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Financial Security Advisor
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www.jamshidtorabi.com
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“یک عراق آزاد با آمال های ویرانگر احیای القاعده ،پس از شش سال؟
ایران مقابله خواهد کرد”...

گزارش استراتژیک
موسس��ه بين الملل��ی مطالعات
اس��تراتژيک در بریتانیا اعالم
کرد ک��ه ایاالت متحده آمریکا
به دلی��ل رویدادهای عراق ،بی
اعتبار شده است.
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پول ملی؛ “نور”
به جای ریال

بهروز نرو!
حسین باقرزاده
ایران درخطر!
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

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

خـــــانه

ایــران:
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یحیی آبادی

دکترانصاری
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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دکترگلمحمدی

Ninous Givargiznia, BSc.

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

Raisonnable

کدام تقویم؟!
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تاریخ ایران...
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Accommodement

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
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)“Si (Mario
Dumont
pense
vraiment
qu’ilya trop
d’immigrant
au Quebec,
je crois alors
que Dumont
est de trop
”!au Quebec

نیافته است.
گ��زارش موسس��ه بي��ن المللی
مطالعات استراتژيک بریتانیا می
گوید مناقشه هسته ای ایران ،یکی
از چالش��ی ترین مسایل امنیتی
جهان در  12ماه آینده است.
گزارش یاد شده ،خاطرنشان می
کند که تروریس��م بی��ن المللی،
مناقشهخاورمیانه،عراق،افغانستان
و مناقشه هس��ته ای ایران و کره
شمالی از مسایل عمده استراتژیک
در سال آینده میالدی خواهد بود.

صفحه 22

ص27 :

ماریو دومون ،زیادی است!
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حسینصمیمی
انتخابات کبک

بهزادقیامی

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca
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بیم دستگیری ،ناچار است در اختفا
زندگی کند ،محدود است.
در ع��وض ،حوادث اخی��ر در اروپا،
دستگیری ها در دانمارک و آلمان و
نیز حمالت در شمال آفریقا ،احیای
ش��بکه القاعده را روشن کرده و رد
پای این حمالت تا رهبری القاعده را
نشان می دهد.
ش��بکه ای که هفته گذش��ته در
آلمان کش��ف شد ،نش��ان دهنده
این است که مظنونین “خانگی” که
تصور می رود توسط رهبری القاعده
در پاکستان آموزش دیده و دستور
گرفته اند ،یعنی مدلی که در بریتانیا
دیده شده اس��ت ،اکنون به سراسر
اروپا گسترش می یابد.

خاطرنشان کرده که به دنبال بی
اعتب��اری آمریکا و ج��ورج بوش،
رئیس جمهور این کش��ور ،سایر
کشورها این فرصت را یافته اند تا
قدرت خود را به رخ بکشند.
طبق گزارش موسسه بين المللی
مطالعات استراتژيک بریتانیا ،ایران
و روسیه از جمله این کشورها به
شمار می روند.
این گ��زارش می گوید که تهدید
گسترش سالح های هسته ای از
سوی ایران و کره شمالی کاهش

موسیقیپاپ...
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7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
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این موسسه تحقیقاتی گفته است
ک��ه جنگ ع��راق ،طی یکس��ال
گذش��ته عامل اصلی و غالب در
روابط جهانی بوده است.
نتایججدیدتریننظرسنجی
ساالنه موسسه بین المللی
مطالعات استراتژیک نشان
می دهد که آمریکا به دلیل ناتوانی
برای برقراری نظم و ثبات در عراق،
نفوذ و اعتبار خود را از دست داده
است.
ای��ن موسس��ه در گ��زارش خود

Rafsanjani

پزشـکی :ص22:

شش س��ال پس از حمالت یازدهم
سپتامبر ،به نظر می رسد این تصور
ک��ه القاع��ده در حال گریز اس��ت،
تصوری کهنه و اشتباه
است.
واقعیت این است که
ش��بکه القاعده خ��ود را با وضعیت
تطبیق داده و از بسیاری جهات احیا
شده است.
اگرچه اس��امه بن الدن ،اخیرا برای
اولین بار پس از سه سال در یک فیلم
ویدیویی دیده شد ،تصور عمومی این
است که اهمیت او به دلیل اینکه از
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بی اعتباری آمریکا
و چالش ایران

4
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خاصی تامین ش��ود ش��مار
نیروهای آمریکا تا تابس��تان
آین��ده بار دیگر به  130هزار
بازخواهد گشت ،یعنی همان
تعدادی که ت��ا  9ماه
پی��ش در ع��راق
حضور داشتند.
از م��اه فوری��ه
تاکن��ون  30ه��زار
سرباز اضافه در عراق
مستقر شده اند که آقای
بوش حض��ور آنها را
باعث بهبود اوضاع
عراق دانست.

جورج ب��وش ،رئیس جمهور
آمریکا ،در یک سخنرانی مهم
برای مردم کش��ورش درباره
ع��راق عقب نش��ینی
مح��دود نیروه��ا از
عراق را اعالم کرده
اما این س��خنرانی با
انتقادسیاستمداران
ب
ح��ز
دموک��رات
مواجه شده
است.
طب��ق
بر نا م��ه
آقایبوش
اگر شرایط

جنگ،
كودتای
داخلی
و نقش
رفسنجانی

ششمینسالگرد
یازدهمسپتامبر

در کبک« ،مهاجر» زیادی نیست؛

Tel.: (514) 731-1443
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
)5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon
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INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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Luciene
l'Allier

1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com
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540 St Laurent, Montreal, Qc H2Y 1L3
shahram48@hotmail.com
momcshad@yahoo.com
Tel : 514-578-5222
514-952-9535
_____________________________________________
We are pleased to announce the grand opening of Café Bistro
Mon Plaisir in the heart of Old Montreal and would like to
invite every one to visit our new facility.

انچایز
ر
ف
طالیی
ت

Are you interested in opening a coffee shop? Do you own a
coffee shop? Is your coffee business realizing its full profit
potential? We can help you fine tune your coffee business.
We offer to our clients the following consultation services:
-------------------------------------------------------------------------

گذاری
ایه

ی سرم
برا

•
Concept and branding development
•
Logo and coffee shop name development
•
Project design and lay out
•
Creation of coffee business plan
•
Menu development, costing and pricing
•
Creating coffee shop operation manual
•
Business pre-opening financial evaluation
•
Barista basic and advance training
•
Management evaluation and training
•
Store opening, employee hiring and training
•
Assistance with business location selection
•
Marketing strategy
•
Franchising
•
Coffee and food service equipment selection
•
Consumable products recommendation
------------------------------------------------------------------

Leasing

& Financing
With or Without Credit

6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 







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

www.autoultima.com
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TOYOTA

COROLLA CE

2007

automatique/ AC/
POWER LOCK
etc...

FINANCE

1.9%

INTEREST RATE

or 399.00$ plus tax

Elegance


ک فرص
ی

_____________________
Please feel free to contact us for
any further questions or inquiries,
thank you.
--------------------------------
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FOR LIMI
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2.9%

$265.90
/month
(plus tax)
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........Starting: 6.9%

TOYOTA

FINANCING

3.9%

CAMRY LE
2007

fully loaded
LEASE FOR
$ 379.00 /month
plus tax

FINANCE

with interest rate of

3.9%
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خبر...

‘وضعیت آزادی
های مذهبی در
ایران بدتر شده’

وزارت ام��ور خارجه آمریکا در گزارش
جدید س��االنه خود درباره آزادی های
مذهبی در جهان ،بار دیگر از ایران به
خاطر بدتر شدن وضعیت آزادی های
مذهبی انتقاد کرد.
ای��ن وزارتخانه در گزارش جدید خود
از وخیم تر ش��دن وضعیت احترام به

پول ملی؛ “نـور”
به جای ریـال
در چند روز گذشته همزمان با تغییر
رئیس کل بانک مرکزی ایران ،زمزمه
حذف س��ه صفر از اس��کناس های و
تغییر واحد پول ملی ایران دو باره به
گوش می رسد.
این زمزمه ها سالها پیش ،وقتی شروع
شد که پول ملی در سرازیری افتاد و

آزادی های مذهبی در ایران خبر داده
است.
این گزارش خاطرنش��ان می کند که
“دولت فضایی تهدید کننده برای گروه
های مذهبی غیر ش��یعی ،مسیحیان
انجیلی و اعضای جامعه یهودی ایران
ایجاد کرده است”.
گزارش وزارت خارجه توسط دفتر بين
المللی آزادی های مذهبی تهيه شده
اس��ت و وضعيت آزادی مذهب را در
کشورهای جهان بررسی می کند.
در اين گزارش که به کنگره این کشور

ارائه ش��ده ،فهرست سیاه کشورهایی
که محدودیت های مذهبی وضع می
کنند ،اعالم شده است.
کنگره آمريکا در سال  ۱۹۹۸با وضع
قانون��ی با هدف “تروي��ج آزادی های
مذهبی در جهان” وزارت خارجه این
کشور را موظف کرد تا ساالنه گزارشی
درباره وضعيت آزادی های مذهبی در
جهان تهيه کند.
سال پیش این گزارش نسبت به “بدتر
ش��دن” پيش��ينه ايران در برخورد با
اقليت های مذهبی هشدار داد.
در ای��ن گ��زارش از برخورد “تبعيض
آميز” دولت ايران با مسلمانان صوفی
مذهب و بهائيان اين کشور ابراز نگرانی
شده بود.

ه��ر چه زمان گذش��ت ارزش خود را
بیشتر از دست داد.
سرنوشت پول ایران که روزی ۷۰ریال
آن می ش��د یک دالر ،حاال به جایی
رس��یده که ب��ا  ۹۰۰۰ریال هم نمی
ش��ود یک دالر خرید .تورم و افزایش
مداوم قیمت ها باعث ش��ده که ریال
روزهای س��ختی را سپری کند و هر
روز بیشتر از گذشته ارزش خود را از
دست بدهد.
راه حل هایی برای جلوگیری از سقوط
ریال پیشنهاد شده است.
یکی از راه حل ها ،چهار
پنج س��ال پیش بر سر
زبان ها افت��اد و خیلی
زود هم فراموش ش��د؛
طرحی ک��ه مبنای آن
تغییر واحد پول کش��ور
از ری��ال به ی��ک واحد
پولی تازه ب��ه نام “نور”
ب��ود .این ط��رح همان

موقع مخالفانی داشت .برخی هم می
گفتند حاال چرا “نور” ،مگر “تومان”
خودمان چه اشکالی دارد که ده برابر
ریال است و فعال واحد غیر رسمی پول
کشور است.
یک دیگر از راه حل های پیشنهادی،
کاهش صفرهای پول ملی است .برخی
می گویند حذف سه صفر از پول ملی
کشور می تواند بخشی از مشکل پول
ملی را حل کند.
ب��ه عن��وان مث��ال حذف س��ه صفر
از ب��ا ارزش تری��ن اس��کناس فعلی
ایران ،اس��کناس  5۰۰۰۰ریالی(پنج
هزارتومان��ی) را تبدیل به اس��کناس
50ریالی (پنج تومانی) می کند.
ای��ن کارها البته م��ی تواند مبادالت
تج��اری را تس��هیل کن��د و از حجم
اس��کناس بکاه��د اما آیا ب��ا تورم۱۵
درصدی ،فایده ای دارد که صفرهای
اس��کناس حذف و واح��د پول عوض
شود؟

سال گذشته ايران ،چين ،برمه ،اريتره،
کره شمالی ،عربستان سعودی ،سودان
و ويتنام به خاطر “نقض شديد” آزادی
های دينی در ليس��ت “نگرانی ويژه”
وزارت خارجه قرار گرفتند.

وخامت اوضاع در عراق

گ��زارش جدی��د آزادی های مذهبی
در جهان همچنین در مورد وخیم تر
ش��دن اوضاع در ع��راق ،مصر و چین

HOME IMPROVEMENT

کلی و جزئی

514 476-4726
رضا شیرازی

خبر داده و گفته است درگیری ها در
عراق و خش��ونت های فرقه ای میان
مسلمانان ،شرایط عبادت مذهبی در
این کشور را دشوار ساخته است.
ای��ن گزارش می گوید که آزادی های
مذهبی ،یک قربانی دیگر جنگ عراق
است و مردم این کشور از هر مذهبی
هم که باش��ند مورد آزار و اذیت قرار
گرفته ،در برخی مواقع ربوده ش��ده و
حتی کشته می شوند.

PAYVAND: k Vol. 14
گزارش س��االنه وزارت ام��ور خارجه
آمری��کا می گوید ک��ه دولت عراق به
دلیل ناتوانی ،قادر به محافظت از آزادی
های مذهبی در این کشور نیست.
ای��ن گ��زارش در م��ورد آزادی های
مذهبی در عراق به خصوص به اقلیت
های مذهبی در این کش��ور اشاره می
کند که به شدت آسیب پذیر هستند.

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié

یعقوب اکبری
مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
در وست آیلند و حومه مونتریال

Cell.: (514) 979-8200
در صورت اجنام
خرید وفروش با من از
مزایای زیر بهره ببرید:
 )1خریدوفروش :دو بلی
ت رفت و برگشت به ایران
(و یا معادل آن به وجه نقد)
 )2خرید
یافروش %50 :هزینه محضر

Groupe Sutton - Expert
2869 St-Charles
Kirkland, QC, H9H 3B5
Tel.: 514-426-4545
Fax: 514-426-4546

رستوران هارلی
از هم اکنون افتخار دارد
با خوشمزه ترین پیتزاها
در خدمت شما هموطنان
گرامی باشد

نقاشیساختمان

و کلیه تعمیرات
ساختمانی
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کوبیده
جوجه
کباب چنجه

با نان
تازه

با کیفیت استثن
ائی و بهای مناسب

(514) 483-6990
7421 Harley
در قلب NDG

wهمه گونه پیتزا
wسووالکی
wانواع همبرگر
wساندویچ
wساب مارین
wمرغ باربکیو
wپوتین
wبال مرغ
wفرنچ فرایز
wانواع ساالد
wدسر و
wنوشیدنی
wو بسیاری
دیگر
با مدیریت
ایرانی

Montreal, QC H4B 1L5

Goelگوئل
 susan Goelسوسن
susan

Farsi here real
مشاورestate
agent Affiliated real estate agent
امالک

514 802 2349
sgoel@groupecantor.com

اطالعیه پذیرش دانشجو براى سال تحصیلى جدید

Online Learning

مسکونی
جتاری و
farsi…rCial and
residential

دانشگاه داراحلكمه كانادا

دانشگاه دارالحكمه كانادا با مجوز رسمى
و با همكارى برخى از دانشگاههاى بین المللى
اقدام به برگزارى دوره كارشناسى ارشد (فوق لیسانس)
براى فارسى زبانان در رشته هاى

فلسفه ،مدیریت بازرگانى ،حقوق جزا و جرم شناسى
بصورت مجازى (از طریق اینترنت و با استفاده از پرتال آموزشى)
نموده است
قابل ذكر است در پایان دوره

مدرك رمسى مورد تایید وزارت علوم ،حتقیقات و فناورى ایران
و معادل آن از وزارت علوم كانادا به فارغ التحصیالن اعطا مى گردد.
براى كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى زیر تماس حاصل كرده
و یا به سایت دانشگاه مراجعه نمائید:

آخرین مهلت ثبت نام
20-Sep-2007

www.canadianhw.ca
info@canadianhw.ca
TEL.: 514-630-9191; 514-630-7230; 514-690-6343; FAX: 514-695-6660

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

 wنگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و زندگی
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 ...

اس��ت و نمیتوانسته
در تعیی��ن سیاس��ت روزم��ره
جمهوریاسالمینقشتعیینكنندهای
 11سپتامبر 2007
ایفا كند .اكنون كه او از طریق انتخاب
به ریاست یك نهاد «انتخابی» با قدرت
نظ��ارت بر رهبری رس��یده اس��ت از
تحوالت سیاسی داخلی و خارجی
اهرم خاصی برخوردار شده كه قدرت
ایران در یكی دو هفته اخیر از یك
نفوذ او را ب��ه مراتب باال میبرد .البته
سو به تضادهای درونی حاكمیت
مجلس خبرگان نیز در تعیین سیاست
دامن زده و آن را عریانتر ساخته،
روزم��ره جمه��وری اس�لامی نقش
ی دیگر بحران بینالمللی
و از سو 
تعیینكنندهای ن��دارد و نمیتواند
جمهوری اسالمی را تشدید كرده
ی ____________
ی وادارد
دول��ت یا مجلس را به عمل 
است .با انتخاب هاشمی رفسنجان 
یا آنها را از سیاستی منصرف كند.
به ریاس��ت مجلس خبرگان ،دور در ماههای آینده احتمال یک
ت��ازهای از درگیریه��ای لفظی كودتای داخلی حاكمیت را نباید از ولی او از طری��ق مجلس خبرگان
و قلم��ی بی��ن او و احمدینژاد و نظر دور داشت .انباشت سركوبها اكنون شمشیر داموكلسی را بالقوه
در دس��ت دارد كه میتواند با نگاه
هوادارانش��ان شروع ش��ده است.
ی نیز ممكن
اصالحطلبان كه تا دو هفته پیش و نارضاییهای داخل 
داشتن آن بر سر ولی فقیه ،او را به
در ی��أس عمیقی فرو رفته بودند ،است به حوادث پیشبینیناشدهای پذیرش نظرات و خواستهای خود
وادارد .و این نقطه امید اصالحطلبان
ب��ه ناگهان در وجود رفس��نجانی منجر شود...
نقطه امی��دی یافتهاند و چش��م _____________
برای اجازه ورود به انتخابات آینده
مجلس بشمار میرود ،و قدرتهای
براه قدرتنماییه��ای او در برابر
خارجی آرزومند حل مسالمتآمیز
خامنهای/احمدینژاد نشستهاند.
روال منطقی خود پیش رود ،با توجه
موقعیتجدیدرفسنجانیحتادرصحنه سلطه «اصولگرایان» بر دو قوه مقننه بحران اتمی ایران نیز با همین امید به
بینالمللی نیز امیدهایی را برانگیخته و مجری��ه ،باید انتظار همان چیزی را نظاره بر تحوالت ایران نشستهاند.
اس��ت كه او بتواند به سرسختیهای داش��ت كه دولت احمدینژاد تعقیب آقای رفس��نجانی ظاهرا به استظهار
احمدین��ژاد در برابر ش��ورای امنیت میكند .در این ص��ورت ،كوتاه آمدن همین قدرت جدید خ��ود بر جوالن
ی بدهد و با فشار به خامنهای او در برابر خواستهای غرب و مشخصا سیاس��ی خویش افزوده ،و این امر به
انعطاف 
را پذیرش تعلیق غنیسازی هستهای آژانس بینالمللی انژیاتمی و شورای نوبه خ��ود تضادهای درونی حاكمیت
وادارد .در همین حال ،رجزخوانیهای امنی��ت س��ازمان ملل معنا ن��دارد و را تش��دید كرده است .در نماز جمعه
آمریكا و جمهوری اسالمی شدت یافته قطع حمایته��ای فعال رژیم ایران از این هفته ،آقای رفسنجانی از یك سو
و دو طرف از تجاوزات بالفعل و بالقوه ستیزهگران عراقی و لبنانی و فلسطینی قدرت مجلس خبرگان بر نصب و عزل
علیه یكدیگر و اقدامات دفاعی علیه آن خیانت به آرمانه��ای انقالب خواهد و نظارت بر ولی فقیه را به رخ خامنهای
س��خن میگویند .در این شرایط ،آیا بود .نمیت��وان با توجه به سیاس��ت كش��ید ،و از س��وی دیگ��ر در نقض
رفسنجانی خواهد توانست پاسخگوی «اصولگرایان » حاكم بر دولت و مجلس گفتههای احمدینژاد كه پرونده اتمی
امیدهای یادشده باشد؟
ی اسالمی تصور كرد كه یكمرتبه ایران را مختومه اعالم كرده بود ،آن را
شورا 
جهان غرب را به

ی باز دانست و آمریكا و
در پاس��خ به این س��ؤال بای��د به این آقای احمدین��ژاد یا ولینعمت و ول 
ی گفتگو و حل مشكل از طریق مذاكره
نكته توجه داش��ت كه وقتی تحوالت فقی��ه او تغییر جهت دهن��د و با نف 
ی خود در دوسه فراخواند .طولی نكشید كه احمدینژاد
یك جامعه در گ��رو نقش یك فرد قرار همه مواضع سیاس�� 
گیرد كه با اختالف  7رأی در مجلس سال گذشته سیاستهای فعلی خود بدون نام بردن از رفسنجانی گفتههای
ی در او را تخطل��ه ك��رد ،جنت��ی (رقیب
اولگارشی خبرگان به ریاست آن رسیده را به كن��اری بگذارند و راه دیگر 
اس��ت ،این امر بیش از هرچیز نشان پیش گیرن��د .دولت امام زمانی حاكم شكس��تخورده رفس��نجانی ب��رای
دهنده بیثباتی عمیق نظام سیاسی عالیم ظهور را دیده اس��ت و نیازی به ریاست مجلس خبرگان) رأی اكثریت
حاكم اس��ت و حاكی از آن اس��ت كه گوش ك��ردن به این و آن ندارد .آقای را به استناد «و اكثرهم الیعقلون» قرآن
ی باشد احمدینژاد معتقد است كه جمهوری مردود دانست ،و هواداران دو جناح در
تحوالتی از این قبیل اگر عمل 
تنها به صورت كودتایی میتواند تحقق اس�لامی در راه خ��دا گام برمیدارد و فضای مطبوعاتی و اینترنتی به جان
پیدا كند .در یك نظام سیاسی پایدار ،خدا وعده پیروزی به آن داده است و به هم افتادند .موقعی��ت و موضعگیری
سیاستها و عملكردها برآیند تالش این دلیل هیچكس جرأت نخواهد كرد رفس��نجانی ظاه��را ب��ه تقویت قلب
نیروهای فعال و سهیم در آن است و كه به ایران حمله كند .چنین حكومتی س��ایر رهبران جن��اح اصالحطلب در
حضور و غیاب یك فرد نمیتواند تأثیر البته نباید در برابر تهدیدهای خارجی براب��ر جناح احمدین��ژاد كمك كرده
تعیینكننده و قاطعی داشته باشد .در و فشارهای بینالمللی كوتاه بیاید و راه اس��ت و درگیریهای لفظی كروبی و
چنین نظامی ،سیاستها پیوستهاند و خردورزی را در پیش بگیرد .ولینعمت احم��دی نژاد در روزه��ای اخیر كه از
تغییرات در آنها به صورت تدریجی و با او آق��ای خامنهای باره��ا دیگران را از هنگام رقابت آنان در انتخابات ریاست
ی منطقی صورت میگیرد .ولی در كوتاه آم��دن و «مرعوب» ش��دن در جمهوری سابقه نداشته است نمونهای
روال 
نظامهای ناپایدار ،و از جمله نظامهای برابر آمریكا برحذر داشته و كسانی را از این امر بشمار میرود.
متكی به فرد (دیكتاتور ،ولیفقیه ،شاه كه خواهان گفتگو و سازش با آمریكا این تحوالت در س��اخت ق��درت در
حاكم) ،فرد یا افراد خاصی میتوانند با هس��تند به القاب��ی از قبیل بیغیرت ایران با تش��دید بحران ایران و آمریكا
قرار گرفت��ن در یك موقعیت خاص ،و ملقب ساخته است.
هم��راه ب��وده اس��ت .گ��زارش ژنرال
با اعمال قدرتی خارج از سازوكارهای آقا 
ی رفسنجابی ،اما ،ظاهرا نظر دیگری پتری��وس ،فرمانده نظام��ی آمریكا ،و
معمولی سیاستی را تغییر دهند و به دارد .او بارها سع 
ی كرده كه راه گفتگو و آقای كراكر س��فیر آن كشور در عراق
یكباره جهتی مخالف به آن بدهند .این كنار آمدن با غرب را باز كند و ضرورت از «موفقیته��ای نس��بی» عملیات
به روشنی ،یك عمل كودتایی است ،و آن را پیش بكشد .ولی آقای رفسنجانی گسترده آمریكا و «كاهش خشونت» در
احتمال بروز چنین واقعهای به خوبی از در ساختار قدرت یك نقش مشورتی و آن كشور ،و وعده آقای بوش در مورد
حكمیت ،آن ه��م به صورت انتصابی كاهش سربازان آمریكایی در عراق در
شكنندگی نظام حكایت میكند.
اگر سیاست در جمهوری اسالمی به (در مجمع تشخیص مصلحت) داشته یك ساله آینده ،با تأكید آمریكا بر نقش

جنگ ،كودتای
داخلی و نقش
رفسنجانی

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

رژیم ایران در خشونتهای عراق و
تشدید تبلیغات علیه ایران تلفیق
ش��ده اس��ت .مقامات آمریكایی
ظاه��را امیدوارند كاهش عملیات
نظامی در عراق به آنان اجازه دهد
كه بیش��تر بر روی مس��ئله ایران
تكیه كنند و به تبلیغات خود برای
برجس��ته كردن نقش رزیم ایران
در عملیات نظامی علیه آمریكا و
متحدان آن در عراق دامن بزنند.
رژی��م ایران به ان��دازه كافی مواد
تبلیغاتی در اختی��ار آمریكاییان
گذاش��ته اس��ت (از بمبه��ا و
س�لاحهای به كار رفته در عراق
كه رد آنها به جمهوری اسالمی
میرس��د تا حمالت و تهدیدهای
مقامات جمهوری اس�لامی علیه
آمریكا و اس��رائیل) تا آنان بتوانند
حمله خود به ایران را توجیه كنند.
ی جمهوری
سیاس��تهای داخل 
اسالمی ،و به خصوص خشونتها
و اعدامهای دسته جمعی آن هم
به صورت علنی ،نیز چنان تصویر
كریهی از جمهوری اسالمی ایران
در جه��ان ایجاد كرده اس��ت كه
كمتر كسی در جوامع متمدن در
برابر فشار یا حمله آمریكا به ایران
میتواند به دفاع از آن برخیزد.
جنگ ایران و آمری��كا در واقع مدتی
است كه ش��روع ش��ده و این چیزی
نیست كه فقط آمریكاییان بر اساس
تكهپارههای بمبهای منفجر ش��ده
كن��ار جادهها یا س�لاحهای كش��ف
شده از ستیزهگران یا اعترافات برخی
از دستگیرش��دگان ادعا كرده باشند.
مقام��ات عراق��ی نی��ز ای��ن ادعاها را
ك��م و بیش تأیید كردهان��د .در واقع،
بهترین سندهای دخالت نظامی رژیم
جمهوری اس�لامی در عراق و شركت
فعال آن در جنگ با آمریكاییان را خود
مقامات ایران مس��تقیم و نامستقیم
عرضه كردهاند .یكی از آخرین سندها
در این مورد ،اظهارات سرلشگر پاسدار
جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران
است كه هنوز یك هفته از تصدی مقام
جدی��دش نگذش��ته در هیجدهمین
همایش فرماندهان و مسئوالن سپاه



سیروس
یحیی آبادی

با افتخار اعالم كرده است كه «دشمن
اگر امنیت منطقه بخصوص عراق را در
اختی��ار می گرفت ،بی تردید به ایران
حمله نظامی می کرد ولی خوشبختانه
با هوشیاری مسلمانان منطقه دشمن
اس��تکباری در این توطئ��ه نیز ناکام
ماند» .این «مس��لمانان منطقه» كه
«با هوش��یاری» امنیت عراق را به هم
زدهاند مس��لما از دی��د آقای جعفری
القاعده نیست .در واقع ،آقای جعفری و
ی اسالمی ایران
همفكران او در جمهور 
به سختی میتوانند كس دیگری جز
خود را به صفت «مس��لمانان هوشیار
منطقه » مفتخر كنند كه حاضر باشند
برای جلوگیری از حمله نظامی آمریكا
به ای��ران ،ع��راق را به خ��اك و خون
بكشند.
در ه��ر صورت ،خط��ر حمله نظامی
آمری��كا به ایران روز به روز ش��دیدتر
میشود و با اظهارات خصمانه مقامات

جمهوری اسالمی علیه غرب و آمریكا
و اسرائیل ،و سرپیچی رژیم از اجرای
ی امنیت ،این خطر
خواستهای شورا 
به واقعیت نزدیكتر شده است .آمریكا
عالوه بر آرایش نظامی خود در خلیج
فارس و كش��ورهای همس��ایه ایران،
ایجاد ی��ك پایگاه نظام��ی نزدیك مرز
ایران در ع��راق را در برنامه خود دارد.
كاهش درگیریهای آمریكا در عراق
میدان عم��ل آمریكا را برای حمله به
ایران بازتر میكند .حتا ظاهرا سرلشگر
جعفری معتقد اس��ت ك��ه برقراری
ی آمریكا به
امنیت در عراق حمله نظام 
ایران را حتمی خواهد كرد .همان طور
كه در مقاالت پیشین گفته شد ،دالیل
دیگری نیز در دس��ت است كه نشان
ی اس�لامی این
میدهد رژیم جمهور 
ادامه در صفحه 30

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

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

ساندوی
چ کوبیده:
0
اسپشیال های هفته:
 4.5دالر
س
ا
ن
د
و
یچ کتلت:
دوشنبه :قورمه سبزی
 4دالر
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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به نام آفریدگار عشق

اصالحطلب��ان ،در ایران
و جهان امی��د به تغییر
سیاست اتمی رژیم ایران
و حل مس��المتآمیز آن
به ش��دت كاهش یافته
اس��ت و از دید بسیاری

دكتر حسین
باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

و س��تیزهگران در ای��ن دو كش��ور
پرداخت ،و از سوی دیگر با بهرهگیری
از موقعیت ،برنامههای اتمی و نظامی
خود را تسریع كرد و گسترش داد .این
سیاست ،اما ،اگرچه به لحاظ نظامی
به س��ود رژیم ای��ران و زیان آمریكا و
بریتانیا تمام شد ،ولی از نظر

جنگ ،شكس 
تگرایی ا
ص
ال

ح
طل
با
ن،
و
ا
پو
زی
س
یو
ن
دم
وكرات

___________________
 ایران در خطر است اصالحطلبان از صحنه سیاستکامال محو شده اند.
 آیا شاهد یک كودتای داخلی دردرون ساختار قدرت خواهیم بود؟
حكومتامام زمانی احمدینژادبه سوی دره جنگ پیش میراند!
________________
 4سپتامبر 2007
طرفین مخاصمه بر سر مسئله اتمی
ی رژیم جمهوری اس�لامی
ایران ،یعن 
و غ��رب به رهبری آمریكا ،گام به گام
به برخورد نظامی نزدیكتر میشوند.
مطبوع��ات غرب��ی ،به خص��وص در
آمریكا و بریتانیا در چند روز گذشته
ی آمریكا برای یك
از آمادگیهای نظام 
حمله «سریع و برقآسا» خبردادند و
حتا به نقل از منابع نظامی و اطالعاتی
جزئیات��ی از برنامه حمله مورد نظر را
پخش كردند .به گفت��ه برخی از این
منابع اكنون دیگر سؤال «آیا» مطرح
نیست و بلكه سخن از «كی» میرود.
در س��وی دیگر مخاصمه ،رژیم ایران
همزمان با ادامه رجزخوانیهای خود به
تغییراتی در مهمترین سازمان نظامی
ی سپاه پاسدران دست زد
خویش یعن 
تا آمادگیهای «دفاعی » آن را افزایش
دهد .از نظر سیاسی
نیز با سلطه روحیه
«شكستگرایی»
ب��ر



گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی

…:Ú ® Í±ˆ £
•v£` fd fêd 45 Øº
£› ä… Zf dÂ‹ çœ£²œ
„ :¬ÅÀ˜ Ô¼• £ z á`` Å¿ Z

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

لیلیصمیمی

رسمی از ایالت کبک)
(با مجوز
Mar

Sir

@PAYVAND
VIDEOTRON.CA

Fax: (514) 422-8996

محـاوره،
گرامـرxz£†ÂÅœ
™®NOV.18 :£œ£ fò}®Àyz

514-825-3170

pg. 2

كابوس حمله مرگبار
نظامی آمریكا به ایران
NOV.
24
¼v£
›gÂ
˜¿¬}
}d£º¥œZ
†®†£Ë
…:yg£
¯}
d
fd
ê£Š
به تدریج به یك واقعیت
pg. 17
«اجتنابناپذیر» نزدیك
pg. 25
میشود.

















