی میش��ود و آمری��کا دارای باالترین
حد توانائی می باشد و در صورت نیاز به
نی��روی زمینی می تواند با انتقال بعضی
از نیروهای مستقر در عراق -افغانستان-
ترکیه و آذربایجان کارش را انجام دهد و با
توجه به دالیل فوق من جنگ بین آمریکا
و جمهوری اس�لامی را بسیار محتمل و
قریب الوقوع دانسته و وحشت از عواقب
آن ،از ه��م اکنون خواب را از چش��مانم
ربوده است.
تنها راه پیشگیری از این جنگ خانمانسوز
را اقدام سریع مردم ایران برای خلع یک
رژیم جمهوری اسالمی می دانم.
پیشدرآمد یکی از عواقب جنگ احتمالی
را به عرض می رسانم:
« در  28س��پتامبر  2006سال گذشته
تعدادی از تجزیه طلب��ان ایرانی را یکی
از نمایندگان پارلم��ان کانادا بنام «عمر
القـبرا» که متولد عربستان سعودی است
َ
در مح��ل حوزه انتخابی خود در تورنتو و
سپس در اتاوا در دفتر کارش در پارلمان
کانادا پذیرفت و تجزیه طلبان ُکرد ،آذری،
بلوچ،عرب،ترکمنضمنخواستارحمایت
پارلمان کانادا از تجزیه طلبان ،خواهان آن
شده اند که در اولین زمان اعالم استقالل
آنه��ا ( ُکردها ،آذری ه��ا و )...دولت کانادا
استقالل آنان را به رسمیت بشناسد و در
واقع زمان آغاز جنگ بین آمریکا و ایران
و فقدان مرکز فرماندهی مقتدر و اصلی
در ایران اس��ت .در م��ورد حضور تجزیه
طلبان در پارلمان کان��ادا بنده طی نامه
رسمی از طرف کنگره همبستگی ایرانیان
به پارلمان کان��ادا ،حزب لیبرال و وزارت
امور خارجه کانادا اعتراض کردم و حامیان
از تجزیه طلبان را حمایت از آغاز کشت
و کش��تار پایان ناپذیر در ایران و منطقه
متهم کردم.
(کپی پاس��خ وزارت امور خارجه کانادا و
پارلمان را به دفتر پیوند ارسال میدارم).
* در صورت اتفاق جنگ ،رژیم جمهوری
اسالمی برای دفاع از خود ،قصد بکارگیری
تمام نیروهای خود را دارد .و برای حفظ
قدرت و حیات خود حاضر خواهد ش��د
ایران و ملت ایران را نادیده گرفته و حتی
وس��ایل نابودی آنان را نی��ز فراهم آورد،
حم�لات بازدارنده و عملی��ات پارتیزانی
علیه کشورهایی که با آمریکا همکاری می
کنند آغاز میشود .در دو هفته پیش امیر
قط��ر به تهران رفته بود تا نگرانی خود را
ابراز کند» .عملیات تروریستی در منطقه
افزایش می یابد ،پای سایر کشورها نیز به
میان کشیده می شود .کشورهای دوست
جمهوری اس�لامی چون سوریه و کوبا و
ونزوئال به آن پش��ت پا زده و کشورهای
عربی از ترس و ش��رارت های جمهوری
اسالمی از آمریکا حمایت خواهند کرد.
* رژیم جمهوری اسالمی ،قلدر منطقه،