çÀÅœzdf£…Â¥ffd DJH2 z¯ Â…¬…£… d£Ž ÌŽ ß NOV.11
حكومت ام��ام زمانی
آقای احمدینژاد چهار





















اس��به به س��وی دره آمادگ��ی افكار عمومی ب��رای حمله
6162 Sherbrooke W. Tel.: 514-223-3336
جنگ پی��ش میراند ،نظام��ی به ایران گوی��ای یك واقعیت
و كس��ی ه��م ظاهرا وحشتاك اس��ت .پس از تجاوز نظامی
Montreal
جلوگیر آن نمیتواند آمریكا و بریتانیا به عراق و فجایعی كه
Tel.: (514) 488-6523
بشود.
برای عراقیان و نیروهای مهاجم به بار
1834 Ste-Catherine W., Suite 301
البت��ه س��خن از آمد ،افكار عمومی ،هم در كشورهای
(514) 586-2398
Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
نقشههای آمریكا برای ایران در قالب مهاجم و هم در سطح جهانی به شدت
 ` ` ` ``„ X çœdã
طرح «خاورمیانه بزرگ» تازه نیست ،و علیه سیاستهای جنگی این دو كشور
Tel.: 514 281-6565
tz®…®Ž çÀÅœzd f£… xZfÂ¥f
دست كم از سال  2002كه حكومت تغییر كرد و سیاستهای داخلی این
ب��وش از رژیم ای��ران در ردیف عراق كشورها را نیز تحت تأثیر قرار داد.
آن روز و كره ش��مالی به عنوان محور در آمریكا محبوبیت آقای بوش سریعا
اهریمن��ی یاد كرد ،عزم این حكومت
ادامه در صفحه 29
برای تغییر رژیم ایران مش��خص بود.
ول��ی تح��والت بعدی
و ب��ه خص��وص نتایج
فاجعهبار حمله به عراق
نقشههای عملی برای
اج��رای این ط��رح در
مورد ایران را به تعویق
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
انداخت  -بدون این كه
هیچ��گاه از بین رفته
***Call me to find out if you are eli(سرد و گرم)
gible to receive up to $7,500 from the
باشد.
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
***!city to buy your dream house
در ای��ن فاصل��ه ،رژیم
یادبود ،ترحیم و...
ای��ران از یكس��و برای
- D.D.O.: Good location, close to all, 4 Bedrooms split level,1&1/2 bath, ground fl. Family room, finished
سرگرم كردن
بهترین کیفیت ،نازلترین قیمت
…basement, garage, new roof, new heat pump, very low taxes and much more
$279,000
-LaSalle: Duplex, Semi commercial property with 2 large bedrooms Apt on top, totally renovated, (New
بیش��تر
غذا
تحویل
رایگان
سرویس
*
kitchen, bath, French doors...) with veranda, Excellent location, Good investment
$329,900
آمریكاییان و
- Pierrefonds: Mint Condition, very bright 1987 Split level with 3 Bedrooms, 2 full bath, finished base* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال
بریتانیاییهاو
ment (raised), 2 garage, 2 laundry room, 2 Entries, close to Schools, Parks...
SOLD
$269,000
-Pierrefonds: New condos, 2 Bedroom Apt,1&1/2 bath, high ceiling, elevator, garbage shooting storage,
خدیجه و ناصر
ضربه زدن به
…one parking, taxes included, indoor garage available
from
$173,900
---------------آنان در عراق
و افغانس��تان
Tel.: 514-688-3144
ب��ه تحری��ك و
514-963-5179
450-688-6626
تجهیز شورش��یان
سیاسی نتیجه عكس داد:
امروز افكار عمومی آمریكا خصوصا و
غرب عموما آمادگی به مراتب بیشتری
برای حمله نظامی به ایران ،در مقایسه
با سالهای پیشین ،پیدا كرده و قابلیت
هضم آن را یافته است.
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1841-C Ste-Catherine West
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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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تبادل تند اتهامات ایران و آمریکا در مورد عراق
مق��ام های بلندپایه ای��ران و آمریکا روز
چهارش��نبه در جری��ان چند کنفرانس
خب��ری و همچنی��ن مصاحب��ه ه��ای
تلویزیونی در تهران و واشنگتن با تبادل
اتهام��ات تندی ب��ار دیگر عمق تخاصم
می��ان خود در مورد مس��ائل مختلف از
جمله برنامه اتمی ایران و امنیت عراق را
به نمایش گذاشتند.
از یک س��و آمریکا ب��ار دیگر ای��ران را
مشخصا متهم به کمک به برخی گروه
های شورش��ی در جنوب عراق کرد و از
طرف دیگر مقام های جمهوری اسالمی
انفجارهای اخی��ر در خط لوله گاز ایران
و ترکیه را به گ��روه های مورد حمایت
آمریکا نس��بت دادند و خواستار خروج
آمریکا از عراق و منطقه شدند تا به گفته
آنها مشکالت منطقه حل شود.

دوچرخه سواری
ایران بر سکوی
سوم آسیا
تیم مل��ی دوچرخه س��واری مردان
ایران با کسب  15مدال به مقام سوم
مس��ابقات قهرمانی دوچرخه سواری
آسیا دست یافت.
تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات
قهرمانی دوچرخه سواری بزرگساالن
آس��یا که در تایلند برگزار می شد با
کسب سه مدال طال ،شش مدال نقره

رایان کراکر ،س��فیر آمری��کا در عراق ،در
مصاحبه ای با بی بی سی ایران را به تالش
برای اعمال نف��وذ “بدخواهانه” در جنوب
عراق از طریق ش��به نظامیان تندرو شیعه
متهم کرد.
آقای کراکر گفت که برخی از رهبران شبه
نظامی بازداشت ش��ده در عراق ابهامی در
مورد ارتباط خود با ایران باقی نگذاشته اند.
ای��ران هنوز به این اتهام پاس��خ نگفته اما
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور ایران،
س��اعاتی پیش��تر در مصاحبه با ایستگاه
تلویزیونی “کانال چهار” بریتانیا هر گونه
نقش کشورش در بی ثبات کردن عراق را
رد ک��رده و گفت بی ثبات��ی عراق به ضرر
ایران خواهد بود.
ژن��رال دیوید پتری��وس ،فرمانده نیروهای
آمریکای��ی در ع��راق و آق��ای کراکر طی

و ش��ش برنز به مقام س��وم
رسید.
این نتیج��ه بهترین مقامی
اس��ت که دوچرخه سواری
ایران تا به حال کسب کرده
است.
در سال گذشته تیم دوچرخه
سواری ایران با کسب هشت
مدال ،به مقام شش��م آسیا
رسیده بود.
تیم ملی دوچرخه س��واری
جوان��ان و بزرگس��االن ای��ران در دو
بخش مردان و زنان با  32عضو در این
مسابقات حضور داشت.

روزه��ای دوش��نبه و
سه ش��نبه با حضور
در برابر کمیته های مختلف کنگره آمریکا
به آنچه “شواهد” دخالت ایران در حمالت
علیه نیروهای آمریکایی در عراق خواندند
اشاره کردند.
کاندولیزا رایس ،وزیر خارجه آمریکا ،با اشاره
به اظه��ارات این دو مق��ام گفت وضعیت
امنیتی عراق بهبود یافت��ه اما ایران “یک
همسایه دردسرساز” است.
ژنرال پتری��وس در گفتگو با خبرنگاران از
وجود شواهد “خیلی آشکاری” از دخالت
ایران در حمالت علیه نیروهای آمریکایی
سخن گفت.
آقای کراکر نی��ز همین موضعگیری را در
گفتگو با جان سیمپسون ،گزارشگر بی بی
س��ی ،تایید کرد و گفت که نقش ایران در
تضعیف امنیت عراق “کامال پذیرفته شده
است”.

هفت زن ایرانی دوچرخه س��وار برای
اولی��ن بار در تاریخ دوچرخه س��واری
ایران در این رقابت ها رکاب زدند.

کاجل زبان

ابوعلی سینا
انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی
 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

ختف
ی
ف
و
ی
ژه
برا
ی
ف
ص
ل
پائیز

 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI

آموزش زبان فارسی
برای بزرگساالن
غیرایرانی
با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی

پیوند را مشترک شـــوید:
514-996-9692

Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

937.1777

Tel. : 514 .

1801 maisonneuve O., suite 740
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محمد هاشمی عضو مجمع
تشخیصمصلحت:

سقوط 50
درصدی قدرت
خرید مردم طی دو
سال

است .بیكاری افزایش
یافت��ه و قدرت پول مل��ی و در
نتیجه قدرت خرید مردم كاهش یافته
است.
 5000تومان امس��ال به اندازه 2000
تومان پارسال هم قدرت خرید ندارد.
حاال هر چه میخواهند بگویند .بگویند
تورم  5درصد است یا  20درصد.
از س��وی دیگر ش��اخصهای مسائل
اجتماعی – فرهنگی اس��ت كه این
ش��اخصها عبارتند از نرخ بزهكاری
و دیگ��ر ناهنجاریه��ای اجتماعی،
نرخ طالق و نرخ هرزگی .متاس��فانه
میبینی��د كه تمام این ارقام باال رفته
اس��ت .مصرف مواد مخدر باال رفته و
س��ن اعتیاد كاهش یافته است .شما
 5000تومان ببرید فروشگاه شهروند
و ببینی��د آیا میتوانی��د همان مقدار
كاالیی كه پارس��ال با ای��ن پول می
خریدید امسال بخرید.
ادعاهای دول��ت در باره بی پایه بودن
گران��ی و حرف های آق��ای باهنر در
حمایت از این انکار را در عمل ببینید.
در مورد سیاستهای خارجی دولت
نهم نیز امروز منطقه و جهان به سمت
ملتهب كردن فض��ای ارتباطی خود
با ایران میرود .در این ش��رایط آقای
هاش��می آمادگی مذاكره با آمریكا را
مطرح می کند و بسیاری از معادالت
را ب��ر ه��م میری��زد .ام��ام خمینی
چندین بار در س��خنرانیهای رسمی
خود ش��روطی را برای رابطه با آمریكا

تعیین فرمودن��د و این برخالف
تصور آقای ش��ریعتمداری برای
ابدی ب��ودن نظر امام خمینی بر
شعار مرگ بر آمریكاست[ .در مورد
پرونده هستهای]

سیاست دولت در
برخی مسووالن داخلی و عدهای از
رسانهها همواره مطرح میكردند كه
آمری��كا چنین غلطی نمیتواند بكند
ام��ا آمریكاییها پرونده هس��تهای ما
را به ش��ورای امنیت بردند .بعد از آن
میگفتند محال اس��ت آمریكا بتواند
قطعنامهای علیه ما صادر كند اما این
هر دو اتفاق افتاد .حرف من این بود كه
آمریكاییهااگرراجعبهپروندههستهای
چیزی گفتند ،قدم به قدم جلو آمدند
اما ما قدم به قدم عقب نشس��تیم .در
حالی كه به برخی كشورها مثل هند
و روسیه بسیاری امتیازات دادیم .بعد
از یكی دو سال كه نتیجه اقداماتمان را
دیدیم ،باید تجدیدنظر كنیم.
در حوزه اقتصاد نتیجه  2سال عملكرد
دولت كاه��ش  50درص��دی قدرت
خری��د مردم ب��وده اس��ت .در حوزه
اجتماع��ی و فرهنگ��ی افزایش افت
تحصیلی دانشآموزان را شاهدیم .در
مورد سهمیهبندی بنزین دولت آنقدر
طرح را بد اجرا كرد كه به ضد خودش
تبدیل شد.
دولت نه اعتقادی به كار كارشناس��ی
دارد و نه شناختی از مردم.
همی��ن بح��ث تغییر س��اعت كه در
همه جای دنیا متداول است را چون
در دولتهای قبلی انجام شده ،انجام
نمیدهند ،در حالی كه وزیر نیرو اعالم
كرده كه مبالغ باالیی از این بابت زیان
داشتهایم.

اعدام سه نفر
دیگر در ارتباط
با انفجارهای
اهــواز
با اعدام سه نفر در شهر اهواز،
ش��مار افرادی که ب��ه اتهام
دست داشتن در بمبگذاریهای
دو سال پیش در این شهر به
دار آویخته شده اند به پانزده
نفر رسید.
موس��ی پیریایی ،دادس��تان
اهواز اعالم کرده که حکم سه
اعدامی اخیر طی هفته جاری
اجرا ش��ده و ش��مار دیگری
از اف��رادی ک��ه در ارتباط با

آیت الله خامن��ه ای ،رهبر جمهوری
اس�لامی ،پیش بینی کرده است که
رییس جمهور آمریکا روزی محاکمه
خواهد ش��د .رهبر جمهوری اسالمی
در س��خنانی در مراس��م نماز جمعه
تهران در روز  14س��پتامبر گفت که
دولت آمریکا در سیاست خود در عراق
شکست خورده و افزود که بی تردید
رییس جمهور و مقامات دیگر آمریکا
روزی در دادگاه بی��ن الملل��ی مانند
هیتلر و صدام حسین به خاطر فجایع
عراق محاکمه خواهند شد.
آیت الله خامن��ه ای ،که امامت نماز
جمعه تهران در نخس��تین جمعه از
ماه رمضان را برعهده داشت بخشی از
خطبه های خود را به سیاست آمریکا
و غرب در خاورمیانه اختصاص داد.
وی گفت که بع��د از حوادث یازدهم
سپتامبر در آمریکا ،دولت آن کشور با
اعالم طرح ایجاد خاورمیانه نو در صدد
برآم��د تا منطقه را بر اس��اس منافع
اسرائیل شکل دهد.
آیت الله خامنه ای اظهار داش��ت که
هدف نهایی آمریکا از ایجاد خاورمیانه
نو تضعیف جمهوری اس�لامی بود و
افزود که دشمنان جمهوری اسالمی
در این هدف ناکام مانده اند و ایران در
ابعاد مختلف قوی تر از گذشته شده
است.
وی حمله آمریکا به عراق و سرنگونی
رژیم صدام حسین در آن کشور را نیز
بخش��ی از برنامه ایاالت متحده برای
ایجاد تغییرات در خاورمیانه توصیف

حتریم بین املللی

آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدید
وضع تحریم ه��ای بین المللی علیه
ایران گفت که نتایج هر نوع تحریمی
که برقرار شود ،از محدودیت های زمان
جنگ ایران و عراق ش��دیدتر نخواهد
بود و اظهار داشت که در همان تحریم
ها ،جمهوری اسالمی توانست به
پیش��رفت های بزرگی در زمینه
های مختلف دس��ت یاب��د .نماز
نخس��تین جمعه م��اه رمضان با
ش��رکت مقامات ارشد جمهوری
اسالمی برگزار شد
وی اظهار داشت که تحریم های
گذش��ته اثر معکوس داشته و نه
تنها جمهوری اس�لامی توانسته
اس��ت باالترین ت��وان نظامی را
در منطق��ه کس��ب کن��د ،بلکه
دستاوردهای دیگری از جمله در
زمینه انرژی اتمی داشته است.
آیت الله خامنه ای جنگ هشت
ساله عراق و ایران را حاصل پروژه
ای برای نابودی انقالب اس�لامی
توصیف کرد و گفت که شکست
ص��دام در جنگ با ای��ران ضربه
ای بود که س��رانجام او را از پای
درآورد.
رهبر جمهوری اس�لامی از مردم
ایران خواست که هوشیار باشند و
گفت که در چنین صورتی ،کسی
جرات نخواهد کرد که این کشور















ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

چ لقمه

ساندوی

ب

منقلی

کبا $3.
50

در قلب NDG
درچندقدمی

تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

9
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کریسمس امسال با اندی
در مونتریال

Tel.: (514) 937-2888

انواع ساندویچ های سرد و گرم

آبجوی
تگری

را حتی تهدید کند.
س��خنان آیت الله خامنه ای یک روز
پ��س از آن ایراد می ش��ود که جورج
بوش ،رییس جمهور آمریکا ،بار دیگر
نقش ایران در عراق را مورد انتقاد قرار
داد و گف��ت “یک عراق آزاد با آمال و
آرزوه��ای ویرانگر ایران مقابله خواهد
کرد”.
پیش از آن نیز مقامات ارشد آمریکایی
در عراق در گزارش هایی صراحتا ایران
را به تالش برای ن��ا امن کردن عراق
متهم کرده بودند.
آیت الله خامنه ای گفت که مقامات
آمریکای��ی با متهم ک��ردن ایران می
کوش��ند دیگران را مسئول شکست
سیاس��ت های خود در عراق قلمداد
کنند.



















رقص عربی :هرشنبه شب


















































































































Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer

1625 De Maisonneuve W., Suite: 401
Montreal, Qc

کلبهعموجمال

آیت اهلل خامنه ای :بوش یک روز محاکمه خواهد شد
کرد و اف��زود که آمریکاییان در
عراق و در منطقه دچار مشکل
شده اند.
رهبر جمهوری اسالمی تشکیل
دولت حماس در سرزمین های
فلسطینی و مقاومت گروه حزب
الله در برابر ارتش اس��رائیل در
جن��گ لبنان را یکی از نش��انه
های شکست سیاست خاورمیانه
ای آمریکا معرفی کرد.

























بمبگذاریه��ای اهواز محکوم
ش��ده اند نیز در نوبت اعدام
قرار دارند.
به گفته وی ،هش��تاد درصد
از عامالن بمبگذاریهای اهواز
دستگیر شدهاند اما برخی از
عام�لان ،از جمله رهبران آن
در خارج از ایران به س��ر می
برند.
بمبگذاريهای اهواز که عمدتاً
در مناطق تجاری اين ش��هر
رخ داد ،چن��د م��اه پس از نا
آراميهای قومی بهار  2005در
استان خوزستان رخ داد و طی
آن بیش از بیست نفر کشته و
صدها نفر زخمی شدند.










محم��د هاش��می ،ب��رادر هاش��می
رفسنجانی ،که عضو شورای مركزی
حزب كارگزاران است و درعین حال
عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت،
بمناس��بت ب��اال گرفتن بح��ث های
مربوط به انتخابات مجلس طی اظهار
نظری گفت:
در زم��ان جن��گ اصل جن��گ بود،
در دولت س��ازندگی تحول عظیمی
به لحاظ توس��عه در زیرس��اختها و
فعالیتهای اقتص��ادی بوجود آمد و
شعار انتخاباتی آقای خاتمی هم تداوم
سازندگی بود.
ام��ا رقیب آقای خاتم��ی به صراحت
گفت كه اگر پل ساختن ارزش است،
مالزی بیش از ما پل س��اخته اس��ت.
یعنی نوعی واكنش منفی به سازندگی
ابراز كرد.
در مورد انتخابات نهم حرف و حدیث
زیاد است .بس��یاری معتقدند كه در
انتخابات نهم كمتر از ابزار رای استفاده
شد و این دولت حاصل ابزاری غیر از
رای است.
اگر انتخابات سالم برگزار شود مجلس
هش��تم اصالحطلب خواهد بود .کدام
شعارهای دولت نهم عملی شده اند؟
در دولت نهم همه ش��اخصها منفی
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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.

SuperSpecial

LUNCH & DINNER

Montreal Qc H3H 1M2
Guy



1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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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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Maison de Voyages
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آن گونه که دادگس��تری استان
خراسان رضوی در شمال شرق ایران
اعالم کرده ،روز س��ه شنبه گذشته
انگشتان دست چهار سارق در شهر
مشهد ،مرکز این اس��تان ،به حکم
دادگاه قطع شده است.
طی چند ماه اخیر در استان کرمانشاه
در غرب ایران نیز چند مورد مجازات
قطع انگشتان سارقان به اجرا درآمده
است.
تعیین مجازات قطع انگشتان دست
برای س��ارق بر اس��اس آیه  38سوره
مائدهدرقرآن،کتابآسمانیمسلمانان
انجام گرفته است“ :والسارق والسارقة
فاقطعوا أیدیهما جزائاً بما کسبا نکاالً
من الله  ”...که بصراحت حکم به قطع
دست س��ارق می دهد ،چه زن و چه
مرد.
اما قرآن به کیفیت ،جزئیات و شرایط
اجرای چنین مجازاتی نپرداخته و این
جزئیات بر اس��اس آرای فقها و نحوه
عمل ب��ه این مجازات در زمان حیات

نویسنده رمان
بادبادک باز به
افغانستان رفت

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













































































قطع انگشتان
سارقان در مشهد

Avocat-Lawyer




























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

خالد حسینی ،نویسنده رمان پرفروش
بادبادک باز ،به عنوان سفیر حسن نیت
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،
وارد افغانستان شده است.
این نخستین بار است که سازمان ملل
متحد ی��ک آمریکایی افغان تبار را به

PAYVAND: k Vol. 14 k No.808 k Sept. 15, 2007

المی جدید در راه
احکام مجازات اس

پیامبر اسالم و
جانشینانش (خلفای راشدین از نظر
اهل س��نت و امامان از نظر ش��یعه)
تعیین شده است.
با اینکه در قرآن به قطع دست دزدان
اشاره شده ،فقهای شیعه آن را به قطع
انگشتان تنها یک دست و در صورت
تکرار به قطع نوک پای چپ محدود
کرده اند.
هرچند برخی فقهای ش��یعه اجرای
چنین مجازاتهای��ی را تنها در زمانی
مج��از می دانند که جامعه اس�لامی
تحت فرمانروایی یک��ی از دوازده امام
شیعه باشد و معتقدند که تا زمانی که
امام دوازدهم ظهور نکرده ،اجرای این
گونه مجازاتها ممنوع است!
ماده  201قانون مجازات اسالمی ایران
مجازات سرقت را در مرتبه اول ،قطع
چهار انگشت دست راست ،در مرتبه
دوم ،قطع انگشتان پای چپ و بخشی
از پا که متصل به انگش��تان است ،در
مرتبه س��وم حبس اب��د و در مرتبه
چهارم ،اعدام تعیین کرده است.

با اینک��ه اجرای مجازاتهای ش��رعی
از هن��گام روی کارآم��دن حکوم��ت
جمه��وری اس�لامی در قوانین ایران
گنجانده ش��ده ،اما اج��رای مجازات
قطع انگشتان سارقان بسیار نادر بوده
و معم��والً قضات با توجه به ش��رایط
پیچی��ده و متع��ددی که ب��رای این
مجازات در قانون آمده ،به جای صدور
حکم قطع انگش��تان ،به م��اده 203
قانون مجازات اسالمی استناد کرده اند:
“س��رقتی که فاقد شرایط اجرای حد
باشد و موجب اخالل در نظم یا خوف
شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران
باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت
نموده باشد موجب حبس تعزیری از
یک تا پنج سال خواهد بود”.

Contract of Min. 1 year

ax included) / year

no. for 1st payment

رمان های بادبادک باز
و هزاران خورش��یدرو،
به یکی از مشهورترین
نویس��نده های آمریکا
تبدیل شد.
این دو رمان در س��طح
پرفروش ترین کتاب ها
در آمریکا قرار دارد.

عنوان سفیر حسن نیت
به افغانستان می فرستد.
آقای حسینی در بيانيه ای
که از سوی سازمان ملل
متحد انتشار یافته است،
گف��ت که برای بررس��ی
مشکالت بی جاشدگان،
به شمال افغانستان سفر
خواهد کرد.
آقای حسینی ،با نوشتن

Sharif Exchange


























































www.sharifexchange.com

Montreal, QC H2X 1N6

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




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

259B Cote-Vertu

H4N 1C8

Cote vertu
Bus 121
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groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

Agent Immobilier Affilié

Lasalle Qc. H8R 2M9

Sepehr Safaee

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

شبکه القاعده

ادامه از روی جلد:
اردوگاه های تعلیماتی کنونی ،از اردوگاه
هایی که قبل از حمالت  11سپتامبر ،در
افغانستان وجود داشت به مراتب کوچک
ترند ولی فرصتی برای استخدام کسانی
اس��ت که می توانند در کارهایی مانند
تهیه و استفاده از مواد منفجره ،تخصص
پیدا کنند.
شبکه القاعده داوطلبان با استعداد غربی
را در این اردوگاه ها شناسایی کرده و به
آنها پیش��نهاد می کند که آموزش های
تخصصی تری ببینند.

پایگاهپاکستان

مقامات ضد تروریس��م در غرب ،معامله
صلح اخیر دولت پاکس��تان با گروه های
قبیله ای در ایالت وزیرستان را یک اشتباه
بزرگ می دانند.
به عقیده این مقامات ،این معامله سبب
تقوی��ت موضع جنگجوی��ان خارجی و
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ssafaee@sutton.com
www.sutton.com

Free evaluation & consultation

آنها می دهد.
این توافق همچنین س��بب می ش��ود
که رهبری القاعده بتوان��د با گروه های
مختلف در سراس��ر جهان تماس گرفته
و به آنها دس��تور ده��د .این تماس ها از
هنگام حمالت یازدهم سپتامبر مختل
شده بود.
مقامات آلمان می گویند کسانی که هفته
گذشته دستگیر شدند ،عالوه بر این که
در اردوگاه های تعلیماتی در پاکس��تان
شرکت کرده بودند ،در مورد این که چه
موقعی دست به حمله بزنند نیز ،از همین
منطقه دستور می گرفتند.
دستگاه اطالعاتی آمریکا موفق به ضبط
برخی از این تماس ها شده است.
اگر چه خط��ر حمالت تروریس��تی در
کشورهای اروپایی تا کنون مشهودتر از
آمریکا بوده ،دولت آمریکا همچنان نگران
است که تروریست ها در این کشور دست
به حمله زده یا از اروپا وارد آمریکا شوند.

اتباع بسیاری از کش��ورهای اروپایی به
علت توافق های موج��ود با آمریکا ،می
توانند بدون ویزا وارد خاک آمریکا شوند.
مایکل هیدن ،رئیس سازمان اطالعاتی
آمریکا ،سیا ،هفته گذشته اظهار داشت
که دستگاه اطالعاتی آمریکا قویا معتقد
اس��ت که رهبری مرک��زی القاعده ،در
حال برنامه ری��زی برای حمله به خاک
آمریکاست.
نش��انه های احیاء القاعده ،ن��ه تنها در
فعالیت های اخیر این شبکه در اروپا دیده
شده ،بلکه در سایر نقاط جهان و نیز در
میدان نبرد مهم رسانه ای ،نیز مشاهده
می شود.
ش��مال آفریقا یکی از جاهایی است که
فعالی��ت ه��ای مرگبار القاع��ده به طور
مشهودی در سال گذشته در آنجا افزایش
داشته است.
در پی تغییر نام “گروه سلفی برای وعظ
و مبارزه” به “القاعده در مغرب اسالمی”
این گروه ،مبارزه خشونت آمیز جدیدی را
در الجزایر شروع کرد.

St-laurent, Qc.,

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

•®ç–®Žç Z`` ` ` ` ”dZÂ›y£½Žz

9515 Lasalle boul.

القاعده ش��ده و به جای
بیرون راندن آنان ،فرصتی
برای گروه بندی مجدد به
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ایران :اقتصاد

اثرات افزایش
شدید نقدینگی بر
قیمت کاالها

درآمده��ای نفتی ایران در دو س��ال
گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت
در بازارهای جهانی ،به بیشتر از 100
میلیارد دالر سیده است و بخش عمده
این درآمد ارزی در دو سال گذشته به
ریال تبدیل و وارد اقتصاد
ایران شده است.
گزارش های منتشر شده
در باره حساب ذخیره ارزی
نی��ز که م��ازاد درآمدهای
ارزی ای��ران در آن

پ
یامدهای ناگوار...
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می
ده��د که حجم نقدینگی با رش��دی
 39.5درص��دی از  96ه��زار میلیارد
توم��ان در خرداد س��ال گذش��ته به
بیشتر از  134هزار میلیارد تومان در
خردادماه امسال رسیده است.
حجم نقدینگ��ی در زم��ان روی کار
آمدن محمود احمدی نژاد حدود 60
هزار میلیارد تومان بوده و در دو سال
گذشته این رقم به  134هزار میلیارد
تومان افزایش یافته است.
این حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بی
سابقه است و به عقیده کارشناسان می
تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد
ایران به دنبال داشته باشد.
ب��ه عقی��ده کارشناس��ان اقتصادی،
اس��تفاده بیش از ان��دازه دولت آقای
احمدی ن��ژاد از درآمده��ای نفتی و
تزریق آن به اقتصاد ایران علت افزایش
سریع نقدینگی به حساب می آید.

نگهداری می ش��ود نشان
می دهد که حجم ذخیره
ارزی در ای��ن حس��اب کمتر از هفت
میلیارد دالر است.
این در حالی است که در پایان دولت
محمد خاتمی ،این حساب بیشتر از
 9میلیارد دالر ذخیره داش��ت ولی با
وجود افزایش درآمدهای ارزی در دو
سال گذش��ته ،ذخیره موجود در این
حساب کمتر از زمانی است که آقای
خاتمی ،دولت را تحویل داد.

عواقب رشد نقدینگی

یکی از پیامدهای آش��کار این حجم
نقدینگی ،افزایش نرخ تورم است که
در فاصل��ه پنج ماه اول س��ال جاری
نزدیک به س��ه درصد افزایش نشان
می دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران،
نرخ تورم از 12.8درصد در فروردین به
 15.4درصد در مرداد ماه سال جاری
رسیده است.

در دو س��ال گذش��ته کارشناس��ان
اقتصادی بارها نسبت به استفاده بیش
از اندازه از درآمدهای نفتی و افزایش
س��هم نفت در بودجه هش��دار داده
بودند.
افزایش بودجه و اس��تفاده گس��ترده
از درآمده��ای نفت��ی و تزریق آن به
اقتصاد کشور در دو سال گذشته ،رشد
نقدینگی را س��رعت بخشیده که به
عقیده کارشناسان ،افزایش نرخ تورم،
گرانی کاالها و افزایش قیمت مسکن
از نتایج این رش��د سریع نقدینگی
بوده است.
مهمترین شوک ناشی از نقدینگی
در نیمه دوم سال گذشته خورشیدی
در بازار مس��کن ظاهر شد و این بازار
افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد
و قیمت مس��کن در شهرهای بزرگ
بیش از  50درصد افزایش یافت.
همزمانقیمتبرخیکاالهانیزافزایش
یافت ولی این روند با افزایش واردات
کاال از خارج ،تا حدودی کنترل ش��د
با این حال کارشناسان می گویند که
کنترل قیمت کاالها با واردات موقتی
اس��ت و دولت نمی تواند برای مدت
طوالنی از این روش استفاده کند.
بر اس��اس برنامه چهارم توس��عه که
امسال سومین سال اجرای آن است،
تورم باید به کمتر از ده درصد برس��د
اما به گفته کارشناس��ان ،دولت آقای
احمدی نژاد تنها دو سال دیگر برای
عملی کردن برنامه وقت دارد و با وضع
موجود نمی تواند نرخ تورم را به کمتر
از ده درصد برساند و آن را یک رقمی
کند.

زمان بازگشت بی نظیر بوتو
به پاکستان اعالم شد

مشاوران بی نظیر بوتواعالم کردند که نخست وزیر پیشین
پاکس��تان روز هجدهم اکتبر از تبعید به کشورش باز می
گردد.
مشاوران خانم بوتو گفته اند که وی با بازگشت به پاکستان
به سال ها تبعید سیاسی خودخوانده پایان می دهد.
قرار اس��ت نخست وزیر پیشین پاکس��تان با بازگشت به
کش��ورش ،رهبری حزب مردم پاکستان برای شرکت در
انتخاب��ات در پی��ش رو
پارلمانی این کشور را به
عهده گیرد.
پیش��تر مق��ام ه��ای
پاکس��تانی خاطر نشان
کردند ک��ه مانع از ورود
خان��م بوت��و به کش��ور
نخواهن��د ش��د اما وی
کماکان باید به اتهام های
مربوط به فساد مالی در
دادگاه پاسخ دهد.

















Maison de Kabob:

رستوران زعفران رقص عربی





Tehran BBQ
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ایــران...

داریوش همایون

-------------مرز زشتی و بدی را تنها حکومت ها
منی کشند ،سهم مردم مهم تر است.
در بدترین دیکتاتوری ها نیز “هر ملتی
شایسته حکومتی است که دارد” به
درجه ای درست است؛ اگر مردم
نپذیرند این مرز ها کشیده منی شوند
اس��ت .ولی جهان مدرن با
 --------------خود ایدئولوژی های توتالیتر

برده می شود؛
تبرئه دزدان میلیاردی اموال عمومی
و خالفکاران بزرگ محکوم ش��ده در
دادگاه ها ،آزاد کردن عامالن آدمکشی
ه��ای امر به مع��روف و نهی از منکر،
حتی اگر ثابت شود که هیچ معروف
و منکری در کار نبوده است؛
ریختن در خیابان ها و آزار ده ها هزار
زن و مرد
ب��ه بهانه
پو ش��ش
غی��ر
اسالمی بخشی از این استراتژی است.
کمک های چند میلی��ارد دالری به
دوس��تانی مانند کوب��ا و نیکاراگوا و
سوریه و زیمبابوه وحماس و حزب الله،
در همان حال که گامی هم برای پاک
کردن خیابان ها از کارتن خواب ها و
کودکان خیابانی برداش��ته نمی شود
بخش دیگر آن.
رژیم تعمد دارد به مردم نشان دهد که
هیچ تعهدی دربرابر آنان احساس نمی
کند و آنها می باید به فرو رفتن هرچه
بیشتر در فقر عادت کنند و بپذیرند که
هیچ چیز زننده ای در فراموش شدن
آنها وجود ندارد .آنها مهم ترند یا مثال
حکومت ارتگا؟
این روند همچنان پیش می رود.
ه��ر مخالفت ب��ا حکوم��ت در حکم
براندازی است.
ایرانیان می بای��د پایندگی این گروه
فرمانروا را با هر ب��دی که دارد مانند
خشکس��الی که بخش های بزرگی از
سرزمین ما را تهدید می کند و اصال به
رژیم هیچ مربوط نیست امری ناگزیر و
جزء طبیعت امور بشمارند:
حکومت یعنی همین که عده ای هر
چه می خواهند به سر کشور بیاورند.
تک��رار روز اف��زون این نظر از س��وی
مسئوالن و س��خنگویان حکومت ،و
س��رکوب بی دریغ ه��ر کس عقیده
دیگری داش��ته باش��د یاد آور شیوه
های نظام های کمونیس��تی اس��ت
تا دیگر تصور برداش��تن ش��ان نیز به
ذهن مردمان نیاید .با به رخ کشیدن
ناشایستگی وفساد و ستمگری زمینه
می س��ازند که حکومتی این چنین
امری طبیعی گرفته شود.
اما مرز زشتی و بدی را تنها حکومت
ها نمی کشند.
سهم مردم مهم تر است.
در بدترین دیکتاتوری ها نیز سخن لرد
اکتون “هر ملتی شایس��ته حکومتی
اس��ت که دارد” به درجه ای درست
است.
اگر مردم نپذیرند این مرز ها کشیده
نمی ش��وند .ممکن اس��ت کس��انی
زورشان به حکومت نرسد ولی در حوزه
خودشان آزادی دارند که زیر بار نروند
و عادت نکنن��د .در همین جمهوری
اس�لامی ده ها هزار و بیشتر مبارزان
جامعه مدن��ی از زن و مرد و کارگر و
دانش��جو و روشنفکر ــ و بیشمارانی
که خبری از آنها نمی آید زیر بار نمی
روند .بدی و زشتی را می بینند و هر
ج��ا بتوانند ،اگر چ��ه اندک ،پس می
زنند .دیگران می توانند اگر هم خود
را ناتوان می یابند دست کم دستاویز
قضای آس��مان و خواس��ت امریکا را
(هنوز امریکاست که احمدی نژاد ها را
می آورد!) رها کنند و سرنوشت ناشاد
خود را تغییر ناپذیر نشمارند؛ امید خود
را به روزگار بهتر از دست ندهند.

مرز تازه زشتی وبدی

9

در فولکلور مذهبی دوزخ را به طبقات
تقس��یم می کنند و در این اشاره به
حقیقتی است .زشتی و بدی درجات
دارند .چاه بی بنی هس��تند که فرد و
نظ��ام حکومتی و جامعه م��ی تواند
همچنان در آن پائین تر رود .این پیش
بینی که دیگر از این نمی تواند بد تر
ش��ود همواره نادرست در آمده است.
آدمیان اگر به خ��ود اجازه دهند می
توانند خویشتن و جهان را بد تر و بد
تر کنند .آفرینشگری انسان مرز ندارد.
با اینهمه م��ا در زمان و مکان زندگی
می کنیم و هر لحظه ما مرز بندی می
شود .اکنون در این زمان و در جائی که
ایران است می توانیم مرز تازه زشتی
و ب��دی را ببینیم .پیش از ما روس ها
و سپس ایتالیائیان و آلمان ها به این
مرز رسیدند و ده ها جامعه انسانی به
دنبالشان .این مرز تازه ــ واپسین مرز
تا اینجا ــ عادی شدن زشتی و بدی،
به زبان دیگر ،زشت نبودن و بد نبودن
زشتی و بدی است.
زشتی و بدی ،حتی عادی شدن آن تا
مرز زشت و بد شمرده نشدنش ،تازگی
ندارد و به کهنگی جامعه انسانی است.
در اینجا به گونه تازه و ترسناک تری از
این فرایند نظر داریم که لنین آغازگر
آن اس��ت .به گفته ی��ک تاریخنگار
بریتانیائی”این ایده که یک جهان بینی
یگانه و تام (توتال) را می توان به دست
یک رژیم پلیس��ی دد منش بر همه
جهان تحمیل کرد یک سرنوشت تازه
سیاس��ی برای جهان مدرن بود ”.او(
لزلی چمبرلین) نخستین رویداد مهم
را در این فرایند به روزی در سپتامبر
 1922می برد که نخس��تین کشتی
را از نویسندگان و اندیشه وران روس
(پس از پرونده سازی و بازجوئی های
ش��رماور) پر کردند و از پترو گراد آن
روز ،سن پترز بورگ اصلی ،به تبعید
اروپای باختری فرستادند .مسافران آن
کش��تی که به ناو فلسفه مشهور شد
پیش��اهنگان صد ها هزار انتلکتوئلی
هستد که در سده بیستم بدین گونه
پاکس��ازی و تبعید شدند و هنوز می
شوند( .اس��تالین البته لنین را با آغاز
گوالگ و تیرباران های چند هزارتنی
مسکو در “ 1937تکمیل” کرد).
تکیه در این گفتاورد بر “رژیم پلیسی
دد من��ش” و “جهان مدرن” اس��ت.
پیش ازلنیننیز ،هم جهانبینیمطلق
گرای جهانروا به صورت مذهب بود و
هم شیوه های دد منشانه که پایگان
 hierarchyمذهبی ،یا دست در دست
حکومت ها و یا به استقالل بر زمینه
نا آگاهی عمومی بکار می برد .سرتاسر
تاریخ بشری داس��تان زشتی و بدی،
و پذیرفته ش��دن و ناپسند ندانستن
آن اس��ت .فرض بر این بود که جهان
مدرن از چنان سرنوش��تی پاک شده

و رژیم های پلیسی نیز آورد
که ب��ا کارائی بی مانندش آنچه را که
مذهب هم نتوانس��ته بود با انسانیت
کردند.
اکن��ون حال ای��ران را م��ی باید دید
که زش��تی جه��ان م��درن و مذهب
اعصار کهن در آن دس��ت یکی کرده
اند .اس��باب رژیم پلیس��ی مدرن در
خدمت مذهب در آمده اس��ت ،و آن
مذه��ب در تعبیر پای��گان مذهبی و
پوش��انده در واپسماندگی دل بهمزن
او ،به ی��ک ایدئولوژی (با “ای” بزرگ
و از روی نمون��ه لنینی) دگردیس��ی
ش��ده است .جنبش اسالم سیاسی از
همان شریعتی اش یک پا در فولکلور
شیعی ،از بدترین و غیر انسانی ترین
روایت سراس��ر آلوده به خش��ونت و
عوامفریب��ی و خراف��ات آن ،و پ��ای
دیگر در توتالیتاریسم لنینی داشت و
خمینی آن را س�لاحی برای تحمیل
الی��ه اجتماع��ی آخوند بر سرتاس��ر
زندگی ملی گردانید .او گفتمان انقالبی
و توتالیتر مارکسیست-لنینیست ها را
پیچیده در جامه ش��یعی از شریعتی
گرفت که س��تاینده اش ب��ود (هیچ
ستایش��ی باال تر از تقلید نیست؛) و
تکنیک های رژیم پلیسی را از سازمان
های چریکی و حزب توده گرفت که
بیدریغ به خدمتش کمر بستند.
اکن��ون جانش��ینانش در راه “دولت
توتالیت��ر پادگانی ،واپس��ین مرحله
لنینیسم” هس��تند که در نظام های
کمونیس��تی نیز به درجات و صورت
های گوناگ��ون روی داد( .با وامگیری
از “امپریالیسم ،واپسین مرحله سرمایه
داری” خود لنین).
***
رژیم اس�لامی در تازه ترین پوس��ت
اندازیش (مار ،و اخالقیات مشهورش،
همان است) که با انتخابات استراتژی
“چراغ خاموش” آغاز شد ،نه تنها می
خواهد تا پای��ان راه انقالب ،برقراری
یک جامعه اسالمی به معنی ترکیبی
از حوزه و حس��ینیه و دنباله منطقی
آن چاه جمک��ران ،برود ،نه تنها هیچ
استراتژی و تاکتیکی را برای رسیدن
به نظام اس�لامی خود به اندازه کافی
پس��ت و جنایت آمیز نمی ش��مارد،
بلکه در پی جا انداختن روحیه گروه
فرمانروا درسطح جامعه است.
مردم می باید چنان به همه چیز عادت
کنند که هیچ پستی و جنایتی را بد و
زشتنبینند.
بی مالحظه گ��ی روز افزون حکومت
هدفی جز ای��ن ندارد که نیاز به پرده
پوشی و توجیه نیز از میان برود .اعدام
های دسته جمعی جوانان ،بستن بی
دلیل روزنامه ها؛
سنگسار به شمار روزافزون که مانند
اعدام ها به س��طح تفریح عمومی باال

رتبه صدوسیام
سالمت ایران
درجهان!

داده اند ،این وضعیت در ایران بالعکس
بوده است .دکتر مسلمی جایگاه فعلی
ایران را در نسبت جمعیت و پزشک،
رتبه یک صد و سی ام خواند.

دکتر مسعود مسلمی فرد ،نایب رئیس
انجمن پزش��کان عمومی کش��ور ،از
پایین بودن سرانه سالمت در ایران با
توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی
در سال  ، 2007انتقاد کرد.
وی ،صحت و س��قم گفته های خود
را با اش��اره به کاهش سرانه سالمت
در کش��ور مستند ساخت و گفت :در
حالی که همه کشورها به احترام شعار
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر
س��ال  2007که “آینده مطمئن در
سرمایه گذاری سالمت” نامیده شده
است ،سرانه س�لامت خود را افزایش

رتبه ایران در میان 500
ل دنیا :صفر!
دانشگاهاو 

دکت��ر جعف��ر مه��راد ،عض��و اصلی
رتبهبندی دانش��گاهها گف��ت200 :
دانشگاه برتر دنیا بر اساس معیارهای
یکی از مراکز رتبهبندی دانشگاههای
دنی��ا ب��ا عن��وان «Times Higher
 »Educationمنتشر شده که دانشگاه
«ه��اروارد» از می��ان در آن رتبه اول
را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت و
دانش��گاههای ایران در  500دانشگاه
برتر ،هیچ جایگاهی ندارند.

hadd

Business Center

! 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

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

BUS 90 WEST FROM
VENDOME METRO

FREE
TUITION

& LOANS
BURSARIES
AVAILABLE

دوستان عزیز پیوند ،نامه زیر در
بخش نامه های روزنامه گازت
نظرم را جلب کرد ،خواستم با
خوانندگان شما آن را سهیم شوم،
در کار خوب تان موفق باشید.
(یک ایرانی مقیم مونتریال)

ترفند تازه
هایدرو کبک
برای اخذ
پول بیشتر
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ضروری و تنه��ا نماینده انحصاری در
کبک اس��ت و امکان داش��تن قرارداد
با کمپانی دیگ��ری وجود ندارد (البته
میش��ود از پانل های خورش��یدی یا
دس��تگاه بادی تولید ب��رق در حیاط
خلوت منزلم استفاده کنم!!)
این قانون جدید بسیار بی معنی است،
درست مثل اینکه شما برای بازکردن
پرونده مالیاتی با  Revenu Quebecیا
برای رای دادن پول بدهید!!
در ای��ن حالت چه کس��ی از این بی
قانونی استفاده مالی می برد« ،هایدرو
کبک» یا «دولت کبک»؟! و اگر قرار به
این صورت باشد ،دست کم چرا روی
نماینده ای سرمایه گذاری نکنیم که
انگلیسی صحبت می کند!

نامه ای دریافت ک��ردم از طرف اداره
برق (هایدروکبک) ک��ه در آن اطالع
داده ش��ده بود باید مبلغ  50دالر به
اضافه تکس برای باز کردن حس��اب
جدید با آنها پرداخت کنم.
توجیهی داده شده بود (فقط به زبان
فرانس��وی) به این قرار که در صورت
باز ک��ردن حس��اب جدید ب��ا Bell،
 Videotronیا غی��ره نیز باید همین
مبلغ پرداخت شود!
اما مش��کل این اس��ت که ب��ا Bell،
 Rogersی��ا کمپانی ه��ای دیگر من
حق این انتخاب را دارم که با مقایسه
بهترین قیمت ها و س��رویس یکی را
انتخاب کنم ،یا اساسا از بازکردن یک
حساب جدید صرفنظر کنم.
در حالی که هایدروکبک یک سرویس
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Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757
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در این رتبهبندی از  10دانشگاه برتر
دنیا  7دانش��گاه به کشور آمریکا و 3
دانشگاه به کشور انگلستان اختصاص
دارد .به جز «ه��اروارد» که رتبه اول
را کس��ب کرده اس��ت ،دانشگاههای
«کمبریج» و «آکس��فورد» از کش��ور
انگلس��تان به ترتیب رتبههای دوم و
سوم را از آن خود کردهاند .همچنین
دانشگاههای «ییل» و « »MITمشترکا
رتبه چهارم را به دست آورده اند.
در جدیدترین رتبهبندی دانشگاههای
دنیا دانش��گاه «پکن» چین رتبه 14
و دانشگاه «ملی اس��ترالیا» رتبه 16
را از آن خود کرده اند .دانش��گاههای
«س��نگاپور» و «توکیو» نیز مشترکا
رتبه  19را کسب کردهاند.
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Cell: (514) 924-5055

Agent Immobilier Affilié
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887

majzachi@sutton.com
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Agent Immobilier Affilié
groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2
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تاریخ ایران...

دکترحسن گل محمدی

(پیوند)

تاریخ ایران در دوره باستان
تاریخ ایران در دوره باس��تان را به دو
بخش تقسیم می کنیم:

 تاریخ اساطیری ایران تاریخ غیر اساطیری ومکتوب دوره باستان

ه بیان
ب
سـاده

برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر

فرمانروایان نواحی شرقی
ای��ران بوده ان��د .پاره ای
از تاری��خ فرمانروای��ان
هخامنش��ی نی��ز در این
قسمت آمده است .مانند داستان های
بهمن ،دارا و اسکندر.
قسمت دوم شاهنامه که جنبه تاریخی
دارد از فرمانروای��ی اردش��یر تا پایان
کتاب را تش��کیل می ده��د .البته در
این قس��مت پاره ای از افسانه ها نیز
با مطالب تاریخی آمیخته ش��ده و به
صورت داس��تان
درآمده است.
مآخ��ذ اصل��ی
فردوس��ی در
س��رودن این کتاب ،شاهنامه ای بوده
اس��ت به نثر ،که به دستور ابو منصور
محمدب��ن عبدال��رزاق ،سپهس��االر
خراس��ان در سال  346هجری فراهم
شده بود ،البته فردوسی از سایر مراجع
دیگر نیز استفاده نموده است.
در هر حال اگر فردوس��ی بزرگ نبود،
بدون تردید ادبیات و فرهنگ ما وضع
دیگری داش��ت و زبان فارسی پایه و
اساس فعلی خود را پیدا نمی کرد.
بی گمان داس��تان هایی که فردوسی
از کارنامه ها ،ش��اهنامه ها ،اوس��تا و
دیگر کت��اب های به جا مانده از ایران
باس��تان گرد آورده و به نظم کشیده،
بازگو کننده فرهن��گ ،آیین ،خوی و
منش مردم گذشته این سرزمین بوده
و خواندن آن نه تنها آموزنده اس��ت،
بلکه ما را از تاریخ گذش��ته کشورمان
آگاه می سازد.
بنابر این با توجه به ارزش��مندی این
اثر سترگ و به منظور بازگویی تاریخ
اساطیری ایران در دوره ایران باستان
به طور بسیار اجمالی ،روند اساطیری
تاریخ باستانی ایران را از روی شاهنامه
فردوسی بیان می کنیم .الزم به توضیح
است که کلیه این مطالب از روی کتاب
برگزیده ش��اهنامه فردوسی به نظم و
نثر که توس��ط نگارنده برای جوانان،
کل شاهنامه در حدود دویست صفحه
خالصه شده اس��ت (گزیده شاهنامه
فردوس��ی به نظم و نث��ر :به اهتمام و
نگارش :حسن گل محمدی -انتشارات
اطلس -تهران -سال  1371چاپ اول)
نقل می گردد:

تاریخ ا
سا
طی
ر
ی
ای
را
ن
با
س
تان

تاریخ اس��اطیری ای��ران در دوران
باستان مبتنی بر روایت های سنتی و
اساطیری از آن دوران است .بزرگترین
و معتبرترین سند موجود در این رابطه،
شاهنامه فردوسی است .براساس این
اس��ناد نخستین پادش��اه که نه تنها
پادشاه ایران بلکه فرمانروای جهان بوده
اس��ت کیومرث می باشد که سلسله
پادشاهی با وی آغاز می گردد و شامل
سلس��له های پیش��دادیان ،کیانیان،
اشکانیان و ساسانیان است .این روایت
سنتی و اسطوره ای (اساطیری) شامل
تاریخ ایران و اطالعات ارزشمند مردم
شناسی می باشد.
برای بازگویی تاریخ اساطیری ایران در
این دوره از شاهنامه فردوسی استفاده
می کنیم .ش��اهنامه فردوسی ستون
اصلی بنای زبان و ادبیات فارسی و بنیاد
ملیت اصیل قوم ایرانی است .موضوع
شاهنامه بیان تاریخ ایران از آغاز خلقت
تا انقراض ساس��انیان اس��ت ،مجموع
این کتاب را می توان به دو قس��مت
داستانی و تاریخی تقسیم نمود.
قسمت داستانی از آغاز کتاب تا تاسیس
دولت ساسانی را تشکیل می دهد .این
قس��مت با تاریخ ایران براساس آنچه
که از تحقیقات و کاوش های باستان
شناسی و نکات مذکور در آثار مورخان
یونانی و سایر ملت های دیگر به دست
آمده اس��ت ،هیچ گونه مطابقت ندارد
و ی��ا مطابق��ت آن کم اس��ت .در این
قس��مت موضوع های گوناگون با هم
جمع و تلفیق شده و به صورت داستان
هایی منظم درآمده است .از جمله این
موضوع ها ،افسانه های کهن قوم هند
و ایرانی اس��ت که آثار آن در کتابهای
مذهبی ایرانیان و هندوان یعنی اوستا
و ودا دیده می شود .مانند داستان های
کیومرث ،هوشنگ ،جمشید و فریدون.
بعضی از موضوع های این قسمت نیز
از تاریخ سلس��له های محلی ارانی که
در مشرق این سرزمین حکومت می
کرده اند ،گرفته ش��ده اس��ت ،مانند
داس��تان های گشتاسب و سهراسب
که در اوس��تا نیز از آنها یاد ش��ده و از

آغاز داستان

کیومرث اولین فرمانروا

کیومرث اولین فرمانروای جهان است.
وی برای نخس��تین ب��ار در کوه جای
ساخت.
کیومرث سی سال فرمانروا بود ،خود
و یارانش لباس از پوس��ت پلنگ می
پوشیدند و لباس پوشیدن را مردم از

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 :
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او آموختند .کیومرث را پسری بود به
نام سیامک.
در جنگی که بین سیامک و دیو سیاه
در می گیرد سیامک کشته می شود.
از سیامک پسری به نام هوشنگ باقی
ماند.
هوش��نگ همراه کیومرث پدربزرگ
خود به خونخواهی سیامک به جنگ
دیو سیاه رفت و دیو به دست هوشنگ
کشته شد .چندی بعد روزگار کیومرث
بسر آمد و هوشنگ بر تخت فرمانروائی
نشست.

فرمانرواییهوشنگ

هوش��نگ به جای پدر بزرگ بر تخت
نشس��ت .او که ف��ردی باهوش بود به
فرم��ان یزدان ب��ه داد و دهش همت
گماشت و تمامی جهان را آباد کرد و
عدل را در روی گیتی گستراند.

بنیاد نهادن جشن سده

روزی هوشنگ با چند تن از نزدیکان
خود از کوهی می گذشتند که اژدهای
سیاهی نمودار ش��د .هوشنگ سنگ
بزرگی برداش��ت و به سوی اژدها رها
کرد ،سنگ به کوه برخورد کرد و آتش
از برخورد سنگها برخاست.
هوش��نگ این حادث��ه را به فال نیک
گرفت و جشنی برپا ساخت و در این
جشن آتش بزرگی برافروخت و نام آن
را «س��ده» کرد و این جش��ن از او به
یادگار ماند.
هوش��نگ مردم را با کارهای دستی و
صنعتی و جدا کردن آهن و س��نگ و
س��اختن ابزار و لوازم آهنی مانند تبر
و تیشه آشنا س��اخت و کشت و زرع،
پخت��ن نان ،طب��خ غذا ،گل��ه داری و
همچنین استفاده از پوست جانوران را
برای لباس به مردم آموخت.

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

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

تا پایان ماه سپتامبر

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

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

COTTONEMARIA@gmail.com

فرمانروایی تهمورث دیوبند

تهمورث پسر هوشنگ بود ،که بعد از
پدر به تخت پادشاهی نشست.
تهمورث چیدن پشم بز و رشتن آن را
ب��ه مردم آموخت و بعضی از پرندگان
وحش��ی را اهل��ی کرد و م��ردم را به
س��تایش جهان آفرین تشویق نمود
و براس��تی و درستی هدایتشان کرد.
دیوان چون چنین دیدند به جنگ با
تهمورث برخاستند و تهمورث آنها را
در بند کرد .دیوان برای رهایی از بند به
تهمورث گفتند :اگر ما را رهایی بخشی
تو را هنری یاد خواهیم داد که تا این
زمان نشناخته ای .این هنر نوشتن بود
که او را آموختند .آن هم به سی زبان

از جمله رومی ،پارسی ،تازی ،هندی،
چینی و پهلوی.

را نیز ساخت و برای درمان هر دردی
دارویی پیدا کرد و جشن نوروز را بنیاد
نهاد.

پس از تهمورث جمش��ید پس��ر او به
فرمانروایی رسید .جمشید نرم کردن
آهن و س��اختن خود و زره و جوشن
را از آن و همچنی��ن بافتن و دوختن
لباس را به م��ردم آموخت .وی دیوان
را به ساختن بنا ،نخست از گل و گچ
و آنگاه از س��نگ مش��غول ساخت و
قصرهای بزرگی بنا کرد.
جمشید عطر و مشک و عنبر و گالب

پیدایش نوروز

فرمانرواییجمشید

جمشید با استفاده از فرکیانی تختی
درست کرد و همچون خورشید تابان
بر آن نشست و همه گرد او آمدند و بر
او گوهرها افشاندند و آن روز را «نوروز»
نامیدند .این جشن سال نو و عید نوروز
از او به یادگار مانده است.
در پایان عمر جمش��ید مغرور ش��د و

پنداش��ت آنچه کرده و شده خواست
او ب��وده و خود را جهان آفرین خواند.
فر ایزدی (شکوه
چون این عمل را کرد ّ
و جالئی که از طرف خداوند داده می
شود) از او گرفته شد و فرمانروائیش از
هم گسسته گشت.
ولی سرانجام جمشید در پایان عمر از
دعوی نابجای خود پشیمان و شرمنده
شد.
ادامه در صفحه30 :
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خانه ایران...

“از انتقاد چندان آشفته مشو:
اگر غیر واقعی ست ،آن را ندید
بگیر .اگر غیرمنصفانه است ،نرنج.
اگر نآاگاهانه است ،بخند ،اگر
مغرضانه است ،به راهت مطمئن
شو ،و اگر مستدل و منطقی ست،
از آن بیاموز”.

اخبار خانه ایران
خانه ایران در روز یکش��نبه نهم سپتامبر
 2007از عده��ای از هموطن��ان بالق��وه
عالقهمند در زمینه سرمایهگذاری جهت
خرید س��اختمان خانه ایران و صاحبان
طرح و پیش��نهاد در همین زمینه دعوت
به عمل آورده بود تا در مکان خانه کتاب
ایران ( )MEKICبه تبادلنظر بپردازد.
فضای دالنگیز و هنری خانه کتاب همراه با
پخش آرام موسیقی س ّنتی در طول برنامه،
رنگ و رویی دلنشین و صدالبتّه ایرانی به
جلسهآنروزبخشیدهبود.هدفاختصاصی
از برگزاری این جلس��ه جمعآوری هرچه
بیش��تر طرحها و پیش��نهادات اقتصادی
ب��رای راهاندازی خانه ای��ران و همچنین
شناس��ایی عالقهمندان به سرمایهگذاری
در خری��دن مکان خانه ایران بود تا بدین
ترتیب گامی در جهت هماهنگی و ارتباط
هر چه بیشتر مابین اعضای هیات مدیره
خانه ایران و عالقهمندان ،صاحبان طرح
و س��رمایه گذاران بالقوه برداش��ته شود.
از ای��ن رو تمامی افرادی ک��ه تا پیش از
این به نحوی هیات مدی��ره را از عالقه و
پیش��نهادات خود مطلع ک��رده بودند و
همچنین افرادی که پیش از این آمادگی
خود را برای س��رمایهگذاری تلویحأ اعالم
کرده بودند به صورت شخصی و تکبهتک
دعوت به عمل آمد.
لیکن از آنجایی که ش��ناخت تمامی این
عزیزان توسط هیأت مدیره میسر نبود ،از

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

جمعه14سپتامبر:

فیلم

ϪΘδΑϭ ϖσΎϨϣ ϭ (ϭΎΗ) ΰ̯ήϣ – ϥΎϴϧήϳ ̶̴Ϩϫήϓ ϦϤΠϧ

مونتریال

جمعه  21سپتامبر:

تمامی
عالقهمن��د
همو طن��ا ن
جهت ش��رکت در این جلس��ه در شماره
پیشین پیوند دعوت عمومی به عمل آمد
تا با حضور خود در این نشست ،به محتوی
و نتیجه آن غنای هرچه بیشتر ببخشند.
در ابت��دا پس از خ��وش آمدگویی و ذکر
مقدم��ه و بی��ان اهداف جلس��ه ،کمیته
«بررسی پروژه خرید خانه ایران» گزارش
فعالیتهای خود را به حاضرین در جلسه
ارایه داد.
این گزارش شامل خالصهای از تاریخچه
خانه ایران ،گزارشی از تعداد اعضا و بودجه
کنون��ی خانه ایران بود .پس از آن کمیته
“خرید خانه ایران” بطور اختصاصیتری
به تشریح طرح خرید خانه و نیازمندیهای
آن پرداخت .در پایان گزارش از حاضرین
درخواست گردید تا پیشنهادات و سؤاالت
خود را مطرح کنن��د و یا احتماأل تمایل
خود را برای سرمایهگذاری اعالم نمایند.
ای��ن گفتگو حدود یک س��اعت و نیم به
طول انجامید و در طی آن پیشنهادات و
سؤاالت متعددی مطرح شد که اهم آن به
شرح زیر میباشد:

 -1ضرورت عضویت هر چه بیشتر ایرانیان
در خانه ایران.
 -2پرس��ش در باره صورتجلس��ههای
جلسات هیأت مدیره.
 -3اشاره به پیچیدگی و سختی طرح خانه
ایران در مونترال از آغاز تا به مرحله اجرا
درآوردن آن.
 -4پیش��نهاد در ب��اره ل��زوم فعالیتهایی
خدماتی به م��وازات پیگیری طرح خرید
خانه ایران.
 -5پیش��نهاد برای تبلیغ هر چه بیشتر و
شناس��اندن خانه ایران به عموم ایرانیان
مونترال.
 -6ابراز تمایل به هم��کاری داوطلبانه از
سوی تعدادی از هموطنان.