«پرچم مجعول»
در پیک نیک
دهخدا...
احمد مصطفی لو

در نشان و نماد ملی و تاریخی ما را دخل
و تصرف مکنید!
در یک ماه گذشته شاهد دو گردهمائی
باشکوه ،چهاردهمین سالگرد انتشار دو
هفته نامه پیوند و جشن مدرسه دهخدا
بودیم که زحمات برگزارکنندگان هر دو
پیک نی��ک در پارک انگرینیون درخور
تقدیر و تحسین میباشد.
اما در جشن مدرسه دهخدا ،نوار پرچم
هائی به نشانه کش��ورمان ایران که در
وسطشان به انگلیسی ایران نوشته شده
بود دیده میشد و هم چنین در سالگرد
انتشار پیوند ،در غرفه «خانه ایران» نیز
پرچم س��ه رنگ س��بز و سفید و سرخ
بدون آرم شیر و خورشید با کلمه ایران
در وسط آن مشاهده میشد ......
 )*( .....یادآور میش��وم که بزرگترین و
استوارترین «نماد» هر کشوری درفش
ها و پرچم های ملی و تاریخی آن کشور
اس��ت و با هر نوع اضاف��ه یا کم کردن
هر نشانه و یا کلمه ای به پرچم ملی و
تاریخی ما ایرانیان ،از نظر حقوقی ،دخل
و تصرف غیرقانونی و جعل در اسناد ملی
و تاریخی تلقی میگردد.
عزیزان یا از یگانه پرچم ملی و تاریخی
مان که همانا پرچم س��ه رنگ س��بز و
سفید و س��رخ شیروخورش��ید نشان
میباشد استفاده کنند.
و یا اگر به شورش سال  57و تغییر نشان
شیر و خورشید به آرم جمهوری اسالمی
(نشان سیک های هندوستان) باور دارند
پرچم جمهوری اسالمی را برافرازند.
و یا این که هیچ پرچم مجعولی را نشان
ندهند.

در دهانه تنگه هرمز با ایجاد ناو دریائی با
سه هزار قایق سریع السیر مسلح اقدام به
بحران سازی و تعقیب آنها می کند و این
می تواند عامل تهدید و تحریک برای قلدر
جهانی یعنی آمریکا باشد و خطر نابودی
کشورمان ایران را نیز به همراه آورد .اگرچه
نیروی دریائی ایران قوی است ولی قدرت
مقابله با آمریکا و متحدانش را ندارد.
* در ص��ورت اتفاق جنگ بی��ن ایران و
آمریکا ،آمریکا کش��ور ثالثی مثل امارات
متحده عربی را برای بازپس گرفتن جزایر
ایرانی تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسی
تحریک خواهد کرد اما عواقب جنگ ایران
و آمریکا وخیمتر و وحشتناکتر از بیان آن
است.
مث�لا در دنیا قیمت بنزین چندین برابر
افزای��ش می یابد .خاورمیان��ه بی ثبات،
بی ثبات تر میشود .پرویز مشرف رئیس
جمهور پاکستان س��قوط و اسلحه های
اتمی پاکستان بدست مسلمانان افراطی
می افتد .روسیه کمونیستی تقویت شده و
آمریکا بازنده اصلی در منطقه می گردد و
به همان علت آمریکا از هیچ حمله مخرب
اِبا نخواهد کرد و حمله به تاسیسات اتمی
ایران در شهرهای بوشهر و نطنز و اصفهان
و آثار و پرتو پراکنی ناشی از انفجار آن ها
شباهت زیادی به یک حمله اتمی خواهد
داش��ت و بیماری های ناشی از آن بسی
مهلکتر خواهد بود.
* اگر چه پرسنل سپاه پاسداران و بسیج
فرزندان ملت ایران و وفادار به مردم خود
هس��تند اما فرماندهان خود فروخته به
رهبر ،آنان را سرکوب کرده و گروه گروه
ب��ه روی مین های م��رگ و میدان های
جنگ گسیل خواهند کرد و خساراتی که
از چنین جنگی نصی��ب مردم ایران می
شود سنگین و غیرقابل جبران خواهد بود
ولی نتیجه اش برای آن دس��ته از عوامل
رژیم که جان سالم بدر برده و کشته نشده
اند باز یک «رحمت الهی» می باشد.

هموطنجهتپیشگیریازجنگ
و نابودی خانه مشترکمان و قربانی
شدن خود و هموطنانمان ،تنها راه
«اتحاد در عمل» حتی نه اتحاد در
ایدئولوژی ،برای برانداختن رژیم
حاکم ،با پشتیبانی از یک فرمانده
آگاه ،توانا و خردمن�د ،با پرونده
پاک و بدون خدشه که قادر باشد
وس�ائل مبارزه را فراهم آورده و
ضمن خلع ید آخوندهای جهل و
جنون ،قدرت را بدست صاحبان
اصلی یعنی فرزندان غیور ایرانی
بسپارد .هرچه زودتر عمل کنیم.
پاینده ایران

 پس برای هر دولتی نشانی دلبستگی پدران ما به شیر و خورشیدترتیب داده اند و دولت عل ّیه ایران تاریخی بس کهن تر دارد.
را هم ،نشان شیر و خورشید کهن ترین نشانه ای که دلبستگی به شیر
متداول بوده است که قریب سه را تایید می کند .تندیس شیر نشسته ای
هزار سال ،بل متجاوز ،از عهد است که در نزدیکی شوش پیدا شده و
تاریخ پدید آمدن آن به دوران فرمانروایی
زرتشت این عالمت بوده...
شاهان انزان شوش که در سده های هفتم
(از فرمان محمدشاه قاجار)
و هشتم پیش از زایش مسیح (2700
سال پیش) می زیستند می رسد.
 الوان رسمی بیرق ایران ،سبزو اما خورشید در باور ایرانیان جای خود
و
و سپید و سرخ ،و عالمت شیر
را دارد و از سده ها و هزاره های دور
خورشید است.
خورشید را ورجاوند پرستیدن و جاودانی
اساسی
قانون
متمم
پنجم
(اصل
میپنداشتند.
مشروطیت) «کومون» پژوهنده بلژیکی در کتاب خود
می گوید:
دکتر شریف نائینی دین مهر ،نزدیک به  14سده پیش از
زایش مسیح پیروانی در ایران و هند
داشته است.
پیک نیک دهخدا و پرچم ایران!
به هر روی شیروخورشید
پرچم سه رنگ با واژه ایران چه مفهومی دارد ...جای بسیار ارزشمندی در
باور نیاکان ما داشته و در
نوشته ها و سنگ نوشته ها
با درود بر هر آن کس که نوشته ام را
بارها میترا را بر پشت شیر و گاه خورشید
می خواند
را سوار بر شیر می بینیم .این باور همچون
روز یکشنبه  19اوت  ،2007برای
نوروز ،یلدا ،مهرگان و سده و ...باوری است
پشتیبانی از «مدرسه دهخدا» یک نهاد
بر پایه باورهای زرتشتی و بهتر این که این
فرهنگی که پشتکار آنان را در هدف
پدران ما بوده است .شیروخورشید از نوروز
واالیشان همیشه ستوده ام ،به پارک
جدا نیست و نوروز از ملت ایران سواشدنی
انگرینیونرفتم.
نیست؛ این ها همه از یک جا ریشه
ولی این بار همه چیز با جشن ماه پیش
میگیرند و آن فرهنگ واالی ایران است.
آنان تفاوت داشت.
این گفتار که شیر و خورشید نشان
نشانی از غرفه خانه ایران نبود .از چادر
پادشاهان پهلوی بوده است به هیچ روی
چکاوک و کالس درس استاد بقایی
درست نیست و از روی ناآگاهی و یا احیانا
هم چیزی نبود .از همه مهمتر پرچم
غرض ورزی است.
شیروخورشید نشان ایران جایش را به
این گفته نیز که پرچمی را باید پذیرفت
ورقه های کاغذی سه رنگی که واژه
که در جهان پذیرفتنی است ،نشان
«ایران» ،آنهم به الفبای التین در بخش
فرصت طلبی و حزب بادی بودن است.
سفید آن نوشته شده بود ،داده بود -که
چون هم اکنون اگر آن رژیم پادشاهی
با آن دیواره ای دور محل گردهمآیی
شده و یا جمهوری فالن و آنها بخواهند
کشیده بودند.
پرچم را تغییر بدهند این افراد باید آن را
در گفتگویی که با چند هم میهن داشتم
بپذیرند.
یکی بوهای ناباب را استشمام میکرد
شاید اگر منظور پرچم دولتی باشد تا
که در خور شان ایرانی وطن خواه نمی
اندازه ای سخن شان پذیرفتنی باشد ،ولی
توانست باشد .دیگری چپ اندیشان
ما از ملت و پرچم و نشان ملی سخن می
جهان وطن را سبب ساز می پنداشت و
دیگری کینه توزان کور را که حتی حاضر گوئیم.
نیستند تاریخ خود را بخوانند و دریابند که رژیم ها و دولت ها میایند و میروند ولی
ملت باقی می ماند .و میهن پرستان نشان
شیروخورشید به هیچ رژیمی و حکومتی
ملی خود را ارج می نهند .حاکمان امروزی
وابستگی ندارد و از پیشینه ای به درازای
ایران نشانه ای شبیه سیک های هندی
بیش از چهار هزار سال برخوردار است.
را برگزیده اند و ملت درون اجبار دارند در
گمان نمی برم که این خواسته ی اندام
بیرون خانه آن را ببندند ولی ما بیرونی
های مدرسه دهخدا بوده باشد ،چراکه
ها و اندرونی ها درون خانه هایشان پرچم
ماه پیش چنین نبود .به هر روی زبان در
ملی خود را داریم و به آن می بالیم.
کام گرفتن را درست ندانسته ،برآن شدم
این افراد با این گونه اندیشیدن جز به فکر
که خواسته دل و گفته خرد را بپذیرم و
سود و استفاده های مالی خود نیستند و
هم میهنان را از کوتاه شده تاریخ پرچم و
اما پرچمی سه رنگ که در میان آن واژه
شیروخورشید آگاه کنم:
ایران آن هم به الفبای التین نوشته شده
چه رسمیتی دارد و چه مفهومی؟
پرچم ایــران در
نمی دانم و آموزگاران ارجمند مدرسه
دهخدا چه روشنگری ای برای شناسایی
درازنای تاریخ
چنین پرچمی به دانش آموزان خود
خواهند داد برای من جای پرسش
دارد .کدام کشوری را می شناسید که
ناچار باشد نام خود را در پهنه پرچمش
بنویسد که شناخته شود؟
سخن را با سروده ای از گاتاها به پایان
می برم با این امید که همه ایرانیان
به ایران و ایرانی بیاندیشند .با برنام
جهانوطنی به هیچ کشوری راهمان
ما در درازای تاریخ خود پرچم های
نخواهند داد و با برنام جهان دینی هم به
گوناگونی داشته ایم که نخستین آن
درفش کاویانی به رنگ های زرد و ارغوانی هیچ کشوری ،حتی پیروان آن دین هم،
راهی نخواهیم داشت.
و بنفش بود و ستاره ای چهارپر در میان
تنها میهن است که با هر باوری آغوشش
آن و آویزه های توسی رنگ داشته است.
کورش بزرگ تندیسی از شهباز پیشاپیش بروی ما باز است.