طرح پیشنهاد و انتقادات ،نشست
روز یکشنبه بسیار ارزنده و مثبت
برگذار شد که خود موجبات دلگرمی هر
چه بیشتر اعضای هیأت مدیره خانه ایران
برای ادام��ه راه را فراهم آورد .هرچند که
به نظر رسید حتی در همین جمع نسبتاً
کوچ��ک ( 30-25نف��ر) نیز به س��ختی
راهکارهای اختصاصی تری را برای طرح
خرید خانه ایران توانستیم مورد بررسی و
نقد قرار بدهیم ،چرا که پیشنهادات و بعضاً
سؤاالت هرچند جالب ولی غیرمرتبط با
هدف تشکیل این نشست از تمرکز مورد
نیاز برای نتیجهگیری حول محور اصلی
بحث کاست.
بر این اس��اس ،کمیته خری��د خانه ایران
تصمیم گرفتهاست پیگیریهای قانونی و
جستجو برای مکان مناسب را ادامه دهد و
همچنین با رایزنیهای فرد به فرد پیشبرد
این طرح را تسریع بخشد.
در خاتمه از حمایت ،همفک��ری ،و ارایه
طرحها و پیش��نهادات کارشناسانه همه
عزیزان ش��رکت کننده در این جلس��ه و
همینطور بذل توجه دلسوزانه همه آنانی
که تاکنون هر بار فرصتی دست داده ما را
از یاری خود بینصیب نگذاشتهاند نهایت
س��پاس و قدردانی را داریم .همین طور
از مدیریت محترم «خان��ه کتاب ایران»
( )MEKICک��ه این فض��ای دلانگیز را
صمیمانه در اختیار خانه ایران قرار دادند،
بینهایت سپاسگزار و متشکریم و آرزوی
موفقیت روزافزون در کارشان داریم.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران
شماره تلفن:
514-944-8111
آدرس پستی:
C.P. # 222 Succ. Snowdon,
Montréal, Qc H3X 3T4
@khanehiran.montreal
gmail.com
http://khanehiranmontreal.
wordpress.com

در مجم��وع از نظ��ر روحی��ه همکاری و

شعر خوانی

جمعه  28سپتامبر:
برنامه های کتابخانه
نیما و بحث و گفتگو
برای بهتر کردن و
غنی کردن و پیشنهادات
و نظرات...

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
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اجنمن فرهنگی ایرانیان وست آیلند
با کادر آموزشی مجرب برای کالس های زیر

از تاریخ

شنبه  8سپتامبر 2007
آغاز به کار کرد:

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

c
c

Des Sources
High School

2900 Lake

D.D.O H9B-2P1

E-mail: icsow@yahoo.com

Tel./ Fax: (514) 626-5520
Tel.:
(514) 620-4469
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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
Plexi
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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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(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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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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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
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بازندۀ قمار
برندۀ حیات جاوید

یکشید .وقتی جلو مغازه
م 
سرو یک بار خدا را بهعنوان یک
خ
«اسامی اسبها را بر روی کاغذ
رسیدم به نام آن در هنگام
جود خیالی رد کرده بود .با اینکه
سال بعد در  ۱۹۷۶درگذشت .در
مو
دو
ک
بنویس .هر کاغذ را تاکن و در ی
ورود نگاه کردم ،نوشته
خسرو
دای عجیبی که شنیده بود او را
میان پدر دِبی هیچگاه خسرو را
ص
ین
ا
بینداز و یکی از آنها را برگزین».
بود:کتابفروشیمسیحی.
ظرف
مجدداً به فکر فرو برده بود ولی به
وان داماد خود قبول نکرد و با او
بهعن
او این کار را انجام داد و یکی را
بآور
نداده بود .با اینکه برایم تعج 
خسرو در یک اتاق اجارهای
یک کلمه نیز صحبت ننمود .این
سؤاالت او درباره خدا پاسخ
تی
ح
اب کرد ولی با خود اندیشید بهتر
بود ولی وارد شدم .مثل
در
ِبی
انتخ
د
و
یکرد
اربازی را هم کنار نگذاشته بود و
دانشجویی زندگی م 
وج
وضوع باعث رنج و درد این دو ز
قم
ت .م
ست یک بار دیگر انجام دهد .باز
او اینکه هیچ انتخاب دیگری
داش
یک آپارتمان روبروی او اقامت
آنها با هم بسیار خوشبخت ا
باعث بروز مشکالت زیادی برای
جوان شد.
این
داشتم .خودم را در مقابل قفسهای
مان نام آمد و برای سومین بار این
ظر
ش شده بود .تا جایی که هر ن
ن
با اینکه همیشه از دور او را در
ه
شته
خوشحال بودند ولی در مورد گذ
و خانواده ا
تی و
از کتابها دیدم و نمیتوانستم از
کار را انجام داد و بار سوم در حالی
قعی
میگرفت ولی خجالتی بود و مو
این فکر افتادند که بهتر است از
که پدر دِبی هیچگاه آنان را قبول
دو به
و این
جا حرکت کنم .کتابی توجه مرا به
چشمان خود را بسته بود کاغذ را
ند.
ک
آن
بت
که
بدست نمیآورد که با او صح
ند
بشان جریح هدار و دردم
همدیگر جدا شوند.
نکرد قل 
ون آورد و با تعجب دید که همان
طه ناامیدی خودش جلب کرد؛
از
عد
ب
بیر
سرانجام این موقعیت یک روز
لت این عدم پذیرش نیز چیزی
سان خسرو هر چه بیشتر به ور
بود و ع
تزده و هرا
“انجیل ،خبر خوش”.
نام است .بسیار وحش 
بوجود آمد .یک روز که خسرو با
ظهر
فرو میرفت.
جز مذهب نبود.
هیچ نمیدانست که در درون من
و نمیدانست چه چیزی در حال
افه
دِبی
ک
ک
شد
ی
در
ش
ک بار از قمارخانهای بیرون آمد و
هب
اهر
خو
مذ
وهر
که
شت
ش
و
خواهر
ال عقیده دا
خسرو قب ً
ی
یگذرد .من وارد مغازه شدم در
جام شدن است .در همین موقع
چه م 
در کنار ساحل نشسته بودند دِبی
خیالی و تصنعی است و حاال ان
حالی که پول زیادی باخته بود با
تریا
مقولهای
ری شنید که بسیار متفاوت در
الی که هیچ دلیلی برای توضیح به
صدای دیگ
به
اامیدی و یأس روبرو گشت .ح
ش
ستان
دو
از
را
کی
ها
ن
ی
سا
با
که
ان
که
دید
یدید
را نیز
آن را عنصری م 
موجی از ن
داشتم .وقتی فهمید چه مغازهای
از صدای قبلی بود و گفت:
محل آمده بود .خسرو با تشویق
او ن
ال برایش ارزشی نداشت.
یم
صم
ت
ِبی
د
ً
و
او
ند.
آن
ک
ی
اص
م
گی
از هم جدا
زند
یتوانست آن را درک کند .ما
«اما من بدین ترتیب نخواهم آمد».
است نم 
ک
زدی
ن
نها
آ
میز
بنبست وحشتناکی رسیده بود
به
خدا
خره
و
هب
باال
مذ
ش
خواهر
گرفتند هیچ کاری با
به
یکنیم؟!
در کتابفروشی مسیحی چه م 
خسرو مات و مبهوت شده بود.
سر صحبت را باز کرد .این نقطه
یتوانست مسیر زندگی خود را
انی
ب
و
عث
با
هب
شد و
مذ
«
ند.
باش
و نم 
نداشته
توانستم خود را کنترل کنم ،باید
دانست در حضور چیزی است که
نمی
می
ییر دهد .او خود و خانواده اش را
ود.
رای
ب
اط
ب
را
رتب
آن
ا
ما
ک
ت.
ی
شروع
جهاس
مشکالت و رن 
از اوست .چیزی که درباره تغ
یخریدم.
یکی از کتابمقدسها را م 
بسیار فراتر
فته بعد باز خسرو دِبی را دید و از
مرز نابودی کشانده بود و هیچ چیز
حب
صا
که
انی
زم
و
یم
ه
واه
خ
خود نمی
به
به خانه برگشتم قادر نبودم جلو
آن هیچ درک و فهمی نداشت.
وقتی
ولی
وند
بر
ون
این سقوط نبود .آرزو داشت که
بیر
را
هم
نان
آ
با
جه
که
و
ست
یچ
فرزند شدیم هم بهه
او خوا
مانع
ودم را بگیرم میخواستم هر چه
آن روز هرگز دست به قمار نزد.
ِبی چندان تمایلی نشان نداد .ولی
خ
یرد و از همه این رنجها آزاد گردد.
م».
کنی
ی

نم
آن
ش
د
ذیر
پ
مجبور به
سابقه اسبدوانی آغاز شد .بم
تر آن را بخوانم .تشنگی عجیبی
ساعت  ۳م
سریع
صرارهای مکرر خسرو باالخره دِبی
ناگهان ماجرایی که در روز مسابقه
ا
من بود در حالی که چندان اهل
سرو جلو تلویزیون نشسته بود و
راضی نمود که با هم بیرون بروند
چند سال قبل اتفاق افتاده در
خ
را
انی
دو
اسب
کتاب نبودم که و به خواندن کتاب
ستقیم به صفحۀ آن مینگریست.
دیسکوها با رقص و غیره خوش
م
بود مجدداً ب هیادش آمد.
و در
شد.
در اوج ناباوری همان اسب برنده
کرد .شاید اشتیاقینداشتم.
ذرانند .دِبی دختری بسیار خونگرم خسرو هیچگاه در ایران دست به
طور
خ
ش
مغز
به
بگ
کر
ف
ین
باز ا
لها قبل وقتی که شوهرخواهرم
یتوانست با چشمانش باور کند.
مار نزده بود .ولی مدت زیادی از
سا
ین
نم 
ا
از
یار
خدا بود که به من کمک کرد که
بس
سرو
خ
و
بود
ین
و شیر
ق
این
تی از کتابمقدس را برایم خواند
اعتقادی به مسائل ماوراءالطبیعه
رود او به انگلستان نگذشته بود که
یشد و قوت قلب
آیا
او
آن روز قماربازی نکنم .ناگهان در
دوستی تشویق م 
و
نها را نفهمیدم و بهنظرم خند هدار
نداشت ولی این واقعه را چگونه
از دوستان ایرانی او را به کافهها
ستاد ،اشکالی نداشت کسی آ
یگرفت.
یکی
م 
خودش توجیه کند؟ پیادهرو ای
و بیمعنی بود .ولی حاال که آن را
رای
ب
یتوانست
مارخانهها برد و این رفت و آمدها
یان
پا
م 
مام
اشا کند .صورت خود را بهسوی
ات
حال
در
سرو
خ
که
ی
ق
و
زمان
تم
اطالعی درباره روحهای او را
یخواندم عجیب بود که آن را
در آن زمان او
به مرز اعتیاد کشاند تا حدی که
م 
الج بود از دِبی درخواست ازدواج
آسمان گرفت و دعا کرد:
او را
ک
یدانستم .احساس میکردم خدا
ای
ه
ه
را
در
ونه
چگ
که
شت
واج هم در آن تأثیری نداشت .او
شریر ندا
ود .در حقیقت او سؤال نکرد که با
م
اگر خدایی در آنجا وجود دارد من
ازد
نم
«
خواهد از درون این کتاب بیرون
یگذارند
منفی بر انسانها تأثیر م 
ازدواج میکنی یا خیر بلکه گفت:
ی
م 
مانند یک معتاد عمل میکرد.
یخواهمبدانم».
من
م 
آید و این برای من بسیار عالی و
نیز
س
قد
ال
ح
رو
اره
درب
همچنین
اما یک روز اتفاق عجیبی افتاد و
«تو با من ازدواج میکنی ،اینطور
دعای صادقانهای بود .او حقیقتًا
هیچ آگاهی نداشت .در آن روز
و این را با تمام خوشایندبود.
ست؟!» .بعضی مواقع حتی امروز
زندگی خسرو پس از این واقعه
یخواست آن را بداند
نی
بدوانی همه چیز برای او م 
ادامه در شماره آینده
اس
غییری اساسی کرد .آن روز یکی از
مخصوص
یخندد و میگوید او به
ش میخواست .حدود یک هفته
هم دِبی م 
ت
شناخته بود و او را در وجود
نکننده و نا
وزهای مهم ملی در انگلستان بود
یچ حق انتخابی نداد که تصمیم
نگرا 
ت .بعد ،خسرو با دِبی و ربکا
من ه
ر
رابر سؤالهای بدون پاسخ واگذاش
بسواری بزرگی نیز
ب
بگیرم ،فقط باید موافقت خود را اعالم و مسابقات اس 
در برایتون بودند که اتفاق
زمان سپری شد و خسرو و دِبی
یشد.
به همین مناسبت برگزار م 
عجیب و غریبی برایشان
میکردم!
صاحب دختری ب هنام ربکا شدند.
یخواست که بر روی اسبی
هم
با
ند
ست
خوا
ی

م
و
افتاد .او آن را این طور شرح
دند
خسرو م 
آنها عاشق بو
سال  ۱۹۸۱زمانی که ربکا پنج ساله
در مسابقه شرطبندی کند .او در
ازدواج کنند ولی مشکل بزرگی در
میدهد:
پدرخوانده و مادرخوانده خسرو
اق پذیرایی خود نشست تا نگاهی
راه آنان قرار داشت و آن مذهب
بود،
در حال قدم زدن در
ات
سر
ران درگذشتند .خسرو به ایران
در
سرو
ده
کنن
ود .والدین دِبی یهودی بودند .خ
ای
در
ت

به اسامی اسبهای شرک
خیابان بودیم که ناگهان
ب
فت و با اندوه و غم بسیاری از این
ِبی فکر نمیکردند که مذهب مهم
مسابقه بیندازد .ناگهان صدایی شنید .ر
چیز غریبی در درونم
د
و
سفر بازگشت .او والدین خود را
ساس کرد چیزی از درون او سخن
ت ،ولی والدین آنها عقیده دیگری
احساس کردم .احساس
اح
اس
ست داشت و اینک با مرگ آنان
گوید .فکر کرد خیال و تصوراتی
بههرحال مشکالت زیادی
دو
میکردم توسط نیرویی

ند.
ی
شت
م
دا
کار او توسط سؤالهای بیشماری
نیست ولی بعد به خود گفت که
ین میان ایجاد شد و مخالفتهای
اف
ود .کنترل میشوم .وصف آن
ش
بی
در ا
درباره مرگ و زندگی احاطه شده ب
سی در تالش است تا با من صحبت
دی از جانب والدین صورت گرفت
بسیار مشکل است ولی
ک
زیا
از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یخواستند
بعد
و هیچ کدام از والدین نم 
واقعًا خارج از کنترل من
ند.
ک
والدین من اینک کجا هستند؟
جشن عروسی آنها شرکت کنند.
صدا میگفت:
بود .گویی کسی مرا به
در
آیا میتواند خدایی وجود داشته
سب
قط مادر دِبی حاضر شد که در این
ا
نام
«اگر از من اطاعت کنی
طرف کتابفروشی که در آنجا بود
ف
ده را به تو خواهم داد ».او سؤال
سم شرکت کند .مادر او زن بسیار
باشد؟
برن
مرا
کرد «چگونه؟» و صدا باز پاسخ داد:
بان و نجیبی بود ولی افسوس که
مهر
کالس های زبان های

صدای عجیب

توجه توجه

انگلیسی و فرانسوی
توسط استادان مجرب

رایگان

هر هفته در کلیسای انجیلی فارسی زبان
تلفن آگاهی:

خداوند محبت است
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حرف ‘چ’ کتاب کوچه
شاملو منتشر می شود

امس��ال بعد از مدت ها ح��رف ‘چ’ از
سری مجموعه فرهنگ کتاب کوچه
احمد ش��املو منتش��ر می شود ولی
سرنوشت این کار همچنان در هاله ای
از ابهام قرار دارد.
فرهنگ کتاب کوچه یکی از کارهای
تحقیقاتی احمد ش��املو ،شاعر فقید
ایرانی است که طی سال های متمادی

توسط او و آیدا سرکیسیان ،همسرش
انجام شده و با مرگ این شاعر ناتمام
مانده است.
مهرداد کاظ��م زاده مدیر انتش��ارات
مازی��ار که طبق وصیت نامه ش��املو
مسئولیت انتشار این فرهنگ عظیم را
بر عهده دارد ،علت عدم انتشار کتاب
های این مجموعه را نه وزارت ارشاد و
اعمال ممیزی که اختالف نظر میان
خود و آیدا سرکیسیان ،همسر شاملو
می داند.






























بزرگداشتهشتصدمین
سالگرد مولوی در یونسکو


















































به مناس��بت هشتصدمین سالگرد تولد موالنا جالل
الدین رومی ،شاعر و فیلسوف بزرگ ایرانی ،روز ششم
سپتامبر همایش یک روزه ای با مشارکت سه کشور
ایران ،ترکیه و افغانستان در محل سازمان آموزشی،
علم��ی و فرهنگی ملل متحد ،یونس��کو ،در پاریس
برگزار شد.
در ای��ن همای��ش
مولوی پژوهان سه
کشور ضمن شرکت
در جلس��ه ای ب��ه
تبادل آرا و بازخوانی
اندیشه موالنا و تاثیر
آن ب��ر ملل مختلف
پرداختند.
در این مراس��م وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ایران
و سفیران ایران در فرانسه و یونسکو حضور داشتند.
همچنین محمد علی موحدی ،موالنا شناس ایرانی در
این نشست حاضر بود .این مراسم با سخنان کوشیرو
ماتس��ورا مدیر کل یونسکو گشایش یافت و در ادامه
پیام های رییس��ان جمهور ایران ،افغانستان و ترکیه
خوانده شد.

جشنواره دوقلوها در ام القری
(شهرستان تبریز) شهریور 86




















































امروز پدر




































هست ،چتري بر 
سر توست،









































خورشيد پوستت












را مني سوزاند 


























دخترم ،
فردا چه؟









































فردايي كه پدر 











نباشد ،
فردايي كه


























چتري نيست 
گسترده بر























سرت،
چه ميداني
طفلكم،
فردا ...
بگذر...

جشنواره دوقلوها در اینطرف ها...

اندی نازنین در پاالس 26 :دسامبر
ارائه ای از گروه تپش

شما کدام را
می پسندید!
We are looking for
revenue properties for our
qualified clients
)(2plex to 100plex































































Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

)Cell.: (514

)562-SOLD (7653
با بیش از 24
سال سابقه

قاسم سرکانی


































Seafood
Greek,

Mediterranean

362 Fairmount W
Tel.: (514) 270-8437
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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

مجموعه ای بی نظیر و
استثنایی از جواهرات
به بهایی باورنکردنی..

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

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

بیائید جشن های
ملی را پاس بداریم
اجنمن دوستداران زرتشت

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

جشن مهرگان:

شنبه  6اکتبر 2007

جشن شب یلدا:

جمعه  21دسامبر 2007

جشن سده:

جمعه  1فوریه 2008

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

جشن چهارشنبه سوری:

سه شنبه  18مارس 2008
تلفــــنآگاهی:

514-325-3012

روابط عمومی

17

PAYVAND: k Vol. 14 k No.808 k Sept. 15, 2007

 kسالk 14شماره  24 k 808شهریور 1386

www.dastan.net
Ticket Reserv.:
514-861-4036

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

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
514-825-3170
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)























































Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics































Invisalign
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Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP




























































































































































Lumineers
Veneer

























New

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

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

NCE E
I
R
P
R
HU
T
R
A

با ما نوش جان کنید:

سلطانی ،کوبیده ،برگ،

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

g
Brin n
ow
r
u
o
y
ine
w
/
r
bee

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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!BABY AVA

شادباش

و آرزوی بهروزی
گلپر نازنین،
دکترشهروز،
نوید و اصغر
مهربان

قدم نورسیده مبارک!
-------------------------ندیم ،سینا ،زهره
ومحمدرحیمیان

هفدهمین
گردهمایی
دوستداران
فرهنگ ایرانی

F Y Q PTJUJPO!0!FYiJCJUJPO

bshjmf!ujodfmbouf

Li p t s p ! C f s b i n b o e j
e v ! 32!tfqufncsf!bv!3!opwfncsf!3118
g s p n!Tfqufncfs!32 tu !up!Opwfncfs!3 oe !3118

MEKIC, Galerie d’art et librairie
4438 rue de la Roche, Montréal T. 514 373 5777 info@mekic.ca www.mekic.ca
Heures d’ouverture: Mardi - Vendredi : 11h à 19h Samedi/Dimanche: 12h à 18h
Opening Hours: Tuesday - Friday : 11am to 7pm Saturday/Sunday: noon to 6pm

khosro_poster2.indd 1

9/7/07 3:59:51 PM

 14دسامبر :مونتریال

هفدهمی��ن گردهمایی س��االنه
انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی
به مدت سه روز و نیم از پنجشنبه
 30آگوست تا یکشنبه  2سپتامبر
با شرکت دو هزار و سیصد و نود و
سه نفر در شهر شیکاگو (آمریکا)
اجرا شد.
این اجتماع که نخس��تین بار در
س��ال  ،1991با صوابدید محفل
روحانی ملی بهائیان ایاالت متحده
آمریکا ،توسط انجمن دوستداران
فرهنگ ایرانی برگزار شد ،با اهداف
اصلی زیر همه ساله برپا میشود:
 کمک به اف��راد ایرانی تبار برایحف��ظ ارتباط خ��ود ب��ا میراث
فرهنگی و هنر و ادب ایران و درک
عمیق تری از آن.
 تش��ویق جوان��ان و نوجوانان وکودکان بهائی ایرانی تبار به آشنائی
با زبان فارس��ی ،هن��ر ،فرهنگ و
ادبیات آن.
 آشنا ساختن بستگان و دوستانانگلیسی زبان ایرانیان با فرهنگ
ایران و کمک به عامه مردم آمریکا
برای کسب آشنائی با آن.
 اشاعه مطالعه به قاعده و فراگیرفرهنگ و هنر ایران
درجلساتکنفرانسساالنهانجمن
اهل فن و دانشمندان درباره جنبه
ه��ای گوناگون فرهن��گ ایران به
ایراد سخنرانی می پردازند ،برنامه
های هنری متنوع اجرا می شود،
نمایشگاه هائی برای ارائه کارهای
هنری برپا میگردد ،بدین ترتیب

شرکت کنندگان در کنفرانس با
آخرین یافته ها و دس��تاوردهای
اهل دانش و هنر آش��نائی حاصل
می کنند.
برنام��ه ه��ای کنفرانس ش��امل
جلساتی به زبان فارسی ،انگلیسی
و جلسات ویژه جوانان و نوجوانان
اس��ت برای کودکان  3تا  5ساله،
 6تا  8ساله و  9تا  10ساله برنامه
های خاصی در نظر گرفته ش��ده
است.
در ای��ن اجتم��اع  19کنفرانس،
 20برنامه موس��یقی و رقص و دو
کنسرت اجرا شد.
کنفرانس ها ش��امل عرفان عطار
توس��ط مهندس م��وژان مومن،
خاورشناسان روسی و دین بهائی
توسط دکتر یولی ایونسیان ،موالنا
جالل الدین بلخی «مولوی» شاه
عرفان توسط دکتر ایرج خادمی،
تاثیر دی��ن حضرت زرتش��ت بر
فرهن��گ ایران��ی توس��ط دکتر
فرهنگ مهر ،ش��اهنامه فردوسی
و ایلیاد هومر توس��ط دکتر امین
بنانی ،فرهن��گ پنهان و آرزوهای
عیان توسط دکتر غفور میرزائی،
چالش های یک جوان در جامعه
دوفرهنگی توسط آقای پناه نبیل
اکبر ،دو برنامه گنج سخن توسط
مهندس بهروز جباری ،دو برنامه
امور مربوط به خانواده توسط دکتر
منوچهر مفیدی و غیره بودند.
موسیقی توسط گروه های مختلف
و استادان موسیقی چند دانشگاه
آمریکائ��ی و رحمت اله و پریس��ا
بدیعی و کنسرتهای خانم گلوریا
روحانی و آقای هوش��مند عقیلی
بود و برنامه با سرود دسته جمعی
“ای ایران ای م��رز پرگهر” پایان
یافت.

دکتر انصاری (کبک)

فدرر باز هم قهرمان
تنیس آزاد آمریکا شد

راجرر فدرر ،مرد اول تنیس
جهان ،ب��رای چهارمین بار
پیاپی قهرمان مسابقات آزاد
آمریکا شد.
ای��ن تنیس باز سوئیس��ی
در دیدار پایانی این رقابت
ها س��ه بر صفر (ب��ا نتایج
 )4-6 ،6-7 ،6-7ن��واک
یوکوویچ ،تنیس باز جوان
صرب را شکس��ت داد تا به
دوازدهمی��ن قهرمانی در
یک گرنداسلم برسد.
با این حس��اب ف��درر تنها
دو گرنداس��لم دیگ��ر ت��ا
رکورد چه��ارده تایی پیت
س��مپراس فاصله دارد و به
گفته خ��ودش اینک بیش
از همیشه امیدوار است این
رکورد را بشکند.
او بع��د از دریاف��ت ج��ام
قهرمانی تنیس آزاد آمریکا
برای چهارمی��ن بار گفت:
“اخیرا به این موضوع زیاد
فکر م��ی کن��م .اینکه در
س��ن من انقدر [به رکورد
س��مپراس] نزدیک ش��ده
باش��ی ،خیلی عالی است.
واقعا امیدوارم که این رکورد
را بشکنم”.

آخرین بار که یک بازیکن
تنیس توانس��ته چهار بار
متوال��ی در تنی��س آزاد
آمریکا قهرمان شود ،مربوط
به حدود هشتاد سال پیش
می شود.
یوکووی��چ ،حریف فدرر در
دیدار فینال ،در ست های
اول و دوم دردس��ر زیادی
برای نف��ر اول جهان آفرید
و در گی��م آخر س��ت اول
 0-40پیش بود ،اما هر سه
فرصت برد خود را از دست
داد و در نهایت ست و کل
مسابقه را واگذار کرد.
تنیس باز نوزده ساله صرب
پس از مسابقه گفت که در
لحظات حس��اس مسابقه
ف��درر به لح��اظ روحی از
او قویتر ب��وده و این باعث
اشتباهاتی از سوی او شده
است.
یک روز قبل از فینال مردان،
ژوستین انن زن شماره یک
تنیس جهان ،ب��ا پیروزی
 1-6و  3-6مقابل اسوتالنا
کوزنتسووا به دومین عنوان
قهرمانی تنیس آزاد آمریکا
و هفتمین جای��زه “گرند
اسلم” خود دست یافت.
این تنیس باز بلژیکی طی
ی��ک بازی عال��ی دیگر در
ست اول سه بار سرو حریف
را شکس��ت .او در س��ت
دوم نیز عالی ظاهر ش��د تا
قهرمانی س��ال  2003در
نیویورک را تکرار کند.

1-809-571-2117
Toll free 1-800-571-0615
www.infinti-blu.com
sadeghi@infiniti-blu.com

Sosua, Dominican Republic
Located in a 5 acre tropical garden
2 and 3 bedroom pool view from 135 US$/SF
2 and 3 bedroom ocean view from 172 US$/SF
2, 3 and 4 bedroom ocean front from 182 US$/SF
European finishing quality

این می تواند چشم انداز پنجره شما باشد!

This could be the view from your window
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امیر جان

درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
___________
حسینصمیمی
___________

نگاهی به رویدادهای
کبک و کانادا و شروع
فعالیت های سیاسی

روزه��ای آغازی��ن س��پتامبر ،پایان
استراحت و تعطیالت تابستانی را خبر
میدهد و جامعه ب��ه زندگی عادی و
روزمره خود باز میگردد .با پیدا شدن
بچه ها در خیابانها و ش��روع مدارس،
س��ر و کله سیاس��تمداران نیز که از
تعطیالت باز گشته اند پیدا میشود و
جامعه یکبار دیگر رنگ و بوی سیاسی
بخودمیگیرد.
اما این بار کبک تحت الش��عاع مساله
«س��ازش با درخواس��تهای معقول»
اقلیت های قومی قرار دارد و علیرغم
وج��ود دو دولت اقلیت در کبک و در
اتاوا و وجود شرایط سیال و دینامیک
سیاس��ی در ه��ر دو پایتخت ،بحران
سیاسی در افق دیده نمیشود.

وضعیت کبک در آغاز
فصل جدید

مهمترین واقعه سیاس��ی در ماههای
قبل در کبک استعفای اجباری آندره
بواکلر ،از رهبری حزب جدائی طلب
کبکی و «تاجگ��ذاری» بدون مدعی
خانم پولین مارووا ،بعنوان رهبر جدید
بود و اینک وی در انتخابات میان دوره
ای آماده اس��ت تا در صورت پیروزی
ب��ه مجلس باز گردد و بتواند  PQرا از
بحران موجود سیاس��ی خارج کرده و
بعنوان یک حزب فعال مطرح گرداند.
شاره و لیبرالها قسمت دوم «ماندا»ی
سیاس��ی خود را با برگزیدن و شروع
کمسیون بوش��ار -تایلر برای بررسی
موضوع سازش با خواستهای مهاجرین
که در این مقاله از آن حرف خواهیم
زد آغاز نموده اند.
نظرس��نجی های این روزها در سطح
کبک دال بر آن است که ماریو دومون،
رهبر اکس��یون دموکراتیک محبوب
ترین و شاره غیر محبوب ترین چهره
های سیاسی ایالتند و در آرای عمومی
 PQو  ADQهر دو از لیبرالها جلوتر
بوده ولی هنوز در توانائی دومون برای
حکومت کردن شک وجود دارد.
در حال حاضر مساله خاص بحران زا
برای دولت اقلیت شاره وجود نداشته
و بنظر میرسد لیبرالها در ادامه فعالیت
های قبل از تعطیلی پروژه های قانونی
خود را مطرح ک��رده و اجرای آنها را
ادامه دهند.
---------------

وضعیت در اتاوا

ضعف هر س��ه ح��زب اپوزیس��یون،
(لیبرالها -بالک کبکی -نئودموکراتها)
در ارائ��ه برنامه و چش��م انداز خاصی
باعث شده که محافظه کاران و آقای
هارپ��ر کماکان در مس��یر بکارگیری
سیاس��ت های اعالم شده قبلی جلو
روند .ش��واهد و قرائن موجود نش��ان
از آن می��داد که با ش��روع کار مجدد
مجلس در اتاوا احزاب یادشده دولت
را برای تس��لیم به خواس��ته هایشان
بخصوص در مورد افغانستان و محیط

زیست زیر فشار قرار دهند.
دریکحرکتنامتعارفوغیرمترقبه
اما بسیار زیرکانه سیاسی ،استیون
هارپر بازگشایی مجلس را با تاخیری
یک ماه��ه به نیمه اکتب��ر موکول
نموده است.
از نظ��ر پروتکل سیاس��ی این عمل
به عن��وان خاتمه کام��ل دوره قبلی
محسوب ش��ده و تمام لوایح تصویب
نش��ده به کمیته ها ع��ودت داده می
شوند .نخست وزیر اینک می باید در
شروع دوره جدید سخنرانی افتتاحیه
را که باید به رأی اعتماد گذارده شود،
توسط نماینده ملکه ایراد نماید و باید
دید در رابطه با مس��ایل ح��اد ادامه
حضور کان��ادا در جنگ افغانس��تان
که اکثری��ت مردم با آن مخالفند و یا
مساله محیط زیست و سیاست های
دولت هارپر در سخنرانی یاد شده چه
موضوعاتی گنجانده شده است.
استراتژی محافظه کاران بر این اصل
قرار دارد که هر س��ه حزب نمیتوانند
و در موقعیتی نیس��تند ک��ه بتواند با
یکدیگ��ر توافق کرده و به برنامه های
دول��ت رای عدم اعتم��اد داده باعث
سقوط دولت و انجام انتخابات عمومی
مج��دد گردند ،چون ک��ه با توجه به
نبود اشتهای عمومی برای شرکت در
انتخابات بهای سیاسی را آنها خواهند
پرداخت و احتماال منفعتی اگر در کار
باش��د نصیب محافظه کاران خواهد
گردید ،گو اینکه نظرسنجی ها دال بر
آن است که درصورت انتخابات جدید
باز هم دولت اقلیت محافظه کار روی
کار خواهد آمد .باید منتظر بود تا دید
کدام یک از سه حزب اقلیت با هارپر
وارد مذاکره و توافق خواهد ش��د ولی
فراموش نکنیم ک��ه دینامیک بودن
شرایط میتواند کشور را به سوی انجام
انتخابات عمومی مجدد سوق دهد.
------------------

Accommodement
Raisonnable
سازش با درخواست
های معقول مهاجرین

شکی نیس��ت یکی از دالیل پیروزی
غیرمترقبه اکس��یون دموکراتیک در
انتخاب��ات قبلی کب��ک مطرح کردن
مساله سازش معقول و عواقب آن در
جامعه کبکی از س��وی ماریو دومون
رهب��ر این حزب بود که زنگ خطری
را در کب��ک و بخصوص در نقاط دور
افتاده بصدا درآورد.
مسایل و مشکالت اقلیتهای فرهنگی
و مهاجری��ن در س��ایر جوامع غربی
دورنمائی را در مقابل سیاس��تمداران
قرار داده و ایش��ان سعی بر آن دارند
تا با استفاده از آن تجارب راهکارهای
منطق��ی و معقولی را بکار گیرند تا از
ایجاد بحران ناش��ی از آن جلوگیری
گردد.
اخبار و اثرات مش��کالت مس��لمانان
مهاجر در فرانس��ه و آشوبها و ناآرامی
های یکی دو سال گذشته در آن کشور
و بعضی دیگر از کش��ورهای اتحادیه
اروپا به این سوی اقیانوس اطلس نیز
کشیده شده و باعث ایجاد حساسیت
خاصی در زمینه مسایل و خواستهای
مهاجرین در جامعه کبکی گردیده و
این در حالی اس��ت که عدم آگاهی و
فقر آشنائی با فرهنگها و آداب و رسوم

شتابزده و تلگرافی،
یک فنجان قهوه با دکتر امیر
خدیر،
چهره فعال و نام آشنای جامعه
ایرانیان کبک؛
مناینده و سخنگوی حزب
Québec solidaire

سازمان مطالعات زمین شناسی آمریکا
می گوید بخش هایی از منطقه قطب
شمال (ش��مالگان) با چنان سرعتی
پوشش یخی خود در فصل تابستان را
از دست می دهند که هیچ خرسی تا
چند دهه دیگر قادر به ادامه حیات در

تو چه فکر میکنی!

بخ��ش هائی از طبق��ات اجتماعی
محافظه کار دگرگونی های س��ریع
ای��ن دوران گذار را نمیتوانند هضم
کنند .این دوران گذار ناشی از بهم
خوردن ساختار اقتصادی و اجتماعی
کبک است که نتیجه ادغام در بازار
جهانی ،رشد نابرابری های اقتصادی،
کاهش سریع جمعیت ،خصوصا در
شهرستان ها است.
اما صاحبان قدرت مثل دیگر نیروهای
دست راستی در اروپا احساس ناامنی
ناشی از این دگرگونی ها را همیشه به
سمت یک مجرم سوق میدهند:
«دشمن خارجی»!
این «دشمن خارجی» ،در سطح بین
المللی طالبان افغانستان ،یا شیعیان
ضد آمریکایی و طرف��داران صدام در
عراق و القاعده و ایران هستند.
این ها که به خودی خود زشت جلوه
میکنند ،زشت تر از آنچه که هستند
نیز جلوه داده میش��وند و این زشتی
خواه ناخواه به همه مردم آن کشورها
تعمیم داده میشود.
در درون نی��ز-در س��طح کب��ک ی��ا
کشورهای اروپائی یا خود آمریکا -این
«دشمن خارجی» ،مهاجران هستند.
باقی قضیه برای ما پرواضح است.
در ای��ن بلبش��و نق��ش م��ن مهاجر
چیست؟
اوال من هم ایرانی هستم ،هم کبکی؛
هی��چ تناقضی ه��م ن��دارد ،یعنی به
ص��دای بلند و بی پروا باید تکرار کنم
هم مهاجر هستم ،هم شهروند مغرور و
مفتخر به کبک.
دوس��تان و آش��نایان و هم��کاران و
همش��هریان زیادی هم دارم که اکثرا
خیلی آدم های باز و روشنی هستند

و اعتقادات مهاجرین و اقلیتهای
قومی نیز در بین مردم کبک بعد دیگر
این مشکل است.
شاره و لیبرالها به این واقعیت سیاسی
پی برده اند ک��ه چنانچه نتوانند و یا
نخواهند در متن این حرکت اجتماعی
قرار گیرند ،ناچارا در انتخابات بعدی
از ط��رف بخصوص فرانس��وی های
«اصیل» ،بعنوان دولت مستقر متهم
Accommodement
خواهند ش��د که چ��را از اصول پایه
Raisonnable
اجتماعی کبک دفاع نکرده اند و باید
و چند موضوع دیگر...
پذیرای عواقب آن باشند.
.............
ل��ذا بنظ��ر م��ن در حرکت��ی کامال
از من میپرسند در مورد « ARمدارا و
اس��تراتژیک ژان ش��اره کمیس��یون
سازش معقول» چی فکر میکنی؟!
بوشار -تیلور را برای بررسی و شنیدن
نظرات مردم و یافتن راه کارهای عملی
دلم میخواهد جواب صاف و ساده ای
انتخاب و بکار گمارد.
بدهم ولی نمیشود.
اساس بحث موجود حفاظت از الئیک
این هیاهو را ارگان های خبری برای
داغ کردن بازار خود بپا کرده اند.
بودن جامعه کبک ،جایگاه مذهب در
ماریو دومون ،هم زبردستانه دامن زد
جامعه کبکی ،براب��ری حقوق زنان و
به این جنجال تا از آب گِل آلود به نفع
مردان در جامعه و حفاظت و تثبیت
جایگاه زبان
خود ماهی بگیرد.
و فرهن��گ
اگر منظ��ور از همه این
فرانسوی در
 Accommoجنج��ال ها این اس��ت
کبک استdation .
که افکار عمومی را قانع
کنن��د در کبک مهاجر
ب��ا توج��ه به
زیادی اس��ت -آنطور که ماریو دومون
نقطه نظرهای موجود و اعالم ش��ده،
مدعی است -نظر من این است که در
مخالفین اصلی با س��ازش معقول با
کبک ،ماریو دومون ،زیادی است!
خواسته های معقول اقلیتها (که مقوله
اما اگر در پی یک تبادل نظر منطقی
ای کامال حقوقی اس��ت و اینک ابعاد
در جامعه از دل کمیس��یون بوش��ار-
اجتماعی یافته) احساس خطر میکنند
تیلور بتوان همانطور که آمار حاکی آن
ک��ه جامعه درح��ال از دس��ت دادن
هستند به مردم کبک اطمینان خاطر
الئیسیته ،جدائی مذهب و حکومت و
داد خطری از ناحیه مهاجرین یا اقلیت
ظهور بیش از بیش مذاهب و سمبل
ها ،هویت و ارزش های اجتماعی آنان
های آن در زندگی عمومی و همچنین
وحشت از دست رفتن فرهنگ و زبان
را تهدی��د نمیکند؛ این تجربه مثبتی
خواهد بود.
فرانس��ه به دلیل ورود سایر فرهنگها
است.
ورود مهاجری��ن بصورت گس��ترده و
تغیی��ر موزائیک اجتماع��ی کبک و
غنی ترشدن فرهنگ موجود با آمدن
فرهنگهای ت��ازه وارداتی ،مس��ایل و
مشکالت جدیدی را نیز با خود آورده
است.
از سوئی پایبندی به اصول دموکراتیک
و الزام به احترام و اجرای بندبند مفاد
منش��ور آزادیهای ف��ردی و حمایت
قانونی از آزادی مهاجرین در بکارگیری
مذاهب و اعتقادات خود باعث شده تا
دولت و یا سازمانها مجبور باشند برای
ش��رایط خاص مذهب��ی ،تصمیمات
خاص بگیرن��د و این با عکس العمل
های جامعه میزب��ان مواجه گردیده
Groupe Sutton Sur L'ile.
است.
Courtier Immobilier Agree
-------------------Bur.: (514) 769-7010

Reasonable

در کبک« ،مهاجر»
زیادی نیست؛
ماریو دومون ،زیادی
است!
که از پیش��داوری ه��ای ضد خارجی
رایج در مطبوعات جنجالی فرسنگ ها
فاصله دارند.
اکثریت جامعه کبک هم نفوذ مذهب
در ش��ؤون عمومی زندگی اجتماعی
ش��ان را نمی پذیرند؛ نم��ی پذیرند
سیستم انتخاباتی یک جامعه الئیک
به تمسخر گرفته شود.
حال باید راهی پیدا کرد که ش��هردار
متعصب  Heroux Villeکه میخواهد
ب��ا تهیی��ج افکار ض��د مس��لمانان،
تزلزل هویتی خود را بپوش��اند ،یا آن
«خرمتعصب» مذهبی که میخواهد
زن خود را مجبور کن��د با نقاب رای
ده��د ،دیگر مجال نیابن��د آتش بیار
معرکه ماریو دوموند آشوب زا گردند.
...................

از انتخابات پرسیدید،

این را هم مختصرا بگویم:
امیدوارم  Thomas Mulcairاز NDP
در انتخابات  Outremountبا بدس��ت
آوردن کرس��ی نش��ان ده��د که در
ادامه در صفحه24 :

›të›Z jz®• z ¬ ®‹ Ö³ª¥
†ã¼±› wZz äÅÁ

رای گیری با روبنده

آخرین مثال این قضی��ه اعالم مدیر
نظارت بر انتخابات ف��درال در زمینه
آن بوده ک��ه بانوان که نوعی روبند یا
نق��اب مذهبی برای پوش��ش صورت
خود استفاده میکنند درصورت حضور
در صندوقهای رای گیری باید صورت
خود را نشان داده تا شناسائی گردند .در
هفته گذشته جنجال سیاسی در این
رابطه در سطح فدرال بوجود آمده است.
اگر شخص نخواهد به این کار مبادرت
کن��د در واقع او را از حق دموکراتیک
رای دادن مح��روم نکرده ایم؟ و یا اگر
میخواهید از حق شهروندی استفاده
کنید باید در چهارچوب تفسیر قانون
حرکت نمائید یعنی رای گیرنده باید

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

www.suttonquebec.com

gramazanpour@sutton.com

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

Agent Immobilier Affilié















ادامه در صفحه27 :

‘دو سوم خرس های قطبی تا نیمه قرن نابود می شوند’
آنجا نخواهد بود.
سازمان مطالعات زمین شناسی آمریکا
شواهد مربوط به کاهش یخ تابستانی
در ش��مالگان که طی یک دهه اخیر
شتاب گرفته است را بررسی کرد.
محققان این س��ازمان براس��اس این
مطالعه ،نتیجه گیری کردند که
برخی نواحی که اکنون جوالنگاه
خرس قطبی است ،مانند دریای
برنت در شمال نروژ و روسیه ،تا
اواسط قرن جاری شرایط مناسب
زندگی برای خرس ها را از دست
خواهند داد.
این سازمان نتیجه گرفت خرس
ها ممکن است در باقی نقاط به
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حیات خ��ود ادامه دهند اما در حدود
 40درصد زیس��تگاه تابستانی آنها تا
سال  2050نابود خواهد شد ،و همراه
با آن ،دو سوم جمعیت کنونی خرس
ها از بین خواهند رفت.





ماه گذشته ،دانش��مندان مرکز داده
514-738-2842 
های ملی برف و یخ آمریکا گفتند که










514-738-1336 
یخ تابستانی شمالگان تقریبا 30درصد
کمتر از میانگین آن در درازمدت است










و پی��ش بینی کرد که س��ال 2007





































شاهد کمترین پوشش یخی تاکنون


















خواهد بود.
5783 Cote-Des-Neiges









خرس قطبی از یخ به عنوان پایگاهی



















برای شکار استفاده می کند.
Elendale & Cote Ste-Catherine





















20

20 PAYVAND: k Vol. 14 k No.808 k Sept. 15, 2007

†„ E¬Åd ä¿†£‹ dÂ‹ \ë¼²› w£¿† ä… \£–ë› ß £… £ÁÀ
INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN
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- FEAR OF FAILURE
- PANIC ATTACK
- PHOBIAS - WEIGHT CONTROL
- PAIN CONTROL
- SMOKING CESSATION
- SELF HYPNOSIS TRAINING
- GOAL IN LIFE THERAPY

ydZgx£›g ®¥˜d
Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

Psychotherapy
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)Tel.: (514
578-5411
3555

Cote-Des-Neiges #1109

1-866-421-AMRO
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KLM, LUFTHANSA,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR, IRAN AIR
KUWAIT AIRWAYS, AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,
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AMRO TRAVEL
OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
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اتیکت

پنجــره دوستی
به کوشش

برای خوردن و لباس و تحصیل و رفت
و آمد خ��ود و خانواده م��ان ضروری
اس��ت .اضافه اش برای دوست داشته
ش��دن و رواب��ط اجتماعی و
کسب احترام صرف میشود.
خرج ک��ردن حرم��ت برای
آوردن پول از دیگران حماقت
است.

محمدرضا
علیدوستی

اصول پایه معاشرت ...
از پشت پنجره

باجناغ
ی که منیرود!

عزیزانخواننده
مسلم ًا وقتی تصمیم بر
گشودن پنجرۀ دوستی گرفتیم
می دانستیم که جای بحث هایی که قرار
مدتهاست در فرهنگ
است مطرح کنیم ّ
گفتاری و نوشتاری ایرانیان در همه جای
جهان خالی است ا ّما باید اعتراف کنیم
که استقبال آشنایان و عزیزان به مراتب
بیشتر از انتظارمان بود و ما را بیشتر به
عطش فرهنگی جامعه مان و اه ّمیت
حد توان اندک خود ایفا
وظیفه ای که در ّ
میکنیم واقف کرد .در اینجا نکاتی را که
از محافل و مجالس و افراد همشهریمان
در مونترآل در ظرف دو سه هفته هفته
به دستمان رسیده مطرح می کنیم .بیش
از  20عنوان که هریک نمایندۀ دغدغه
های یک یا چند تن از خوانندگان عزیز
است جمع بندی کرده ایم و میکوشیم
تا به شکل مختصر به آنها اشاره کنیم و
بعداً در متن “آداب معاشرت” به تفصیل
به آنها بپردازیم.

آداب بیزنس کردن باایرانی ها!

*

چرا انتظار داریم
هم وطن از ما سود نگیرد؟ اگر
از همه جا ارزانتر است ،سرویس
خوب دارد ،و گاه اگر میتواند به
هم وطن ارزانتر میفروشد انتظار
نداشته باشیم که پیراهنش را
هم به جرم معامله با ما از دست
بدهد!
* وقی��ح و ب��ی چش��م
و رو نباشیم! ما که میدانیم اگر
بهترین قیمت نبود از دیگری
م��ی خریدی��م .و میدانیم اگر
ضرر میکردیم نباید از ا ّول می
پذیرفتی��م ک��ه کاری را انجام
دهی��م .پس ح��رف زیادیمان
چیست؟
حس��اب
*خ��وش
باش��یم وخوش ق��ول و مانند
غریبه ها در حد معقول همدیگر
را درک کنیم!
بپذیریم و بدانیم که متأسفانه بیماری
فرهنگیجامعهمابهروابطاقتصادیمان
هم سرایت کرده است.

متأسفانه بیشتر ما تجربه های تلخی عصارۀ جتربه اقتصادی من با
ّ
از داد و ستد با بعضی هموطنان داریم .هم وطنان:

باید بگویم من مشتریان بسیار محترم
و با شخصیت ایرانی داشته ام که مانند
بهتری��ن های بیگان��ه گان انتخاب و
خریدشان را انجام داده اند و در هنگام
پرداخت هم سپاس گزاری بوده اند و
لبخند و آرزوی خیر و س�لامت برای
یکدیگرو مش��تریهایی هم داشته ام
که...

خالصه بگویم:

* آن مغ��زی را که خدا
به م��ا داده ب��ه دیگران
ه��م داده اس��ت .خیال
نکنیم زرنگی��م! اگر به
فک��ر خودم��ان ب��رای
کس��ی زرنگ��ی کردیم
یقین بدانیم شخصیت
واحترامم��ان را به چند
دالر حراج کرده ایم .در
زندگی مق��داری از پول

“بهترین قیمت ممک��ن و باال ترین
س��رویس را در همان دی��دار ا ّول به
ایش��ان ارائه کن و به ایشان نیز بگو.
از آنه��ا بخواه تا به ج��ای اتالف وقت
برای چانه زدن از چند ّ
محل دیگر هم
قیمت بگیرند و فقط اگر مایلند با شما
تماس بگیرند .درمورد عقد قرارداد،ذکر
جزئی��ات و بیعان��ه و توضی��ح کامل
ّ
احتم��االت با
صداق��ت و
صراحت کامل
الزم است ،هیچ
استثنایی قائل
نشوید .تخفیف
بعد از انجام کار
یا عدول از قرار
ا ّولیه “دبّه” در
آوردن اس��ت
( .)1ن��ه دب��ه

کنید
ن��ه
بگذارید خیال دبه کردن به سر
طرف مقابلتان بیاید.
“ح��ال دادن به هم وطن را در حدی
که باز هم سود مختصری داشته باشید
درنازلترین قیمت که اول میگویید و
خدمات خوب نگه دارید و از ایش��ان
بخواهید مقایسه کنند! هرگز فقط به
خاطر هموطن بودن با کسی معامله
نکنید و م ّنت الکی هم س��ر کس��ی
نگذارید!”

 اتیکت تعارف:تعارف بیش از حد

این عنوان خود سر فصل یک شماره
خواهد بود .فقط بد نیس��ت این مثل
عربی را به خاطر داشته باشیم" :وقتی
چی��زی از اندازۀ خود خارج ش��ود به
متضا ّد خود تبدیل میگردد".
تعارف بیش از اندازه بهترین ش��اهد
مثال است و حتماً صحنه های خجالت
آور و مضحکی را به یاد می آوریم که
فردی یا افرادی با تعارف بیش از حد
به خصوص هنگام ورود از در اس��باب
ناراحتی س��ایرین را فراهم آورده اند.
من کسی را میشناسم که ضمن گفتن
کلمۀ بفرما دست شما را میگیرد و با
زور ش��ما را داخل آسانسور یا مدخل
در می چپاند!
فق��ط هرکاری میکنید ب��ا توجه به
هوای کانادا و تف��اوت دمای بیرون و
داخل ساختمان اگر یکی از شما در را
باز کرد ادب اینست که در ورود درنگ
نکنید و ضمن تش ّکر از دیگری شرایط
بسته شدن سریع در را برای آسایش
افراد داخل فراهم کنید.
ضمناً به یاد داش��ته باشیم که هدف
تع��ارف اظه��ار ادب و احترام اس��ت
ن��ه اینکه ثابت کنیم م��ا از فرد دیگر
مؤ ّدبتریم لذا اگر فرد دیگر که شاید از
ما بزرگتر هم باشد از ما خواست که از
دری وارد شویم ادب در حرف شنیدن
است نه عقب کشیدن و خلق معرکۀ
مضحک تعارفات آبدوغخیاری! ()2

 -باجناغی که منیرود!

روال کلی ب��رای مهمانداری از فامیل
درجه یک حد اکثر س��ی روز است و
برای سایر مسافران ایران دو هفته .در
فارس��ی مثلی است که میگوید “سه
روز ا ّول” مهمان��ی! بدین ترتیب بعد
از سه روز ولو در مقابل اصرار صاحب
خانه بهتر است رفع زحمت کنیم.
ادامه در صفحه29 :
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933
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افقی
 -1آدم ب��ودن -رقی��ب
عقل
 -2زی��ر قوری اس��ت-
دوست
 -3شلاّ ق -وحشتزدگی
اسب
 -4پ��روردگار -س��یلی
اینگون��ه ب��ه از حلوای
نسیه -فرزند فرزند
 -5باآب خمیر میشود-
موی اسب و شیر
 -6اَرگ مشهوری داشت
– عمرش را داد به شما
 -7خالی -روی پیراهن
میپوشند -ندای آسمانی
 -8پرنده -درختی خوش
اندام
 -9شخص – پاکیزگی
 -10تخم م��رغ به زبان
گیلکی – خاطره

عمودی

 -1رفع خستگی  -اندک
 -2پست تصویری – زن
یا شوهر
 -3آلت موسیقی – معلم
متوسطه
دورۀ ّ
 -4در کوهپایه های البرز
کنار درکه اس��ت – بی
نیازی
 -5نویس��نده ای که هم
قبل و هم بعد از انقالب
مقهور دولت بود – ّ
شک
بد
 -6زندان
 -7او ب��ه تخمش میرود
و حس��نی به باباش – از
اقوام دلیر ایرانی
 -8رفاقت
 -9روز گذش��ته – ن��ام
جدی��د می��دان فوزی��ۀ
تهران
 -10لنت ترمز دوچرخه
– نشریۀ خوب مونترآل

جدول دوستی  ،ساخت مونترآل
محمدرضا علیدوستی
مخصوص خوانندگان پیوند ،طراحّ :
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خـــانواده...

تربیت

فرزندان

 .1با محبت
باشید.

 .2ثابت قدم باشید.

دویدن در مس��یری
بسیار طوالنی است .پشتکار و استقامت
از لزومات پیمودن این راه است.

.9خودپسندنباشید.

از الک خودپس��ندیتان بیرون آیید و
انرژیتان را صرف دیگران کنید.

نظم ،قاعده و محدودیت های مشخص،
ایجاد اعتماد می کند.

 .10فعال باشید.

اگر میخواهید فرزندت��ان به کاری که
شما دوس��ت دارید گرایش پیدا کند،
شما خود الگویی برای آن رفتار باشید.

 .11ساده باشید.

 .3الگوی خوبی باشید.

 .4قابل اعتماد باشید.

دروغ نگویید و س��عی کنید رفتارهای
ساختگی از خود نشان ندهید.

 .5حضور داشته باشید.

سعی کنید وقتی کودکتان به شما نیاز
دارد ،کنار او باشید.

 .6خوش بین باشید.

اگر مثب��ت گرا و به آینده خوش��بین
باشید ،از زندگی لذت بیشتری خواهید
برد.

 .7صبور باشید.

آرام تر و همگام با فرزندانتان جلو روید.
یادتان باشد ،تغییر ،زمان می برد.

 .8ایستادگی کنید.

فعالیت های شما به فرزندانتان نشان
می دهد که تنها راه انجام کارها ،اقدام
به عمل کردن به آنهاست.

چندراهنمایی
غذاهایی که شکم شما را آب
می کنند
 مصرف هله هوله را قطع کنید! بدوید (در حدود  2کیلومتر) در مصرف نمک و ادویه زیاده روی نکنید پتاسیم مصرف کنید آب بیشتری مصرف کنیدو
 4 -حرکت شکم که معجزه می کند!

کودک شما برای خوشبخت بودن نیاز
به چیزهای زیادی ندارد .در واقع ،هرچه
کمتر باشد بهتر است.

 .12بااعتقاد باشید.

جایگاه اعتقادیت��ان را محکم کنید ،تا
فرزندتان هم فرصت پیروی از ش��ما را
داشته باشد.

 .13سازگار باشید.

یاد گرفتن چیزهای تازه ،داش��تن ایده
ه��ای جدید و کش��ف دی��دگاه های
مختلف را تجربه کنید و به فرزندانتان
نیز منتقل کنید.

 .14همدل باشید.

همدل��ی پادزه��ری ب��رای رفتارهای
خودپسندانه ،بیرحمانه و عاری از عاطفه
و احساس است.

بیماران فشار خون باال برای كاهش
بیماری كاكائو مصرف كنند
بر اساس تحقیقات اخیر ،مصرف كاكائو و محصوالت حاوی آن
در كاهش فشارخون نقش موثری دارند.
محققان تحقیقی را بروی افراد داوطلب انجام داده و مش��اهده
كردند افرادی كه به مدت  2هفته از محصوالت كاكائو استفاده
كردند نسبت به افرادی كه از داروهای كاهش دهنده فشارخون
اس��تفاده می كنند ،فشار خونشان در س��طح نرمالتری بوده
است.
بنابراین گزارش ،كاكائو حاوی تركیبات پلی فنل است كه این
مواد را می توان در چای و اكثر میوه و سبزی های تازه نیز یافت،
این تركیبات ش��یمیایی سطح فش��ار خون را كاهش داده و از
حمالت قلبی و عروقی نیز جلوگیری می كند.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

گوجه فرنگی
بخورید!

.1گوجهفرنگی
حاوی چهار
کارتینوئیداست
 .2به طور خاص،
گوجه فرنگی حاوی
مقدار بسیار زیادی
لیکوپن است که
گفتهمیشودباالترین
فعالیتآنتیاکسیدانه
را در بین کارتینوئیدها داراست.
 .3گوجه فرنگی و بروکلی در کنار هم
بسیار پرفایده هستند و احتمال ابتال به
سرطان پروستات را کاهش می دهند.
 .4طبق تحقیقی در دانشگاه مونترآل
توسط تیم دکتر پرویز قدیریان،
مشخص شد رژیم های غذایی سرشار
از گوجه فرنگی ،به کاهش احتمال ابتال
به سرطان لوزالمعده نیز کمک می کند.
 .5گوجه فرنگی حاوی  3آنتی
اکسیدان بسیار مهم است
 .6گوجه فرنگی سرشار از پتاسیم
است.
 .7وقتی گوجه فرنگی همراه با
سایر چربی های مفید مثل آوکادو
یا روغن زیتون ،مصرف شود ،جذب
کارتینوئیدهایگیاشیمیاییدرگوجه
فرنگی 2 ،تا  15مرتبه بیشتر میشود.
 .8رژیم های غذایی مدیترانه ای با
استفاده باال از گوجه فرنگی ،خطر ابتال
به بیماری های قلبی و سرطان را کاهش
میدهد.
 .9مادران شیرده از گوجه فرنگی
استفاده کنید ،غلظت لیکوپن شیرتان
باال میرود
 .10گوجه فرنگی با پوست حاوی
غلظتبسیارباالییکارتینوئیدهستند.

شکمی صاف و
شکیل داشته
باشید!

ده و مهم
 1اصل سا
ز ند گی
4

هرچه شما بیشتر به
اطرافیانتانمحبتکنید،
در عوض محبت بیشتری نیز دریافت
خواهید کرد .این بهترین هدیه ای
است که می توانید تقدیم فرزندتان
کنید.

 10دلیل

ز
ن
گ
و
رزش

استخدام

آرایشگاه سیروس به یک نفر آرایشگر مرد
باتجربه فورا نیازمند است .لطفا با نادر تماس
بگیرید:
514-333-7309

ی  5000ساله دارد
آدامس ،قدمت 

ی اعلام كردن�د،
ن انگلیس� 
دانش�مندا 
س
م�رد م در عصر حجر جدی�د آدام 
میجویدند.
پروفس�ور «ت�روور ب�راون» ،اس�تاد
س گفت:
ی در مرکز انگلی 
دانشگا ه درب 
ی با
ی باستانشناس� 
ک دانش�جو 
ی� 
ب فنالند
ی در غر 
ی در منطق�ها 
حفار 
ج هزار
س مربوط ب ه پن 
ک قطع ه آدام 
ی 
ف کرد ک ه از صمغ
ش را کش� 
ل پی 
سا 
ن افزود:
ت ش�د ه بود .براو 
ج درس� 
کا 
ی آدامسها ب ه
ی دندانه�ا ب�ر رو 
جا 
ن مسئل ه بودند.
ی بر ای 
ویژ ه شاهد 
ب ضد
ک ترکی 
کوی 
ی اس�ید کربونی 
ج حاو 
س حاوی صمغ کا 
آدام 
ن مقابل ه میکند ،است.
ب در دها 
ی ک ه با التها 
عفون 
ی شکس�ت ه ش�د ه نیز
ی تعمیر ظرفها 
س برا 
ل میرود آدام 
احتما 
استفاد ه میشده است.