ایزدنگاهدارتان
مهرتان افزون

سپاهیانش حرکت میداد.
ابومسلم خراسانی پرچمی یکسره سیاه
داشت و
ای خدای دانا هنگامی ترا افراینده
بابک خرمدین پرچمی یکسره سرخ رنگ.
سلطان محمد غزنوی پرچمش رنگ سیاه
شناختم که روشنایی منش نیک مرا
و نقش یک ماه در میان آن زر دوزی
فرا گرفت و پرسید« :چرا می خواهی
شده بود.
بدانی؟» گفتم« :با ارمغان نماز به فروغ
برای نخستین بار در سال  424ه.ق .پیکره تو ،تا تاب و توانایی دارم می خواهم در
شیر روی پرچم سلطان مسعود غزنوی
راه راستی و درستی بیندیشم».
نقش بست.
گاتاها سروده هشتم ،بند 9
کتاب  The guide to Heraldryتاریخ
پدید آمدن نقش شیروخورشید ایران را
سده سیزدهم (حدود  700سال پیش)
دانسته است .اگر این تاریخ
را تاریخ پیوستن خورشید به
شیر بدانیم درست است ولی
تاریخ پدیدآمدن سبز بر روی
پرچم به  950سال پیش
برمیگردد.
سه رنگ سبز و سفید و
سرخ از زمان نادرشاه افشار
توسط استادان مجرب
رسمیت یافت که پرچم
به شکل سه گوش بود
و امیرکبیر آن را بصورت
هر هفته در کلیسای انجیلی فارسی زبان
امروزی درآورد.
خان
آقامحمد
در زمان
تلفن آگاهی:
قاجار بدست شیر شمشیر
داده شد.
سخن بنیادی این است که

توجه توجه

کالس های زبان های
انگلیسی و فرانسوی
رایگان

514-999-5168
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وست
آیلند

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

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

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

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

15760 boul Pierrefonds
)(PFDS.) H9H 3P6 (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551 Fax.: 514-620-5371
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Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Tel.: 514-996-9692,
Fax:514-422-8996
Email: Paivand@videotron.ca
www.paivand.ca
Toronto Tel.: 647-429-0030
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Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri
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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

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
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