ویدئوخورشید:
اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی
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سنت Puzzle 29
)(Easy, difficulty rating 0.37

)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40
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را پاس

بد ا ر یـ��م

ΪϣΪη Ϯ̴Α ̮ϴϓήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
εέϭή̡ Ϯ̴Α ΖϴΑήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̳ήΑ Ϯ̴Α ϪϤΟήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪηϭΪϣ Ϯ̴Α ΩΩήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨΩήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ /̶ϟΩϭΩ Ϯ̴Α
εϭήΗ Ϯ̴Α ηήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨ̯ ΐϴϏήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩέΩ ϭ Ϯ̴Α
Ζϓήθϴ̡ Ϯ̴Α ̶ϗήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎҨΎ̡ Ϯ̴Α ϝΎϨϴϣήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
εήΘδ̳ Ϯ̴Α ΞҨϭήΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΩϭέ Ϯ̴Α ϣΎδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ήΑήΑ Ϯ̴Α ̵ϭΎδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωή̴ΘγΩ Ϯ̴Α ϴΒδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζҨΎϣί Ϯ̴Α ΖδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϴτδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίΎγέϮϤϫ Ϯ̴Α
ϞδϠδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭήϴΠϧί Ϯ̴Α
̶̳ήϴ̩ Ϯ̴Α ςϠδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΗΎΤϴϠδΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΰϓ ̲ϨΟ Ϯ̴Α
ζϣέ Ϯ̴Α Ϧϴ̰δΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ҨήθΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γΎϨηΪΒϟΎ̯ Ϯ̴Α
ΕΎϔҨήθΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ϦϴҨ Ϯ̴Α
ϖҨϮθΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϣή̴ϟΩ Ϯ̴Α
ή̰θΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΰ̴γΎ̢γ Ϯ̴Α
ΩέϮΧήΑ Ϯ̴Α ϑΩΎμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩέϮΧήΑ Ϯ̴Α ϡΩΎμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϴΤμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ΖγέΩ Ϯ̴Α
(̶̳ΪϨϧέ) ϖҨΪμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
(̶̳ΪϨϧέ) ϪϣΎϨϴϫϮ̳ Ϯ̴Α
ζҨϻΎ̡ Ϯ̴Α ϪϴϔμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̴ϧ - ΖηΎ̴ϧ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ έϮμΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηΪϨ̡ - ϥΩή̯ ϥΎϤ̳ Ϯ̴Α
ΕήϫΎψΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎϤϴ̢ϫέ Ϯ̴Α
̶ҨΎϤϧΩϮΧ Ϯ̴Α ήϫΎψΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨϣίήΗ Ϯ̴Α ϝΩΎόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θϔ̴η Ϯ̴Α ΐΠόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭ ΐΠόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭ ̶Θϔ̴η Ϯ̴Α
ϞϴΠόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ΏΎΘη Ϯ̴Α
έΎϤη Ϯ̴Α ΩΪόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΩϭΪΤϣ ΩΪόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̯Ϊϧ έΎϤη Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ̵ΩΪόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪϨ̩ - ̵έΎϤη
νήόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘγΩίέΩ Ϯ̴Α
ΐϴϘόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎΒϧΩ - ̵ήϴ̴ϴ̡ Ϯ̴Α
ήσΎΧ ϖϠόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ΘδΑϭ Ϯ̴Α
είϮϣ Ϯ̴Α ϢϴϠόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧΪϬόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ ϥΎϤϴ̡ Ϯ̴Α
ξҨϮόΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎΠΑΎΟ- ̶ϨҨΰ̴ҨΎΟ Ϯ̴Α
Ωή̯ ήϴϴϐΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ϥϮ̳ή̳Ω Ϯ̴Α
ΕήϴϴϐΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ̶ϧϮ̳ή̳Ω Ϯ̴Α
̶ҨϮΟίΎΑ Ϯ̴Α ζϴΘϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭΎ̰ϴ̡ Ϯ̴Α κΤϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭΎ̰ϴ̡ Ϯ̴Α κΤϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ΟήϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ηΩή̳ Ϯ̴Α
ζϫΎ̯ Ϯ̴Α ϖҨήϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΪ̴ϨϔΗ Ϯ̴Α ̶̴̪ϨϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̢γ Ϯ̴Α ξҨϮϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίΎγΪΟ Ϯ̴Α ̮ϴ̰ϔΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγϮΧέΩ Ϯ̴Α ΎοΎϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ηήΑ Ϯ̴Α ϊσΎϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϞΒϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
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پزشکــی....

ما روزانه بطور متوسط حدود  100مو
از دس��ت می دهیم ،که در  4مرحله
رشد مو صورت می گیرد:

به کوشش دکتر عطا انصاری
(کبک)

(عفونت پوستی بر اثر قارچ ها):
 بیشتر در نزد بچه ها دیده می شود. م��و از نزدیکی ریش��هشکسته می شوند.
 بصورت بالک روی سردیده می شود.
 ب�لاک های قرمز رنگمی توانند خارش تولید
کنند و زخم بشوند.

مرحله
اول:که  2تا  4سال ریزش
مرحله رش��د
مو از
طولبینمی میکشد.روند 85.درصد از مو
مرحله دوم:

مرحله استراحت موست.

مرحله سوم:

 3ماه طول می کشد  10درصد از مو
می ریزند.

مرحله چهارم:

مرحله رویش جدید موست.
خوش��بختانه این مراح��ل ریزش مو
همزمان نیس��تند؛ به همین دلیل ما
همیشه مو داریم.
اگر مو این ریتم را از دست داده و بطور
حاد یا ُمزمن بریزند ،ممکن اس��ت به
علل زیر باشد.

ریزش در مرحله استراحت:

 مرحله استراحت طوالنی شده موهای ریخت��ه دارای پیاز بی رنگهستند.
 بیشتر از  50درصد مو را شامل میشوند.
 ریزش مو شامل تمام قسمت مودارسر می باشد.
 التهاب در پوست سر وجود ندارد. ریزش مو ناگهانی شروع شده و بین 4-2ماه طول می کشد.

ریزش مو در مرحله رشد و
منو:

 موی ریخته شده در یک طرف نازکتر از طرف دیگر است و اکثرا پیاز بی
رنگ ندارند.
 شامل  90درصد مو می شود. ریزش تمام قس��مت مو دار س��ر راشامل می شود.
 التهاب در پوست وجود ندارد. ریزش مو ناگهانی ش��روع ش��ده وحدود یک تا  4هفته طول می کشد.

طاس شدن سر:

  95درصد مردها مبتال می ش��وند،البته نه به یک شدت.
 عالئم اولیه در حدود  20سالگی بهظهور می رسند.
 محدود می شود به حدود قله (وسط)سر و پیشانی و شقیقه ها.
  5درصد در نزد خانم ها که فقط درقله سر دیده می شود.

کچلی

اخطار جهانی در
مورد خطر بیماری
های واگیردار
“آینده ای ایمن تر”

سازمان بهداش��ت جهانی در گزارش
س��االنه خود اخط��ار داده اس��ت که
بیم��اری ه��ای واگیردار با س��رعتی
بی سابقه نس��بت به گذشته درحال
حل «سودوکو»ی این شماره
)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43
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)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29
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از دست دادن مو:

 معموال ناحیه ای بصورت یک دایره بی مو در بین مو می تواند سر و صورت و یا تمام بدنرا فرا گیرد.

نوعی پرموئی

شدید پروتئین،
کمبود آهن

داروها

داروهای ضد انعقاد خ��ون ،داروهای
قلبی ،مقدار زیاد ویتامین ( Aبیشتر
از  5000واحد در روز) ،داروهای ضد
اکنه یا ضد پسوریازیس (نادر)

ریزش مو در مرحله رویش:
 شیمی تراپی و رادیوتراپی -مسمومیت ها

کچلی

عفونت قارچی که از انسان به انسان یا
حیوان به انسان سرایت کند.

میتواند ساده یا پیچیده باشد:
 -مشکی صددرصد زنانه

از دس��ت دادن ناحیه
ای از مو
 عام��ل دفاعی خودبدن ،بیم��ار آنتی کور
ترش��ح میکند بر ضد
موی خودش
 بیم��اری سیس��تمدفاعی بدن

ساده

رش��د م��و در ناحیه پیش��انی و
شقیقه
پیچی��ده :می توان��د پرموئی در
صورت و حت��ی تمام بدن تولید
کند همراه با جوش ،صدای کلفت
ش��ده ،قطع عادات ماهان��ه ،کوچک
شدن سینه ها ،کلفت شدن لب های
فرج و غیره باشد.

کندن مو:
 معموال در بچه ها دیده می شود. مشکالت روانی و خانوادگی بیمار نمی تواند از کش��یدن مویشخودداری کند.
 بر اثر کنده ش��دن مو با ریشه نمیتواند مو در بیاورد.

طاسی،

بی موئی بر اثر کش��یده
ش��دن ،تحت فش��ار قرار
داشتن:
– در ن��زد اش��خاصی که
مویشان تحت فشار اس��ت .مثل دم
اسبی به مدت طوالنی

طاسی -بر اثر زخم:

 جای زخم بر روی پوس��ت سر نمیتواند مو در بیاورد.

علل:

 -1ریزش مو در مرحله استراحت
 استرس شدید یا بیماری(جراحی بزرگ ،زایمان ،تب ش��دید،
کم کاری یا پ��ر کاری غده تیروئید و
غیره).
 رژی��م های خیلی ش��دید ،کمبودگسترشهستند.
بنابه این گزارش با توجه به وجود ساالنه
دو میلیارد و  100میلیون مسافر هوایی
در جهان ،خطر شیوع بیماری همه گیر
دیگری مانند ایدز ،سارس یا تب ایبوال
بسیار باالست.
س��ازمان بهداش��ت جهانی
خواستار تالش فزاینده برای
مقابله با ش��یوع بیماری ها،
و مبادله داده های مربوط به انتش��ار
وی��روس ها ب��رای کمک به س��اخت
واکسن شده است.
به گفته این سازمان در غیر این صورت
اپیدمی ها م��ی توانند آثار مخربی بر
اقتصاد جهان و امنیت بین المللی به
جا بگذارند.

دو میلیارد مسافر
هوایی در سال

گروه دستان
در مونتریال

 14اکتبر ،سالن ژزو

حمله تبلیغاتی با نام
رمز“رمضان”

ساده
 از نژاد مدیترانه ای بودن حاملگی ،یائسگی داروها:هورمون مردانه ،کورتیزون ،قرص ضد
حاملگی با پروژسترون و غیره
نوع پیچیده همراه با کلفت شدن صدا
و سایر عالمات
 غده های تخمدان بیم��اری ه��ای غ��دد فوقکلیوی

کندن مو

مشکالت روانی

مو

طاسی بر اثر کشیدن

 کشیدن مو برای زیبائی و آرایش مو،به مدت طوالنی باعث می شود که مو
کنده شده و دیگر درنیایند( .مثل دم
اسبی کردن مو)

جای زخم

زخم و سوختگی عمیق

علل بیماری

بیم��اری ن��ادر  Lupusو Lichen
planopilaire

چند راهنمایی

ادامه در صفحه24 :

در این گزارش تحت عنوان “آینده ای
ایمن تر” آمده است که بیماری های
تازه با سرعت “بی سابقه” یک بیماری
در سال ،ظهور می کنند.
از دهه  1970تاکنون  39بیماری تازه
پدیدار ش��ده است و سازمان بهداشت
جهانی فقط در پنج سال گذشته بیش
از  1100اپیدمی بالقوه از جمله وبا ،فلج
اطفال و آنفلوانزای مرغی را شناسایی
کرده است.
م��ارگارت چ��ان ،مدیر کل س��ازمان
بهداش��ت جهانی میگوی��د همکاری
جهان��ی برای مقابله با بروز اپیدمی ها
اهمی��ت اساس��ی دارد .وی افزود“ :با
توجه به آسیب پذیری امروزی جهان
در مقابل ای��ن تهدیدها ،امنیت بهتر
همبس��تگی جهانی را طلب می کند.
امنیت بهداشتی برای همه جهانیان،
هم یک آرزوی جمعی است و هم یک
مسئولیتمتقابل”.

ویدئوخورشید:
اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی

هرشب

سنت
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بهائیان ایران قربانی بد ترین
تبعیض و جتاوز به حقوق

جامع��ه ایران��ی در
اعالمیه حزب مشروطه ایران
حکومت اسالمی سراسر
پوشیده از تبعیض است.
ماه رمضان از امروز شروع شد
جز ی��ک اقلیت عددی
 .باز برای تر و خشک روزه
ماه رمضان
هم��ه مردم از نظر حقوق در اقلیت هس��تند به این معنی که از
اجباری شد و بدون توجه به
شروع شد...
گونه ای از تبعیض رنج می برند .از زنان که بزرگ ترین اقلیت اند
وضع جسمانی افراد یا مریضی
(بیش از نیمی از جمعیت) تا غیر مسلمانان ،تا گروه های قومی ،و
برخی ،دوباره آب خوردن و
سنیان که در فرهنگ آخوندی مسلمان شمرده نمی شوند و حتا
غذا خوردن و بسیاری چیزهای دیگردر بیرون از خانه
از حقوق محدود “اهل کتاب” بی بهره اند .اما وضع بهائیان در این
ممنوع شد وحتی بابتش طرف را می برند و کتک و
دریای ستمگری و تبعیض از همه بد تر است .هیچ دشمن مهاجم
شالق می زنند .دوباره شکایت و مخفیانه غذا خوردن
خارجی به اندازه آنان هدف دشمنی رژیم نیست .کینه حزب اللهی
در خیابانها توسط عده ای از جوانان که یا نمی توانند
ها به اقلیت بهائی به اندازه ای است که اگر می توانستند یکی از
آفراد آن را نیز در ایران باقی نمی گذاشتند.
و یا نمی خواهند روزه بگیرند شروع شد .بمناسبت
پس از اعدام ها و کش��تار های بی ش��مار اوایل انقالب که دست
همین ماه عالوه بر فرستادن طالب و مبلغین به
عوامل رژیم باز تر بود ،فشار برای واداشتن بهائیان به تغییر مذهب
شهرها و روستاها هر  6کانال صدا و سیما شروع به
یا بیرون رفتن از ایران در همه جبهه ها آغاز ش��د و همچنان با
تبلیغ و بیان وظایف مردم در این ماه کرده اند .مثال
جدیت دنبال می شود .اخراج سراسری آنان از ادارات و موسسات
در یکی از این برنامه ها خانمی از یک روحانی سئوال
دولتی و مصادره اموال ،اقدامات هر روزی است که دامن گروه های
کرد که ما نمی دانیم که بچه مان می تواند روزه
بزرگ تری را می گیرد .محروم س��اختن بهائیان از آموزش عالی
تواند
بگیرد یا نمی تواند .و آن اقا جواب داد اگر نمی
تاکتیک دیگری است که برای ازمیان بردن اقلیت بهائی به عنوان
روزه بگیرد ببریدش مسافرت تا در مسافرت بتواند
یک نیروی موثر جامعه دنبال می ش��ود .اخراج  ١۲۸دانشجوی
غذا بخورد! یعنی برای هر کاری راه فراری شرعی اش
بهائی تازه ترین اقدام رژیم در این زمینه اس��ت .این دانشجویان
هست ،حتی روزه! بچه را  30کیلومتر از شهر دور
صرفا به علت مذهب خود از حق آموزش بی بهره می شوند.
کنند تا او بتواند غذا بخورد .که البد کوپن بنزین این
بهائیان البته بیکار ننشسته اند .آنها به عنوان یکی از درس خوانده
ترین و برجسته ترین گروه های ایرانی ،خانه های خود را کالس
نوع سفرها را هم دولت خواهد داد!
های دانشگاه کرده اند .فرهیختگان بهائی به رایگان به جوانان درس
تا آنجا که مادر و پدرم می گویند ،مردم قبل از
می دهند و سطح باالی این دانشگاه های خانگی می تواند مایه
جمهوری اسالمی هم روزه می گرفتند و ای بسا
رشگ بیشتر دانشگاه های ایران باشد .کیفیت دانشاموختگان این
سفت و سخت تر از حاال ،چه نیازی به هزینه
کالس ها به گونه ای است که در دانشگاه های اروپا امریکا پذیرفته
کردن سالی میلیاردها تومان ،فرستادن این همه
می شوند و متاسفانه مانند بهترین دانشجویان و دانشاموزان ایرانی
طلبه و مبلغ و آیت الله و حجت االسالم به شهر و
عموما در همان کش��ور ها می مانند و از دست ملت ما می روند.
شده
روستاهاست؟ مگر اینکه پیچ ومهره روزه ُشل
نظام حکومتی آخوندی که بر نادانی و خرافات استوار است البته از
باشد و اینها بروند که پیچ ومهره ها را سفت کنند.
این فرار مغز ها (تا دویست هزار در سال) هیچ ناراحت نیست و آن
واال به این لشکر کشی چه نیازی بود .البته هم امثال
را از برکات چاه جمکران می شمارد .ولی آنچه بر بهائیان و دیگر
من و هم مردم کوچه و بازار خوب می دانند که این
اقلیت های جنسیتی ،قومی و مذهبی می رود می باید عزم ما را
لشکرکشی نه از حب علی ،که از بغض معاویه است.
به برچیدن دس��تگاه فساد و ستمگری و تاراج جمهوری اسالمی
استوار تر سازد .ایران جای همه ایرانیان و مال همه آنهاست .هیچ
این سپاه را برای تبلیغ خودی ها برای انتخابات
تبعی��ض و هیچ امتیاز ویژه ای به هیچ گروهی تعلق نمی گیرد.
مجلس فرستاده اند به شهر و روستا و ده کوره تا علیه
مذهب مردمان امر خصوصی آنهاست و هیچ کس حق مداخله در
اصالح طلبان حرف بزنند و از دولت تعریف و خودی
باور های دیگران ندارد.
ها را تبلیغ کنند 6 .کانال تلویزیونی هم به بهانه
پاینده ایران ،زنده باد ملت ایران
رمضان و روزه مشغول همین کار است.
حزب مشروطه ایران www.irancpi.net

ایها در این مجالس میتوان شنید.
ایران :همه چیز یک جور دیگر شده ...رقمی
بین  ۲۰بطور مثال این كه
برپاییسفرههای
تا “ ۲۰۰نماز خانمها با الك ناخن مشكلی
كه
مذهبی در ایران
هزار تومان است ندارد ،مهم اینست كه دختران ما
و
است
محفلی زنانه
ً
و خانم جلسهای نماز بخوانند و بعدا خودشان به این
در
طوالنی
سابقهای
نتیجه میرسند كه باید بدون الك،
هر محلهای
همواره
و
دارد
كشورمان
نیز با كمكهای نمازبخوانند!”...
مزین به نامهای ائمه
در حاشیه این مراسم ،زنان ،انواع
یا
د
د
ا
ش
حضرت
سفره
و معصومین ،مثل
ت
ه
ا
لباس ،لوازم خانه،
یی
ک
خ
ب
ر
ن
(س)،
رقیه
حضرت
ابوالفضل (ع)،
گ
ا
لوازم آرایش و ...را
رزن
برای
بساطی
روزها
این
بوده است
مالی زنانی
برای فروش میآورند
بنگاه
فروش،
و
خرید
خوشگذرانی،
و با استقبال خوبی هم
كه در این جلسات حاضر میشوند
ازدواج ،فالگیری ،سحر و جادو و
مواجه میشوند.
سیستمهای صوتی میخرند تا
در
محفلی برای شوی لباس زنان
البته در همه چیز استثنا وجود دارد،
حنجره شان خیلی آسیب نبیند.
بستر جلسه دعاخوانی است.
اما عموم این مجالس به سمت و
در این مجالس زنان برای مسائل
در
مذهبی
در مراسم سفرههای
سویی غیر از هدف اصلی شان می
خصوصی هر خانوادهای هم دعا
دعاهایی
و
قرآن
از
گذشته سورههایی
روند.
میكنند.
ً
زنان
و
شد
ی
م
قرائت
از مفاتیحالجنان
اینها همه را گفتم تا بگویم این
مثال خانم جلسهای در میكروفون
برای
دعاكردن
برای
همسایه و اقوام
مجالس مذهبی كه به اسم حضرت
اعالم میكند:
“برای سبز شدن دامان فالن خانم
نیت بانی كه همان صاحبخانه بود
ابوالفضل و ...شكل میگیرد روزگاری
همه یك صلوات بفرستید!” (كنایه از فقط مجلس دعا بود ،اما امروز
دور هم جمع میشدند .سفره ای از
نان و پنیر و سبزی ،عدس پلو ،آش و بچه دارشدن)
تنها بهانهای برای جمع شدن زنان
محله و خویشاوند دور همدیگر
كاچی پهن میكردند و هر زنی نیز به خرافهها نیز به این مجالس راه پیدا
است تا داشته های هم را به رخ
نیت تبرك ،نان و پنیری از این سفره كردهاند بطوری كه دختران دم
بخت حاضر در مجلس را دور هم
یكدیگر بكشند ،به چشم و هم
را برای خانوادهاش میبرد اما امروز...
امروز...
مینشانند و هر آنچه كه ته مانده
چشمیهایشان دامن بزنند ،با سحر و
سفره ها پر مالط تر و رنگین شده
سفره است روی سر آنها میتكانند تا جادوهایی كه میخوانند زندگیها را
از هم بپاشانند و در پایان مراسم هم
“سفیدبخت”شوند؛
است ،زنان برای شركت در این
مراسم ها مثل مجالس عروسی
یا اینکه “کاچی” سفره حضرت رقیه بزن و برقصی به راه بیندازند.
ساعتها در آرایشگاه به سر می برند را اگر زنها به خانه می برند هیچ
همه چیز یک جور دیگر شده...
و بهترین لباسهای خود را با آخرین مردی نباید آن را بخورد .برای مردها
حرام است...
مدهای روز میپوشند .صاحبخانه
یا اینکه اگر
هم سفرهای را پهن میكند كه هر
مجلس سفره
چه بلند باالتر و پر رونقتر باشد،
«فریاد» (مونتریال)
تصمیم فرار
پرستیژ و كالس صاحبخانه را بیشتر در یک مناسبت
هر دم دلم ز دوری تو بهانه می گیرد
شادی مثل
میرساند.
مجلس گردانی به نام «خانم جلسه
والدت یکی از
تصمیم فرار از قفس این خانه میگیرد
ائمه و امامان برپا
ای» نیز به این مجالس دعوت
منم فراق و رنج دوری و مصیبت و غربت
میشود كه هم قرآن و دعا میخواند ،باشد می گویند
حکایتی است که به دلم آشیانه می گیرد
هم مداحی و مولودی خوانی میكند هر کسی که
من مرغ آشیان گم کرده ام که از تنهایی
برقصد حاجت
و هم احكام دین را تفسیر می كند.
دلم سراغ تو را در این کرانه می گیرد
(البته در دهه  ۵۰این مجلس
می گیرد و ....
فغان از این شب سیه که جغد شوم بی امان
گردانها مرد بودهاند).
جالبتراینكه
سکوت لحظه های عمر را نشانه می گیرد
این روزها خانمهای جلسهای
تفاسیر مدرنی از
اگر چه بسیار سخت گذشته است عمر ما ولی
حقالزحمههایی بابت یك تا  ۲ساعت احكام دین را از
مرغ دلم به ناگهان یاد زمانه میگیرد
تاریخ به هر زمان نتایج اراده هاست
زبان خانم جلسه
حضور در مجالس میگیرند كه
تاریخ بی نتیجه را گرد فسانه می گیرد
در این غروب زندگی «فریاد» ز درد و رنج
دلم ز بی کسی غم شبانه میگیرد

کوکتل پارتی
“ابوالفضل”

اندی ،اندی نازنین در مونتریال 26 :دسامبر
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جمهوری اســالمی...

کدام تقویم ایرانی

عصر کوروش آریائی 2566
تقویمی با مبدأ
ِ
و یا تقویمی منایشگر شکست ایرانیان 1386
مجید کفائی (مونترآل)

________________________

ای��ران و چه در خارج از
 گاهنامه «ایرانی» ،با ه ّویت ملتایران از آن استفاده می
ایران پیوند مستقیم دارد.
کنند ،بر رفتن رس��ول
 در تقویم  1386از قدمت ِ فرهنگ و عرب��ی از مکه به مدینهاستوار است.
متدن باستانی ما نشانی نیست.
هم مکه ش��هری است
کدام خردمندی می پذیرد تابلویعربی؛ ه��م مدینه وهم
«عمر»
شکست خود را (تقویم ساخت ُ
نبی مردی عرب تبار.
تازی) بر دیوار خانۀ خود بزند!
بقول خودم:
 انشاءاهلل برای این همه «غیرمتندی» گر زمکه به مدینه رفتنبی
چشم مان نزنند!
ای��ن چ��ه ربط
________________________
دارد به ایران ای
َصبی
 13شهریور ماه 2566
وانگه��ی تقوی��م
در ش��مارۀ  680پیوند ،جناب دکتر اسالمی در زمان « ُعمر» بر پا شد.
شریف نائینی شرحی سودمند در بارۀ در زمانِ خلیفه ای که بفرمان او تازیان
پرچم ایران مرقوم فرموده بودند که آن تیغ بدست ،برای چپاول به ایران حمله
کردند و دمار از روزگار پدران و مادران
را با عالقه و دّقت خواندم.
باید عرض کنم حق با ایش��ان است و و ب��رادران و خواهران ما در آوردند ،به
نشان شیر وخورشید وابسته به رژیم آنان تجاوزها کردند و بسیاری از آنان
پهلوی نیست وهمانطوری که توضیح را به اس��ارت به حجاز بردند و بعنوان
داده اند ،نش��ان یادش��ده س��ابقه ای غالم و کنی��ز در بازار برده فروش��ان
طوالنی و تاریخی در ایران زمین دارد .به اعراب بیابانی فروختندش��ان و ما
با وج��ود این حقیقت ،جای تأس��ف غیرتمندان ایرانی(!) قرن هاس��ت که
است که رژیم تازی پرست کنونی آن برای شکرگزاری از آن همه مصیبت،
نشان تاریخی را از پرچم ما برداشت و تقویم « ُعمر»ی آنان را بکار می بریم،
بجایش نشانی دیگر گذاشت!
آن هم با س�لام و صلوات و احترامات
برای خش��نود س��اختن همین تازی فائقه!
پرستان مغزشسته بود که تقویمِایرانی انش��اءالله کس��ی ب��رای ای��ن همه
ی ما را نیز ،که مبدأش برعصر کوروش «غیرتمندی» ما را چشم نزند!
آریائی استوار است و هم اکنون  2566خیلی ببخشید که سخنم تند و تیز
سال از آن عصر زرین میگذرد (عصری اس��ت ،ولی دلم میخواهد در این باره
ک��ه ایران ابرقدرت جه��ان بود) کنار عمیقاً فکر کنی��د واگر بکنید به این
گذاشتند و به جایش تقویمی را بکار نتیجه خواهید رسید که داشتن یک
می برند ( )1386که نمایشگر شکست گاهنامه که رنگ ایرانی داشته باشد،
و بی تاریخ و بی فرهنگ بودن ایرانیان با ه ّویت ملت ایران ارتباط مس��تقیم
دارد،هویتی که تازیان و تازی پرستان
است.
تو گوئی که پیش از پیدایش اسالم ،قرن ها سعی کردند آن را از بین ببرند
ایران وجود خارجی و هیچگونه تاریخ و شوربختانه م ّوفق هم شده اند.
و فرهنگ وتمدن و هویت و حیثیت و اج��ازه بفرمائید در اینجا تصریح کنم
ک��ه ما با برادران ع��رب زبان خود در
شخصیتی نداشته است!
دریغا که تمیز از میان ما برخاس��ته این زمان هیچگونه جنگ و س��تیزی
زیرا تقویم اس�لامی کنونی ( )1386نداریم ،اما بر این باوریم که ایرانیان نیز
عده زیادی از هموطنان ما چه در مانند یهودیان و چینیان و مسیحیان و
که ّ

2566

نگرانی درباره تاثیر
خط آهن اصفهان-
شیراز بر “نقش رستم”

اصرار وزارت راه و ترابری ایران برای عبور
راه آه��ن اصفهان -ش��یراز از  ۵۰۰متری
آثار تاریخی “نقش رس��تم” ،در نزدیکی
شیراز و مخالفت س��ازمان های حمایت
از گردش��گری و آثار تاریخی با این اقدام،
موجب بروز واکنش های زیادی در محافل
فرهنگی و اجتماعی ایران شده است.
نقش رس��تم که در سه کیلومتری تخت
جمش��ید و در دامنه کوه “حسین” قرار
گرفته ،گور-دخمه های چهارتن از شاهان
هخامنشی یعنی داریوش اول ،خشایارشا،
اردشیر اول و داریوش دوم را در خود جای
داده است.

پس از سد سیوند
اینک نق
ش رستم در خطر!

ای��ن مجموع��ه همچنی��ن
دربردارنده یک نقش برجسته
عیالمی از سال  ۱۷۰۰پیش
از میالد ،بنای هخامنش��ی
موس��وم به کعبه زرتشت،
شش نقش برجسته از شاهان ساسانی و
تعدادی استودان (جای قرار دادن استخوان
مردگان) از دوره ساسانی است.
در حال��ی که مدی��ران س��ازمان میراث
فرهنگی به عبور قطار از  ۹۰۰متری نقش
رس��تم رضایت داده اند ،برخی باس��تان
شناس��ان با اس��تناد به مقررات موجود،
عبور راه آهن از اطراف نقش رس��تم را با
ه��ر فاصله ای خالف ضواب��ط مربوط به
حریم تخت جمش��ید می دانند و عقیده
دارند که این کار کالبد و منظر آثار تاریخی
“پارسه” را مخدوش می کند.

لهجه آشنا
الله ایرانی

مگو با من از آن خدایی که داری
و از شوق بی انتهایی که داری
مرا آهوی چشمهای تو کافیست
و کوران حال و هوایی که داری
مرا می برد تا طرفهای کاشان
همین لهجه آشنایی که داری
به دنبال خود می کشاند دلم را
در این کوچه ها رد پایی که داری
تو را می شناسم از اندوه چشمت
و از قلب بی ادعایی که داری
من و این همه در هوای تو ماندن
تو و آن همه آشنایی که داری
مرا کاش می بردی ای دوست روزی
به ابری ترین روستایی که داری

اعراب ،که هر کدام سالنامۀ مخصوص
بخود دارند ،ما هم باید س��النامه ای
مخصوص به خود داشته باشیم .پس
وظیفۀ همۀ ماس��ت که کاری در این
باره بکنیم.
من نام این کار را میگذارم:
«مقاومت مثبت مردم» («م .م .م)!».
این کار هیچ خرجی هم در بر ندارد!
بدین معنا از این پس همۀ ما هر وقت
به دوس��تان و یا بستگان و یا دیگران
نامه ای می نویس��یم ،از تقویم ایرانی
( )2566که تقویمی اس��ت قانونی و
به تصویب مجلس��ین ایران رس��یده
اس��تفاده کنیم؛ و اگ��ر چنین کاری
بکنیم معنایش این است که ما پیش
از پیدایش اسالم و تجاوز اعراب ،تاریخ
و فرهنگ و تمدنی داشته ایم و از زیر
بُته بیرون نیامده ایم وآنگهی ()2566
ما را به دوران و عصری وصل می کند
که ایران در آنوقت ابرقدرت جهان بود
ولی  1386ما را به دوران شکس��ت و
زبونی ایران وصل می کند.
ک��دام خردمند غیرتمن��دی راضی
میشود که تابلوی شکست خود را بر
در خانۀ خود بزند و پیوسته از شکست
خود یاد کند؟
و نیز نه تنها س��ال ه��ا ،بلکه قرن ها
جار بزند که ما ملتی هستیم شکست
خورده ،ب��ی ه ّویت ،بی فرهنگ و بی
تاری��خ؟ و این فضاحت را هر روز و هر
ش��ب بر روی کاغذهای خصوصی و
عمومی و رس��می و غیررسمی خود
ذکر و تکرار کند؟
من از تو می پرس��م آیا « ُع َمر» ع ّزت
و هویّت ایرانی ی تو را بیش��تر و بهتر
ثابت می کند یا «کوروش»؟
اگ��ر بگویی «عمر» م��ن با تو حرفی
ندارم جز اینکه بتو بگویم نوش جانت
وای��ن خف��ت و خواری و شکس��ت،
گوارای وجودت!
اما اگر بگویی«کوروش» ایرانی بودن
تو را بهتر و بیشتر ثابت می کند ،پس
دیگر چرا تقویمی را که « ُعمر تازی»
درست کرده بکار می بری؟
تو بای��د دنبال ابرمردی ب��روی که از
خاک پاک ایران اس��ت .بزرگی که در
کتب مقدس از او به نیکی یاد ش��ده.
هم در ت��ورات وهم در انجیل و حتی
در قران.
«ذوالقرنی��ن» که نام��ش به تجلیل
در ق��ران آمده کس��ی جز«کوروش»
نیست.
ادامه در صفحه26 :

مخالف��ت
باس��تان شناسان و دوس��تداران
میراث فرهنگ��ی با عبور قط��ار از نقش
رستم ،دومین مخالفت عمده آنها با پروژه
های عمرانی در اس��تان فارس تلقی می
شود.
در نخستین مورد ،آبگیری سد سیوند در
پاسارگاد با مخالفت این عده روبرو و گفته
ش��د که این اقدام منجر به نابودی ۱۳۰
محوطه باستانی در تنگه بالغی و آسیب
رسانی به آرامگاه کورش خواهد شد.

شب تیره

«فریاد» (مونتریال)

در این شب تیره امید سحری نیست که نیست
همراز من و دل به جز چشم تری نیست که نیست
از تیر حوادث شکستند همه بال و پر ما
با بال شکسته توان سفری نیست که نیست
یا رب چه رفته بر این قوم که در کنج عبادت
از ناله جانسوز شبانه ثمری نیست که نیست
با این همه دانشکده و مرکز علم آموزی
آدم فاضل و اهل هنری نیست که نیست
در غم خونین دل بیمار گریستیم شب و روز
شفاف تر از اشک تر ما گهری نیست که نیست
این سر سودایی که روزی پر از فتنه و شر بود
دیگر اکنون در آن شور و شری نیست که نیست
مجلس اُنسی که جمع همه ی اهل نظر بود
اندر آن جمع چرا صاحبنظری نیست که نیست
اسیر قفس خانه ی غربت شده «فریاد»
بیچاره تراز او دگر دربدری نیست که نیست
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جورج بوش :از روی جلد
تاکید بر موفقیت در استان
انبار

وی اس��تدالل کرد ب��رای آنکه عراقی ها
بتوانند به آشتی ملی دست یابند باید اول
در خانه های خود احساس امنیت کنند
و ه��دف افزایش نیروها در ماه های اخیر
همین بوده است.
جورج بوش س��عی کرد پیشرفت اوضاع
امنیتی در اس��تان سنی نش��ین انبار را
پررنگ کند ،جایی که پیشتر شاهد کشته
شدن یکی از سران قبیله ای که با ارتش
آمریکا همکاری می کنند بود.
وی گف��ت در بازدید هفته قبل از همین
استان ،رهبران محلی سنی به او قول داده
اند دیگر هرگز اجازه بازگش��ت القاعده را
نخواهند داد.
با این حال او به نقطه ضعف ها هم اشاره
کرد“ :در سراسر عراق ،تلفات غیرنظامیان
به خاطر حمالت تروریس��ت ها و جوخه
های مرگ بس��یار باالس��ت .و برای اکثر
عراقی ها ،کیفیت زندگی خیلی پایین تر
از آنچیزی است که باید باشد”.
اما او بالفاصله با استناد به سخنان ژنرال
پتریوس و رایان کراک��ر اظهار امیدواری
کرد موفقیت های اس��تان انبار در سایر
مناطق این کشور تکرار شود.

حمله لفظی به
ایران

آقای بوش در این س��خنرانی همچنین
در س��ه مورد به ایران اشاره کرد و گفت
پی��روزی آمری��کا در عراق مانع تس��لط
جمهوری اسالمی بر منطقه خواهد شد.
او گفت“ :یک سال قبل ،افراطیون شیعه
و پیکارجویان مورد حمایت ایران درحال
قدرت گرفتن و هدف قرار دادن سنی ها
برای ترور بودند .ام��روز ،این گروه ها در
حال متالشی شدن هستند و بسیاری از
رهبران آنها دستگیر یا کشته می شوند”.
ایران کمک به شورشیان عراق را رد کرده
است.
وی در ج��ای دیگری از این س��خنرانی
همچون گذشته به “نقش ویرانگر” ایران
اش��اره کرد“ :موفقیت عراق��ی آزاد برای
امنی��ت آمریکا حیاتی اس��ت .یک عراق
آزاد پناهگاه امن��ی برای القاعده نخواهد
بود .یک ع��راق آزاد با آم��ال و آرزوهای
ویرانگر ایران مقابله خواهد کرد .یک عراق
آزاد افراطیون را به حاشیه خواهد راند ،و
استعداد مردم آن کشور را شکوفا خواهد
کرد ،و لنگر ثبات در منطقه خواهد بود”.
وی در ادام��ه در س��خنانی که ی��ادآور

استدالل های پیش از آغاز
جنگ بود گفت“ :یک عراق
آزاد سرمش��قی برای مردم
سراس��ر خاور میانه خواهد
بود .یک عراق آزاد ش��ریک ما در نبرد با
تروریسم خواهد بود و امنیت ما را در خانه
خود افزایش خواهد داد”.
اما او همچنین نسبت به عواقب شکست
در عراق و فایده آن برای ایران هشدار داد:
“اگر از عراق رانده شویم ،افراط گراها از هر
دسته و گروه دلیر خواهند شد .القاعده می
تواند آنجا پناه و سرباز تازه بگیرد .ایران از
هرج و مرج به��ره خواهد برد و در تالش
های خود برای دستیابی به سالح هسته
ای و تسلط بر منطقه جسارت پیدا خواهد
کرد”.
ایران بارها گفته که به دنبال سالح هسته
ای نیس��ت .به عالوه رئیس جمهور ایران
همین یک روز پیشتر ادعای تالش برای
تسلط بر منطقه را رد کرد.
آقای بوش اما در ادامه س��خنرانی اش بار
دیگر ایران را متهم به تالش برای تضعیف
دولت عراق کرد.

‘پلی’ میان مخالفان و
موافقان

آقای بوش در این سخنرانی کوشید طرح
خ��ود را بهانه خوبی برای حل اختالف با
مخالفان جنگ جلوه دهد.
آقای بوش گفت“ :هرچه موفق تر باشیم،
نیروهای آمریکایی بیشتری می توانند به
خانه بازگردند”.
او گف��ت ک��ه ط��رح خ��روج تدریج��ی
نیروها ش��کاف میان کسانی که خواهان
بازگرداندن نیروها هس��تند و کسانی که
معتقدند موفقی��ت در عراق برای امنیت
آمریکا حیاتی است را پر می کند.
“این طرح برای نخستین بار ظرف چندین
س��ال این ام��کان را فراهم خواهد کرد تا
کسانی که در دو قطب مخالف این بحث
دشوار بوده اند کنار هم قرار گیرند”.
وی به منتقدانی که می گویند دیگر برای
تصحیح اوضاع عراق دیر شده است گفت:
“هرگز ب��رای ضربه زدن ب��ه القاعده دیر
نیست .هرگز برای پیش بردن آزادی دیر
نیست .و هرگز برای حمایت از نیروهایمان
در نبردی که می توانند در آن پیروز شوند
دیر نیست”.
آق��ای بوش پس از مرگ عبدالس��تار ابو
ریش��ه ،رهبر یکی از طوائف اهل س��نت
عراق ،که با شبکه القاعده مبارزه می کرد،
سخن می گفت.
ابو ریش��ه از جمله اعضای ائتالف طوائف
اهل س��نت این منطقه بود که در جریان
سفر هفته پیش جورج بوش به عراق با او

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

مالقات کرده بود.
خبرنگاران می گویند مرگ او ممکن است
تالش های آمریکا علیه القاعده در استان
انبار را تضعیف کرده یا برعکس عزم این
قبایل سنی برای حفظ ائتالف با آمریکا و
دولت عراق را تقویت کند.
طرح تازه آقای بوش بر اساس پیشنهادهای
ژنرال دیوید پتری��وس ،فرمانده نیروهای
آمریکایی در عراق تنظیم شده است.
آقای پتریوس این هفته در کنگره آمریکا
حاضر ش��د تا بگوید به عقی��ده او طرح
افزایش نیروها درحال نتیجه دادن است.

‘تنها راه رسیدن به صلح’

رهبران دمک��رات  -حزب مخالف رییس
جمه��ور  -در کنگره گفتن��د که تنها راه
رسیدن به صلح پایدار در عراق این است
که سیاس��تمداران آن کش��ور اختالفات
دیرینه خود را حل و فصل کنند.
یکی از نمایندگان سنای آمریکا از حزب
دمکرات گفت که سیاستمداران عراقی تا
کنون به پیشرفت سیاسی مهمی دست
نیافته ان��د و احتمال دس��تیابی آنان به
چنین پیشرفتی هم اندک است.
وی افزود که رییس جمهور آمریکا هر ماه
ده میلیارد دالر را برای جنگ عراق هزینه
می کند و به نظر دمکرات ها ،زمان تغییر
فرا رسیده است.
با این حال آنها علیرغم داشتن اکثریت در
کنگره و تالش برای تعیین جدول زمانی
ت��رک عراق ،فاق��د آرای کافی برای فائق
آمدن بر وتوی رئیس جمهور هستند.
سناتور جک رید که واکنش رسمی حزب
مخالف را فورا پس از سخنرانی آقای بوش
قرائت کرد گفت“ :رئیس جمهور یک بار
دیگ��ر از ارائه طرحی برای پایان موفقیت
آمیز جنگ یا ارائه منطقی قانع کننده برای
ادامه جنگ بازمانده است”.
پیشتر در این هفته نانسی پلوسی ،رئیس
مجلس نماین��دگان از حزب دمکرات ،در
واکنش به گ��زارش ژنرال پتریوس گفته
بود“ :به نظر من اینگونه می رسد که انگار
ژنرال پتریوس درحال ارائه طرحی حداقل
 10ساله برای حضور گسترده آمریکا در
عراق است”.
ژنرال پتریوس گفت که خشونت در عراق
از ماه فوریه به طور چش��مگیری کاهش
یافته اما تاکید کرد که کاهش زودهنگام
نیروه��ا دارای “پیامده��ای ویرانگ��ری”
خواهد بود.
پس از ورود  30هزار نیروی تازه آمریکایی
در فاصله ماه های فوریه و ژوئن هم اکنون
 168ه��زار س��رباز این کش��ور در عراق
مستقرهستند.
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سپاسگزاری
هفته های گذشته لحظاتی بسیار دشوار برای
خانواده های شادپور و هیهاتی بوده اند.
غم درگذشت عزیزمان،

خامن مهرانگیز هیهاتی،

تنها با همدردی دوستان گرامی قابل تحمل
گشته است.
دلداری های شما ،ارسال کارت ها و دسته گل
ها ،درج تسلیت ها در پیوند
و حضور شما در مراسم خاکسپاری و تودیع
عزیز از دست رفته مان،
اسباب تسلی و تسکین بازماندگان بوده اند.

بدین وسیله و در کمال سادگی ،از همه دوستان و سروران گرانقدر
صمیمانه تشکر کرده ،مراتب قدردانی خود را به حضور شما تقدیم می داریم.
امید است ،با بزرگواری خود ،این مختصر را به عنوان سپاسگزاری پذیرفته،
پوزش ما را از شرفیابی حضوری ،به علت تألمات روحی ،قبول فرمائید.

از سوی خانواده های داغدار علی اشرف شادپور

امیر خدیر

دوستان گرامی آقایان
جمشید و بهمن جزستانی
ما نیز به سهم کوچک خود در اندوه از دست رفتن مادر گرامی تان با
شما صمیمانه همدردی میکنیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.

پزشکی...
ادامه از صفحه22 :
 شستشوی روزانه مو مخصوصاموی چ��رب (برعکس آنچه که
مردم فکر می کنند).
 از شامپوهای بدون عطر و رنگاستفادهکنید.
بهترین ش��امپوها گ��ران ترین
نیستن .د
از نتیجه گیری خود اس��تفاده
کنی��د ن��ه م��ارک ش��امپو .از
شامپوهای خنثی که نه اسیدی
هستند و نه قلیائی استفاده کنید
که مو را خشک و شکننده نمی
کنند.
 هیچ لوس��یون و کرم معجزهکننده وج��ود ن��دارد که موی

ریخت��ه ش��ده را دوب��اره
برویاند.
وق��ت و پول خ��ود را هدر
ندهید!
 قبل از رنگ کردن مو و فر دادنآنها یک امتح��ان کوچک روی
پوس��ت انجام دهید که آلرژی
نداشته باشید که می تواند تولید
التهاب پوستی و حتی سوختگی
شیمیائیبکند.
 داروهائ��ی که مصرف میکنیدتحت نظر پزش��ک باشد و با او
مش��ورت کنید که آیا برای مو
مضر هس��تند یا نه .بسیاری از
داروها روی مو اثر دارند.
 آرایشگر خوبی داشته باشید.راههای زیادی هست که بتوانید
نش��ان دهید که م��وی زیادی
دارید؛ یا موی دیگری را به موی
شما وصل کند که کامال طبیعی

انتخابات فدرال
ادامه از صفحه19 :
سراس��ری ک��ه
ش��اید قب��ل از
پایان سال برگزارگردد ،می توان دولت هارپر را بر
سر مسئله افغانستان شکست داد.
فرورفت��ن ارتش کانادا در منجالبی که آمریکائی
ها در افغانستان درست کرده اند ،هرگونه ابتکار
عمل عمده سیاس��ی را ب��رای هارپر غیرممکن
میکند ،چون او نخس��ت وزیری خود را بر محور
این چرخش اساسی در سیاست خارجی و نظامی
کانادا پایه گذاشته است.
امیدوارم این چرخش برای همیشه دست محافظه
کارانی از نوع هارپر را از قبضه کردن قدرت کوتاه
کند.
حاال که صحبت انتخابات به اینجا کشید ،دوستان
میدانن��د در ش��ب انتخابات کب��ک 26 ،مارس
گذشته ،چیزی نمانده بود در حوزه  Mercierدر
مونترال از طرف مردم انتخاب شوم:نماینده PQ
(دانیل تورپ) با  3درصد تفاوت رای ،کرس��ی را
برد.
اما در انتخاباتی که احتماال در مدت کمتر از یک
سال دیگر در پیش اس��تQuébec solidaire ،
مصمم است این کرسی را به دست آورد.
ده ها تن از دوستان من در جامعه ایرانی ،همانند
خانواده بزرگی ،مرا در مبارزه انتخاباتی تشویق و
حمایت مادی کردند.
از آنان سپاسگزارم.
قدر کمک آن ه��ا را به خوبی میدانم .به همین
جه��ت پیروزی خ��ود را در انتخاباتی که در راه
است ،پیشاپیش در گرو حمایت مجدد آن ها می
دانم.

نشان میدهد.
مشکل اینس��ت که وقتی موی
شما رشد میکند باید به آرایشگر
مراجعه کنی��د تا در محل اولیه
قرارش بدهد.
 ب��ا ی��ک متخص��ص آرایشمش��ورت کنید .اگر میخواهید
از موی مصنوعی یا کاله گیس
استفادهکنید.
 برای از بین بردن موی زیادی،ب��ی رنگ کردن آنها ،اس��تفاده
از م��وم ،الکترولیز و ی��ا لیزر از
متخصص زیبائی استفاده کنید
که بهترین راه را برای موی شما
انتخاب کند.
 برای رژیم های شدید از رژیمهای کم پروتئین��ی و کم آهن
استفاده نکنید .ممکن است موی
خود را از دست بدهید.
 -از رن��گ کردن و فر دادن مو با

هم خودداری کنید .ممکن است
تولید سوختگی بر اثر پراکسید
بکند.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم:

 اگر در یک محل مشخص موریخته شده است.
 اگر مو بشدت و دائم می ریزد. اگر روی پوس��ت س��ر التهابو خ��ارش و تغییر ش��کل دادن
پوست وجود دارد.
پزشک شما امتحان درماتولوژی
انجام میدهد .از میکروسکوپ و
یا المپ وود  woodاستفاده می
کند.
گاهی «بیوپس��ی» و یا کش��ت
قارچ الزم می شود.
تریکو گرام ،آزمایش��ی است که
مق��دار کم��ی از م��و را کنده و

همـــدردی

دوستان ارجمند ،آقایان جمشید و بهمن جزستانی،
و خانواده های سوگوار

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر گرامی تان ،با شما عزیزان صمیمانه
همدردیم و برایتان آرزوی آرامش و شکیبایی داریم.

از طرف مدیریت و کارکنان شرکت لوازم یدکی (اتوپارت) اتواتر

کامران و خشایار

ابراز همدردی و تسلیت
دوستان گرامی ،جنابان آقایان
جمشید و بهمن جزستانی و خانواده محترم
درگذشت دردناک نازنین مادر گرامی شما در ایران ،موجب تالم و تاثر ما گردیده،
بدینوسیله در اندوه بزرگ از دست رفتن آن بانوی نیکوکار با شما عزیزان صمیمانه
همدردیم و برایتان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

کارکنان شرکت اتوپارس تکنیک
آزمایش می کنند تا مش��خص
ش��ود که مو در چه مرحله ای
است ،استراحت یا رشد .آزمایش
خون برای جس��تجوی امراض،
کمبوده��ا و همچنی��ن تعیین
مقدار هورمونها الزم است.

درمان:

در مرحله رشد و
استراحت

باید علت را پیدا کرده و درمان
کرد.
(داروها ،کمبودها ،کم کاری یا پر
کاری تیروئید ،استرس و غیره)
درمان دیگری وجود ندارد.

ریزش بر اثر زیادی
هورمون مردانه

داروئی بن��ام  Propeciaحدود

 70-60درص��د از ری��زش
جلوگیری می کند و  10درصد
دوب��اره م��ی روین��د .در  2یا 3
درصد افراد قدرت جنسی را کم
می کند .پیوند مو ،گران قیمت
اس��ت ولی دائمی اس��ت و باید
چند بار انجام بشود تا از نقاط پر
مو درآورده ش��ده و در نقاط بی
مو کاشته شود.

کچلی

داروی ضد ق��ارچ از راه دهان و
شامپوی درمانی مانند Nizoral
 -Peladحمله بدن شخص به مو
معموال موقتی است و  90درصد
در م��دت  6ت��ا  12ماه خودش
خوب می شود .کرم کورتیزون یا
تزریق محلی آن می تواند درمان
را س��ریع تر کن��د .اگر منطقه
بزرگی از مو ریخته شده اند باید

درمان ایمیونوتراپی و یا فتوتراپی
کرد.
 -Hirsutismeاگر مقدار هورمون
مردان��ه در خ��ون زیادتر از حد
معمول است باید هورمون تراپی
همراه با داروهای دیگر استفاده
کرد و یا تکنی��ک های زیبائی
مانن��د لیزر ب��رای از بین بردن
موی زاید

کندن مو

باید به متخصصین روانشناسی و
روان درمانی مراجعه کرد.
کنده شدن مو بر اثر فشار (مثل
مدل دم اس��بی) در اکثر موارد
ع��وض کردن م��دل آرایش مو
باعث رویش دوباره مو می شود.
ایام خوشی داشته باشید

25

 kسالk 14شماره  24 k 808شهریور 1386

زنان...

 ۷سپتامبر ۲۰۰۷

بهروز نرو!

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
پدرم رقصیدن بلد نبود و بلد نبود مرا
مثل لیال فروهر با دو دست بلند کند و
باال بیندازد .پدرم با من بازی نمی کرد و
بیشتر با رفقای خودش بازی می کرد .آذر
شیوا خیلی شیک و با کالس بود و فریبا
خاتمی هم به همچنین ،خوش لباس
و تی تیش مامانی .مادر سینمایی باید
بانمک و شاد و شنگول باشد و برقصد
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وثوقی
مهستیشاهرخی
آقای وثوقی ،بهروز عزیز این سومین نامه
ایست که برایت می نویسم:
نوشتم “آقای وثوقی” چون شما را هیچ
نمی شناسم و نوشتم “بهروز عزیز”
چون از وقتی یادم می آید ترا می شناسم.
درست یک وجب بودم و رفته بودم
سینما و تو بزرگترین و قوی ترین آدم
دنیا بودی .تمام عرض و طول پرده را فتح
کرده بودی و گسترده بودی خود را بر
پهنه ی بیکران سینما .همه ی عضالت
سر و صورت و دست و شانه هایت را می
شناسم .نگاهت را می شناسم پرش ریز
زیر چشمهایت را می شناسم .دستهایت!
نحوه ی کبریت کشیدنت! صدایت؟
صدا؟ صدا صدای خودت بود و در ذهنم
حک شده است .چشم بسته ترا از صدایت
هم می شناسم .ترا بهتر از پدرم و بیشتر
از هر مردی در زندگیم ،از همان اول می
شناسم و بارها و بارها دیده ام.
زیاد سینما می رفتیم .خانه مان نزدیک
سینما بود و هر چند روز ،بعد از شام،
مادرم ،خواهرم را که نوزاد بود ،توی کیف
حمل نوزاد می گذاشت و می رفتیم به
سینما و معموالً هر فیلمی که بر روی
پرده ی سینمای محله مان ،که سینما
فلور بود و بعدش در محله ی بعدی
سینما حافظ را می دیدیم .تمام سری
جیمزباند ،تمام “مأمور ما فلینت” ،تمام
“الویس پریسلی” ها و فیلم های ایرانی و
گاهی هم هندی.
بعدها دیدم بعضی از مردان زندگیم گمان
می برند جیمز باند اند! یا همان مأمور
دو صفر هفت! ولی آخرش “آقای چهار
و بیست” از کار درمی آمدند! از الویس
خوشم می آمد .پسر خوبی بود و گیتار
می زد .شنا هم بلد بود .برای من دریا
ندیده ،الویس همیشه کنار ساحل روی
ماسه ها می رقصید و آواز می خواند و
معصومیتی خرکی داشت که گول زننده
بود .الویس خوش قیافه هم بود فقط برای
منی که به زور تا کمر پدرم می رسیدم
زیادی گنده بود .مردان زندگیم هیچکدام
به خوش تیپی و هنرمندی و دخترکشی
الویس نشدند و نبودند البته همه شان در
ذهن خود خیال می کردند الویس اند!
الویس با حال بود.
تو هم بودی.
تو با خشم ات و انتقامت و قصاص!
در دوران نیم وجبی بودنم ،در عالم
واقعیت ،پدر و مادر داشتم .پدر و مادری
که با آنها به سینما می رفتم ولی توی
ذهنم پدر و مادر سینمایی هم داشتم.
مادر واقعی ام یک خانم معلم کالسیک
بود .باشخصیت و موقر .شیک هم بود.
مادرم هرگز در زندگیش نرقصید تا مرد.

نشناخت و ندید.
من واقعی تر بودم یا
سینما؟ او واقعی تر
بود یا تخیالت من؟ بابا
فردینم مدتها بود فیلم بازی
نکرده بود و موهای سرش سپید
شده بود.
بابا فردینم از غصه بازی نکردن
دق کرد و مرد.
بابا فردینم خوب و مهربان بود و همه
دوستش داشتند .سلطان واقعی قلبها ،بابا

_____________________________________
 آقای وثوقی ،گفته ای می خواهی برگردی به ایران .گفتهای اگر از تو دعوت رمسی به عمل بیاید به ایران رمسًا سفر
خواهی کرد!
 بهروز! خرابت می کنند! به گندت می کشند! رمسی نشو!رمسی نرو!
مبان و تعداد عالقمندانت را دو برابر کن! مبان و امید بده!
 بهروز عزیز ،همه ی مردان زندگیم ،هر یک سایه ای ازتو بودند .تو در نقش بودی و آنها در واقعیت .خشونت تو
سینمایی بود .خشونت آنان دردناک و شکننده بود...
 سالهای آخر شاه مخوف بود وگرنه به اینجا منی رسیدیم.بهروز جان ،به جای نسل التی که از تصویر سینمایی توتکثیر شد و کشوری هفتاد و چند میلیونی را فتح کرده است،
بیا و نسلی از جوانان هشیار و معقول و صلح جو با سینمایی که
چاقو و قمه هایش را دور انداخته است تولید کن!
_______________________________
و بزن و بکوب کند و پدر سینمایی هم
بایست بانمک و خوش تیپ باشد و بلد
باشد با بچه ها بازی کند ،حتا اگر آن
بچه ها ،بچه های خودش نباشند.
پدر و مادر سینمایی ام ،فروزان و فردین
بودند.
با فروزان می شد رقصید و با فردین می
شد مسخره بازی درآورد و فردین بلد
بود مرا با دو دست مثل لیال فروهر بلند
کند و ببرد باال و بچرخاند .تو هیچوقت
با من هیچ نسبتی نداشتی .هنوز هم
نداری .من فقط می شناسمت ،آره تو
هم از همان اول بودی .همین .فردین
همیشه با ماشین بزرگش عقبمان می
آمد ،من و لیال فروهر ،هردو لباسهای
مهمانی پوشیده بودیم و روبان به سرمان
زده بودیم و فردین ما را با خود می برد
و می گرداند.
یک بار بعد از انقالب ،بابا فردینم را
تصادفی دیدم .میدان ونک ،خیابان ونک،
بابا فردینم مقابل یک فرش فروشی
ایستاده بود و با کسی حرف می زد و
ناگهان خندید .موهایش سپید شده بود و
ناگهان دوچال آشنا بر دو گونه اش.
در آن روز ،من خانمی بودم با مانتوی و
روسری سیاه در عزای یکی از پسرخاله
هایم ،آنکه در شانزده سالگی در اولین
ماه جنگ ،کنار رود کارون به رگبار گلوله
بسته شد.
آیا ممکن است پدری یکی از فرزندانش
که روزی روی دست بلند کرده است
و خندانده است را به چشم نبیند و به
رسمیتنشناسد؟
انگار نامریی شده بودم چون بابا فردینم

چرا زنان ایرانی آتش به
جان خود می کشند؟
دومحقق ایرانی؛ به اسامی “امجدی”
و “گنجی” علل و ش��یوه خودکشی
زنان ایرانی را بررسی کرده و گزارشی
در این ارتباط منتشر ساخته اند .چند
تحلیل گر نیز بر این گزارش نظرات
خ��ود را افزوده اند و از مجموعه این
تحقیق و نظرات ،حاصل زیر بدست
آمده است:
خودسوزی در میان زنان حدود چهار
برابر مردان است .زنان ایرانی بیشتر
در س��نین جوانی خودکش��ی می
کنند .همچنین در میان زنان متاهل
خودکش��ی متداول تر از زنان مجرد
اس��ت ( 64درصد متاهل در مقابل
36درصد مجرد) .عمده ترین انگیزه
زنان شوهردار آزار و اذیت شوهرانشان
است .عمده زنانی که خودکشی می
کنند بی س��واد یا کم س��وادند .در
کردس��تان زنان از روش های خشن
تر ،مانند خودسوزی برای خودکشی
استفاده می کنند .بیش از  50درصد

مرا

زنانی که خودکشی
می کنند ،با ریختن
نفت ب��ه روی خود و
کش��یدن كبریت به
استقبال مرگ رفته اند.
 44درصد زنانی که خود کشی می
کنند خانه دارند .در مناطق عشایری
باورها و اعتقادات نادرس��ت بیش از
سایر مناطق حاکم است و از همین
مناطق گزارش های خودکشی بیش
از سایر نقاط است.
دراس��تان ه��ای کردنش��ین ایران
خودکش��ی زنان در رتبه های اول تا
سوم قرار دارند ،به طوری که استان
کرمانشاه در رتبه اول ،استان ایالم در
رتبه دوم و استان کردستان در رتبه
سوم قرار گرفته است.
در س��ال  1375از ه��ر  100هزار
ایرانی 588 ،نفر دست به خودکشی
زده اند .این آمار در س��ال  76حدود
 442نفر و در س��ال  77حدود 453
نفر و در س��ال  78ح��دود  324نفر
بوده اس��ت .خودکشی زنان در گروه
سنی  18تا  24سال بیشتر از سنین
دیگر است.

فردین خودم بود .اینها اگر می خواستند
گلی به سر هنرپیشه ای بزنند ،آن را به
سر بابا فردینم می زدند و نمی گذاشتند
تا از غصه بمیرد .بابا فردینم دم دستشان
بود ،بابا فردینم در ایران مانده بود .نگر بابا
فردینم چه مشکلی داشت که تمام این
سالها نگذاشتند بازی کند و با زبان ،بازی
اش دادند تا آخر سر از غصه مرد؟
بهروز،
باالخره از نیم وجبی بودن در آمدم و
یک وجبی شدم .اما من ولی هیچوقت به
بزرگی آفیش های سینما که تصویر ترا
منعکس می کردند نرسیدم .من همیشه
مقابل تو بیشتر از یک وجب نبودم .تو
همه جا بودی.
دانشگاه که رفتم بیشتر پسران هم
دانشکده ای ام چیزی از تو داشتند .یکی
شلوار ترا می پوشید و یکی مثل تو تی
شرت می خرید .یکی همیشه سرش
را مدل موهای تو کوتاه می کرد و یکی
استکان چای را مثل عرق خوردن تو
در فیلم قیصر باال می انداخت و من در
ته وجودم به او می خندیدم و همیشه
می گفتم:
“آخه چایی رو که این جوری نمی
اندازن باال!”
یکی پشت موتور بیخودی می ایستاد و
ژست “رضا موتوری” ترا می گرفت.
تو همه جا بودی و مرتب تکرار می
شدی و مرتب تکثیر می شدی .انگار از
تو بارها و بارها فتوکپی گرفته بودند .در
پیاده رو و یا در عکسهای باالی سینماها.
همیشه از خود می پرسیدم:
“آخر چگونه طاقت می آورد مدام نقش
الت ها را بازی کند؟”
نقش بازی می کردی و خوب نقش
شان را بازی می کردی .سیلی می زدی.
مشت می زدی .قمه می زدی .چاقو می
کشیدی .و من همه را تحمل می کردم
چون می دانستم سینماست و فقط
نقش است و داری بازی می کنی.
از چشمانت معلوم بود که باهوشی.
از طرز پاسخ گفتن به سئواالت در
مصاحبه هایت معلوم بود که الکی و
قالبی و آدم یک بار مصرف نیستی.

جنس ات یک چیزی شبیه فاستونی
مرغوب بود .از نوع حرف زدنت
در مورد همکاران و اطرافیانت
معلوم بود که با شخصیتی و
با هنرپیشه های دیگر برخورد
دوستانه و حرفه ای داری.
بهروز عزیز می بینی چقدر خوب می
شناسمت؟
پس برای همین نوشتم آن باال “بهروز
عزیز”.
بهروز عزیز اول ترا شناختم و بعد همه
ی مردان زندگیم ،هر یک سایه ای از تو
بودند .تو در نقش بودی و آنها در واقعیت.
خشونت تو سینمایی بود .خشونت آنان
دردناک و شکننده بود .سایه های تو،
همیشه برایم آدم شکن بوده اند.
یادت هست توی فیلم همسفر به
گوگوش سیلی می زدی و رویش را کم
می کردی.
تکنیک سینمایی اش را بلدم .همانطور
که تو با دست راست سیلی می زنی توی
صورتش ،همزمان او دستش را باال می
آورد صورتش را برمی گرداند به سمت
چپ .دست تو به جایی نمی خورد و
یا همزمان با دست راست سیلی می
زنی توی دست چپ خودت تا صدایش
هم ایجاد شود .تمرین و تایمینگ الزم
است .سینماست دیگر .اولین سیلی ام
را در پانزده سالگی از دست تو خوردم
و هیچ سینمایی هم نبود .جای سیلی
ات هنوز روی صورتم هست .البته تو نه،
یکی مانند تو .مرا سیلی زدی چون برایم
نامه عاشقانه فرستاده بودی و من جواب
نداده بودم.
یادت هست آقای قیصر؟
بهروز جان یک بار ،از یکی از سایه های
تو چنان سیلی جانانه ای خوردم .از سمت
چپ به راست زد و راست به چپ زد و
زد و زد تا دماغم خون افتاد و سرم منگ
شد و گیج خوردم و افتادم زمین و بعد
لگدم زد که:
“فیلم در نیار! پاشو بینم!”
فیلم درنمی آوردم .توان پا شدن نداشتم.
آخرین سیلی ها را از دستان متبرک
همسرم خوردم ،با آن دستی که قرار بود
پلی از عشق و نور و نسیم بر فراز شبها
بزند چنان جلوی چشمان مادرم زد توی
گوشم که هنوز گوشم تیر می کشد.
بهروز ،هنوز هم جایی توی سرم و جایی
توی صورتم از شدت سیلی ها و ضربه
های تو و امثال تو درد می کند و هنوز
جگرم از دستان سنگین تو زخمی است.
یادم است انقالب شد و شهر پر از تو شد،
بهروزها همه با قمه.
وثوقی ها همه نعره کشان.
رضا موتوری ها همه برای اعتراض.
قیصرها همه برای ناموس.
آقای وثوقی،
بهروز جان،
هیچ می دانی سهم بدآموزی فیلمهای تو
در این انقالب ناموسی چقدر بود؟
سهم بدآموزی التهای مسعود کیمیایی
در زن کشی ایرانیان را می دانی؟
بیخود نبود که زود بعد از انقالب ،و در
جمهوری زن کشی و پدرساالری غالب،
مسعود کیمیایی شد رئیس شبکه دوی
تلویزیون .بیخود نیست هنوز هست.
بیخود نیست که هیچ کاریش ندارند.
کیمیایی در بار آوردن نسل زن کشان
خیلی به گردنشان حق دارد .ولی آقای
وثوقی شما فقط هنرپیشه بودید و بهروز
تو چه هنرپیشه خوبی بودی در “سوته
دالن” و باز در نشان دادن آنهمه معلول
ذهنی در آن اجتماع عقب افتاده.
آقای وثوقی،
من اگر االن دارم این نامه را می نویسم
برای اینست که به وجود و حضور انسان
در درون آدمی هنوز اعتقاد دارم و هنوز
آنقدر ذهنم سیاه نشده است که سپیدی
شیر پربرکت و مهربان مادرم را از یاد
برده باشد .هنوز حتا پس از مرگش موج
های پر مهرش به سویم شناور است .پس
باورت می کنم وقتی از احضار شدنت
توسط ساواک برای یک پرس و جوی
ساده حرف می زنی.
سالهای آخر شاه مخوف بود وگرنه به
اینجا نمی رسیدیم.
خوف پنهان!
آن زمان دانشجوی هنرهای زیبا بودم و
یادم هست با جوانی دم تئاتری قرار دیدار
داشتیم.
من به خاطر راه بندان دیر رسیدم و او
زودتر رسیده بود و منتظرم ایستاده بود.
قرار سازمانی نبود .قرار مالقاتی بود دنج و
شاید بشود عاشقانه بین دو جوان بیست
ساله .آنجا بغل یکی از کوچه های خیابان
فردوسی ایستاده بود و راه پایی می کرده
تا هر وقت من از تاکسی پیاده شدم بیاید
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جلو و باهم برویم یک
قنادی یا جایی بنشینیم
تا زمان نمایش فرا
برسد.
زمان :یکشنبه  7اکتبر ۲۰۰۷
ناگهان یک پیکان
سفید با چهار نفر
 10:30صبح تا 13:30
سرنشین توقف می کند
به همه زنان عالقمند
و دو نفر پیاده می شوند
خوشامد میگوییم .نشانی جدید
مترو
و به سمتش می آیند
8043 St.
Jarry
و  ...برده بودندش توی
Hubert
یکی از همین خانه
های ساواک و پرس و
شاه شده ای!
جو و چند ساعت طول
شاه شدن ترقی ندارد .اول تا آخرش
کشیده بود و شانس آورده بود ،چون بعد
بایست با معیارهای آنان و شرایط آنان
آورده بودند و ولش کرده بودند...
در تئاتر شهر کار کنی .خوب اینجا مگر
این تلخ ترین قرار عاشقانه من است که
به خوبی به یاد دارم و توی ذهنم حکاکی این آرکاداش تئاتر کلن چه اش است؟
اینجا تو تماشاگران تئاتر و آزادی قلم و
شده است.
اندیشه ات را داری ،پس چه نیازی به این
بهروز جان ما ،من و او (اینجا اسمش را
پس رفت و همکاری می بینی؟ مرتب
می گذارم :بهروز) من و بهروز فقط دو
به نشانه تأیید سر تکان می داد ،ولی دو
دانشجوی ساده بودیم و فعالیت سیاسی
ماه دیدم رفته ایران و نمایشی برده برای
هم نداشتیم و داشتیم در دوران خوش
جشنواره فجر!
اختناق فقط با هم می رفتیم تئاتر! چند
ماه بعد از این اتفاق کارهایش را راست
می دانی آدمها هم ضعیف اند و هم
و ریست کرد و برای همیشه از ایران
پیچیده!
رفت .االن بایست جایی نزدیک شما ،در
بعد هم شایعه بیماری غریبش جگرمان
کالیفرنی باشد .بهروز را بازجویی کرده
را کباب کرد و هیچ به رویش نیاوریم.
بودند چون سر کوچه یا خیابانی منتظر
سفری با خانواده اش به پاریس داشت.
بوده است!
به او گفته بودم ویدئوی نمایش هایش را
منتظر بودن جرم بود؟
بیاورد تا هنرمندان ساکن پاریس ببینند و
مجسم کن بهروز بیست ساله ای را که
با کارش آشنا شوند.
سر کوچه ای که به اداره تئاتر می رود
منتظر دختری بوده است و هول و هراس می دانی سوغات سفر دوست مهاجرمان
برای ما چه بود؟
و دست پاچگی که ای وای اگر بابام مرا
ویدئوی اجرای نمایش “پستچی” در
ببیند چه می شود؟ اگر عموم مرا اینجا
تئاترچهارسو!
ببیند چه می شود؟ اگر خاله ام مرا اینجا
یعنی این آقای مقیم آلمان اول برداشته
ببیند چی می شود؟ اگر بیاید چی می
فیلم نامه خارجی را با موازین اسالمی
شود؟ اگر نیاید چی می شود؟ و مجسم
ترجمه کرده و بعد با روسری و چاقچور
کن مأموران ساواک را که گمان برده اند
داستان پابلو نرودا را به شیوه ای کام ً
ال
چریک گرفته اند یا چی؟ بهروز من باور
اسالمی در تئاتر چهارسو سانسور و اجرا
می کنم هنرپیشه ی مشهوری مانند ترا
کرده و دست آخر از همان ضبط ویدئویی
هم احضار کرده باشند و بعد هم برای
به عمل آورده و همان تحفه را آورده به ما
ترساندنت تهدیدت کرده باشند .ترس و
ارعاب سالح دیکتاتوری هاست .بهروز من در پاریس نشان می دهد .و ما در پاریس
با امکانات زیرصفر او را دوستانه زیر سقف
باورت می کنم.
کوچکی مهمان کرده ایم تا از طریق او
توسط جمهوری اسالمی تف باران شویم!
حاشیه رفتم.
تازه فکر می کند من وظیفه ام است!
می روم سر اصال مطلب.
و بدتر از آن اینست که گمان می برد
علت این نامه ویژه نامه بهروز وثوقی
تصمیم او به من مربوط نیست و من
نیست.
باید به نام “دوستی” به او کمک کنم
ویژه نامه ات مدتهاست که آماده است.
ولی این مصاحبه آخرت باعث شد که این تا جمهوری اسالمی را در خارج از مرزها
برقرار نگه دارد! وقاحت این حرکت زشت
نامه را بنویسم و تاکنون دو نامه نوشته
او را هرگز فراموش نمی کنم که تا چه
ام و این سومین است و آقای وثوقی
حد ما را بازیچه خود قرار داد .بهروز جان
هیچ تقصیر شما نیست ،ولی به علت بی
آدم ها هم ضعیف اند و هم پیچیده!
احتیاطی نامه اول را «سیو» نکرده بودم
و پاک شد.
آقای وثوقی نمی دانم این انجمنی که قرار
و بار دوم هم از بدشانسی چون آخر
است تأسیس شود تا چه حد به جشن
شبها می نویسم و خواب آلوده بودم و باز
سینما ربط دارد؟ همین قدر می دانم که
دوباره همین طور شد و همین بدبیاری
باعث شد که اراده کنم که حتماً و حتماً
کمک به جوانان عالقمند به سینما پروژه
سومین نامه را بنویسم و سیو کنم و حتماً ایست در خور توجه و تعمق ولی از آنجا
که در این ده سال اخیر دیده ایم هر چه
برایتانبفرستم.
می شود یا سرش به جمهوری اسالمی
بند است و یا ته اش و یا نخش ،به این
آقای وثوقی ویژه نامه ات آماده بود ولی
پروژه با تردید می نگرم و نگران چگونگی
مصاحبه ات در سایت «انتخاب» مرا به
طرح دقیق اجرایی و منابع مالی این پروژه
فکر انداخت.
هستم.
گفته ای می خواهی برگردی به ایران.
گفته ای اگر از تو دعوت رسمی به عمل
آقای وثوقی!
بیاید به ایران رسماً سفر خواهی کرد!
از من دلخور نشو ولی جمهوری اسالمی
آیا سفرت به ایران یعنی رسمیت
همیشه مرا به یاد فیلم “پل رودخانه
بخشیدن به دولت ایران و رسمیت
کوای” می اندازد.
بخشیدن به سینمای دولتی ایران است؟
یادت هست توی آن فیلم چقدر نیروهای
آیا سفرت به ایران سفری دیپلماتیک
مقاوم تالش کردند تا پل بین دو سرزمین
است؟
از بوجود آوردن انجمنی برای سینماگران را حفظ کنند و نگذارند پل منفجر شود و
پل سالم بماند و برای آن پل لعنتی کشته
جوان حرف زده ای؟
هم دادند.
کمک به قیصرها و رضا موتوری ها و
پل ماند ،ولی در پایان فیلم قوای آلمان
مسعودهای کوچک تا سینمای ایران را
نازی بود که آمد و به راحتی از روی آن
آباد کنند؟ و بهروز جان با کدام بودجه؟
پل گذشت.
هیچ در مصاحبه ات از بودجه و منابع
بهروز جان دیده ای هر چه تالش می
مالی این پروژه عظیم حرف نزده ای؟
کنیم تا چیزی را بسازیم و یا حداقل آنچه
مانده را حفظ کنیم در آخرین لحظه
بگذار داستانی ساده ای را برایت تعریف
جمهوری اسالمی دستش را روی آن می
کنم.
گذارد و به نام خود تمام می کند؟
ده سال پیش آلمان رفته بودم .جوان
هنرمندی مدام با این و آن حرف می زد
مث ً
ال جمهوری اسالمی چه گلی به سر
و نظرخواهی می کرد چون می خواست
زنان ایران زده است که فرستاده هایش
به ایران برود و در شرایط ایران تئاتر کار
می آیند و می گویند در دوران جمهوری
کند .از من هم مثل دیگران نظرخواهی
اسالمی آمار تحصیل زنان باال رفته است!
کرد .به او گفتم:
مگر جمهوری اسالمی که همه ی درها را
“علیرضا جان ،یا بهروز جان ،رفتن و
به روی زنها نبسته است؟
کار هنری کردن در ایران فعلی به قول
پدرم ،مثل شاه شدن می ماند و راه ترقی و همه ی حقوق انسانی را از آنان دریغ
نمی کند؟
ندارد”.
پس به چه حقی ،مبارزه زنان را برای
یک بار می روی ایران و خیال می کنی
تحصیل و تکامل به نام خود تمام می
شاه شده ای و آنها با تبلیغات بسیار برای
کند؟
خودشان ،به تو مانند «تواب» نادمی که
یا مث ً
ال انوشه انصاری چه ربطی به
دست از پا درازتر سرافکنده ،به وطن
جمهوری اسالمی داشت که دست
برگشته و توبه کرده ،از سر بزرگواری
آخر خودش پول سفرش را هم جیب
امکان می دهند که نمایشی را در تئاتر
های پرپولش پرداخته بود ،ولی بایست
شهر با معیارهای آنان به روی صحنه
آرم جمهوری اسالمی را بر روی
بیاوری.
این هم آغاز و هم پایان داستان است.
ادامه در صفحه27 :

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
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افغانستان

هنوز 70درصد

بی سوادند!

افغانستان در حالی به استقبال روز
بامدادی
بین المللی سواد می رود که براساس
بنگر که چه خوشرنگ است تخمین صندوق حمایت از کودکان
زیبایی ی شبگیری :سازمان ملل متحد (یونسف) ،هم
اکنون هفتاد و یک درصد مردم این
آمیزه ی دلخواهی
از قهوه ای و شیری .کشور از بی سوادی رنج می برند.
یک سخنگوی یونیسف به بی بی
س��ی گفت که آمار این س��ازمان،
هستی به فزایش بین.
میزان بی س��وادی را در میان زنان
آفاق به زایش بین.
افغان ،تا هشتاد و شش درصد نشان
خورشید در آیش بین:
می دهد.
خیزنده به آژیری.
نزدی��ک به س��ی س��ال جنگ در
افغانستان ،در کنار دیگر مشکالتی
بی پرچم و سربازان،
که ایجاد کرد ،به وضعیت آموزش و
گردیده به شب تازان،
پرورش در این کشور نیز به شدت
برنده فروغ آن
آسیب رساند.
را جوهر شمشیری.
بیشترین آسیب در این زمینه ،در
جری��ان س��الهای  ۱۹۹۶تا ۲۰۰۱
ای من ،که به آزادی،
می�لادی به آم��وزش و پ��رورش
همگوهره ی بادی!
افغانس��تان وارد آمد ،سالهایی که
بر خیز و به دلشادی
گروه طالبان بر افغانستان حاکمیت
وانه غم و دلگیری.
داش��ت ،دختران و زنان از رفتن به
مکتب محروم شدند.
رو سوی فالنی کن.
هر کار توانی کن.
هدف از پیش تعیین شده
بر خیز و جوانی کن،
هر چند دگر پیری.
ب��ا آغاز به کار دولت پس از طالبان
در افغانستان ،زمینه آموزش برای
نه سختی و نه نرمی،
میلیونها دانش آموز افغان فراهم شد
نه ترسی و نه شرمی،
و وزارت معارف اعالم کرد که بیش
نه سردی و نه گرمی،
نه بهمن و نه تیری .از شش میلیون دانش آموز مشغول
آموزش در مکاتب هستند.
کوهی ت به دوش است و روش��ن خدیوی ،یک س��خنگوی
صندوق حمایت از کودکان سازمان
جان تو خموش است و
ملل متحد می گوید هر س��ال به
در یوزه ی توش از تو
تعداد افراد باس��واد در افغانس��تان
سیزیف اساطیری.
افزوده می ش��ود ولی با این همه،
به گفته خانم خدیوی ،به نظر نمی
گر بر سر این بازی
رسد یونیسف به هدفی که از قبل
سرمایه نمی بازی،
ز آن روست که می سازی تا سال  2008در زمینه بلند بردن
سطح س��واد در افغانستان تعیین
با دوری و با دیری.
کرده بود ،برسد.
هر چند که خون پاالست ،او می گوید“ :براس��اس هدفی که
چشم ات سوی آن واالست:
زین روی ،سرت باالست
حتا به سرازیری.
خوش ،در گذر هستی،
همگام جهان استی:
این است که سر مستی،
پیری و نمی میری.
 29مه -۲۰۰۷
بیدر کجای لندن

تقویم ایرانی....
ادامه از صفحه23 :
رهب��ری که آنق��در ش��کیبائی و بردباری و
بزرگواری و گذشت و خرد داشت که متجاوز
از دوه��زار و پانصد س��ال پی��ش در عصری
تاریک آزادی ادیان را برای مردمان عصر خود
به ارمغان آورد.
مردی که از برده داری که ننگ بشری است
بیزار ب��ود و آن را مردود و محکوم دانس��ت
آنهم در زمانی که در یونان و سایر ممالک آن
دوران ،برده داری رس��می متداول بود و این
رسم منفور حتّا تا هزار سال پس از او یعنی
در زمان پیامبر اسالم هم بر قرار بود.
«ک��وروش» ادع��ای پیامبری نداش��ت ولی
رفتارش دربارۀ برده داری آنطور بود و دربارۀ
آزادی ادیان آن طورکه معروض افتاد.
پ��س ،ای دوس��تان ،ای س��روران ،ای ه��م
میهنان!
بیائید و خودتان را به دورانی وصل کنید که
آقا و س��رور و رهبر و ابرقدرت متمدن جهان
بودید نه ب��ه دورانی که از لش��کر « ُعمر» و
تازیان تیغ بدستِ خونریز و غارتگر شکست
خوردید!
این کار ربطی به مسلمان بودن شما ندارد!
شمامیتوانیدمسلمانبمانیدولیمسلمانیآقا
بمانید ،مسلمانی پدر و مادر دار نه مسلمانی
که از زیرُبتّه بیرون آمده !!
مس��لمانی ک��ه روزی رهبر جه��ان بوده نه
مسلمانی که بی هویت بوده و هنوز هم هست
چ��ون تو هر روز که تقویم  1386را بکار می

یونیسف تعیین کرده بود ،باید
تا دسامبر سال  ،۲۰۰۸شصت
درصد مردم افغانستان با سواد
باشند ،اما اگر واقع بین باشیم ،فکر
نمی کنم یونسف بتواند تا این مدت،
به هدف تعیین شده دست یابد”.
خان��م خدیوی اف��زود“ :میزان بی
س��وادی در می��ان زن��ان افغان تا
هشتاد شش درصد می رسد”.
به گفته خانم خدی��وی ،وضعیت
در مناطق روس��تایی افغانستان به
مراتب بدتر است و زمینه رفتن به
مکتب برای کودکان افغان در این
مناطق ،خیلی اندک است.

‘قطره در دریا’
براس��اس آم��اری که مرکز س��واد
آموزی کابل در اختی��ار قرار داده،
ظرف نزدیک به شش سال گذشته،
نزدیک به دوصد و هفتاد و ش��ش
هزار نف��ر در بیش از ده هزار مرکز
سوادآموزی در افغانستان ،با خواندن
و نوشتن آشنا شده اند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان
ملل متحد (یونیسف) نیز آنگونه که
خانم خدیوی می گوید ،ظرف سال
جاری به حدود س��یزده هزار معلم
آموزش داده است.
اما در افغانستان ،کشوری که حدود
بیست و شش میلیون نفوس دارد،
این تالشها ،چون قطره ای در دریا
می نماید.
هنوز مکاتب در افغانستان ،با کمبود
ش��دید میز ،صندلی و اتاق درسی
روبروس��ت و در شماری از مکاتب،
دانش آم��وزان در فضای باز درس
می خوانند.
آنگونه که مقام��ات وزارت معارف
افغانس��تان می گویند ،هنوز برای
بی��ش از  ۵۰درص��د و در برخ��ی
والیات برای حدود هش��تاد درصد
دانش آموزان ،ابتدایی ترین امکانات
و حتی ساختمان برای مکتب وجود
ندارد .کمبود استاد و معلم مسلکی
نیز از دیگر مشکالت اساسی در این
زمینه است.
به گفت��ه مقام��ات وزارت معارف
افغانس��تان ،در ح��ال حاضر برای
 ۶میلیون و دویس��ت هزار دانش
آموز ،حدود صد و
هشتاد هزار معلم
وجود دارد؛ یعنی
برای هر  ۴۰دانش
آموز ،ی��ک معلم
که بیش از نیمی
از ای��ن معلم��ان
نی��ز غیرحرفه ای
هستند.

بری داد میزن��ی که مملکت تو فقط 1386
س��ال تاریخ و ُعمر دارد زیرا در تقویم 1386
از قدمتِ فرهنگ و تمدن باستانی تو نشانی
نیست.
در صورتی که خودت خوب میدانی که عمر
مملکت تو هزاران س��ال بی��ش از این تاریخ
است!
پس به من برگو چرا سستی می کنی؟ و چرا
همت بلند نمیداری؟
ّ
همت بلند دار که مردان روزگار
ّ
همت بلند به جائی رسیده اند
از ّ
و چ��را تاریخی را ه��ر روز بکار می بری که
ربطی به فرهنگ و تمدن کهنسال تو ندارد؟
تاریخی که سرچشمه اش در عربستان است
و نه در ایران!
مگر تو ایرانی نیستی؟!!
“ تفو بر تو ای چرخِ گردون تفو “
ای هموطن!
بیا و به خواهش من گوش کن!
اهمیت این خواهش برتو
ش��اید امرو ،ژرفا و ّ
روشن نباشد ،اما اگر این خواهش را بپذیری
پایان این تاریک راه
بدان که مشعلی تابان در ِ
در انتظار توست.
من میخواهم مشعل ه ّویت از دست رفته ات
را دوباره بدستت بگیری و اگر گرفتی یقین
بدان که حال و روزت بهتر از سیاه روز امروز
خواهد بود.
میدانم چنان در تقویم ( )1386فرو رفته ای
و چنان در این س��یاه تله ی تازی ،همچون
موشی بدبخت گیر افتاده ای که فکر رهائی
از آن ن��ه تنها به س��رت نمیزند بلکه برایت
دشوارهم هست ،ولی یقین بدان اگر این کار
را ،ه��م تو بکنی و هم دیگران و هم فرزندان
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نشریه کنگره
همبستگی

ایرانیان

www.iraniansolidarity.
org

تو(میم .میم .میم ).بیش از یک نس��ل طول
نخواهد کشید که ایرانی ه ّویت از میان رفته
ی خود را باز خواهد یافت و به ایران و تاریخ
باستان و به روزگار آقابودن خود وصل خواهد
ش��د .درست است که در آن موقع من دیگر
زنده نخواهم بود ولی فرزندان تو مانند ایران
زنده خواهند بود .فرزندانی سربلند که هویّت
خود را باز یافته اند .فرزندانی که هدفش��ان
رهبری خواهد بود و نه پیروی .
و نیز بدان!
رهب��ری هدف پدران تو ب��ود و چون چنین
هدف واالئی داش��تند رسیدند به آنجائی که
باید برسند.
و ما،ه ّوی��ت باخت��گان! ،چون چنین هدفی
نداشتیم ،قرن هاست که رسیده ایم به جائی
که باید برس��یم به جایگاه پیروی و به دوران
توسری خوری!
به دوران چوب و چماق و وطی با االغ
به دوران خطِ امام و پوسیده کالم
به دوران چاه زنانه و مردانۀ «جمکران»
به دوران نامه نویسی به امام زمان
به دوران گریه و زاری و س��ینه زنی و روضه
خوانی و نوحه سرایی.
فرمود:
قبای زندگانی چاک تا کی
چو موران آشیان در خاک تاکی
به پرواز آی و شاهینی بیاموز
تالش دانه در خاشاک تا کی؟
من میتوانم خیلی بیشتر از این ها بنویسم و
لی فع ً
ال همین اندازه بس است .گفت :
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
با تقدیم آرزوهای نیک

ϝΎϳήΘϧϮϣ ήϬη ϯήΑ (ϯΩϼϴϣ 2007 ˬϰδϤη 1386) ϥΎπϣέ ϙέΎΒϣ ϩΎϣ ϰϋήη ΕΎϗϭ
ϝΎϳήΘϧϮϣ
ήϬη
ϯήΑ (ϯΩϼϴϣ 2007 ˬϰδϤη 1386) ϥΎπϣέ
ϙέΎΒϣ ϩΎϣ ϰϋήη ΕΎϗϭ
ϪϤϴϧ
Ώήϐϣ
Sep /
ϥΎπϣέ

1 ϥΎπϣέ
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26
28 27
29 28
30 29
30

ίϭέ

̡ϪΒϨθΠϨ
ίϭέ
ϪόϤΟ
̡ϪΒϨθΠϨ
ϪΒϨη
ϪόϤΟ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη Ϫγ
ϪΒϨηϭΩ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪΒϨη Ϫγ
̡ϪΒϨθΠϨ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪόϤΟ
̡ϪΒϨθΠϨ
ϪΒϨη
ϪόϤΟ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη Ϫγ
ϪΒϨηϭΩ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪΒϨη Ϫγ
̡ϪΒϨθΠϨ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪόϤΟ
̡ϪΒϨθΠϨ
ϪΒϨη
ϪόϤΟ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη Ϫγ
ϪΒϨηϭΩ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪΒϨη Ϫγ
̡ϪΒϨθΠϨ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪόϤΟ
̡ϪΒϨθΠϨ
ϪΒϨηϪόϤΟ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨη
ϪΒϨηϭΩ
ϪΒϨθϜϳ
ϪΒϨηϪΒϨηϭΩ
Ϫγ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪΒϨη Ϫγ
̡ϪΒϨθΠϨ
̩ϪΒϨηέΎϬ
ϪόϤΟ
̡ϪΒϨθΠϨ
ϪόϤΟ

Oct

ϙΎδϣ

Βλ

ωϮϠσ

ήϬχ

ΏϭήϏ

13Sep /
Oct
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
1
3
2
4
3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
1110
1211

4:46
ϙΎδϣ
4:47
4:46
4:48
4:47
4:50
4:48
4:51
4:50
4:53
4:51
4:54
4:53
4:55
4:54
4:57
4:55
4:58
4:57
5:00
4:58
5:01
5:00
5:02
5:01
5:04
5:02
5:05
5:04
5:06
5:05
5:08
5:06
5:09
5:08
5:10
5:09
5:12
5:10
5:13
5:12
5:14
5:13
5:16
5:14
5:17
5:16
5:18
5:17
5:20
5:18
5:21
5:20
5:22
5:21
5:23
5:22
5:25
5:23

5:01
Βλ
5:02
5:01
5:03
5:02
5:05
5:03
5:06
5:05
5:08
5:06
5:09
5:08
5:10
5:09
5:12
5:10
5:13
5:12
5:15
5:13
5:16
5:15
5:17
5:16
5:19
5:17

6:30
ωϮϠσ
6:32
6:30
6:33
6:32
6:34
6:33
6:35
6:34
6:36
6:35
6:38
6:36
6:39
6:38
6:40
6:39
6:41
6:40
6:43
6:41
6:44
6:43
6:45
6:44
6:46
6:45
6:48
6:46
6:49
6:48
6:50
6:49
6:51
6:50
6:53
6:51
6:54
6:53
6:55
6:54
6:56
6:55
6:58
6:56
6:59
6:58
7:00
6:59
7:02
7:00
7:03
7:02
7:04
7:03
7:05
7:04
7:07
7:05

12:50
ήϬχ
12:50
12:50
12:49
12:50
12:49
12:49
12:49
12:49
12:48
12:49
12:48
12:48
12:48
12:48
12:47
12:48
12:47
12:47
12:47
12:47
12:46
12:47
12:46
12:46
12:46
12:46
12:45
12:46
12:45
12:45
12:45
12:45
12:44
12:45
12:44
12:44
12:44
12:44
12:43
12:44
12:43
12:43
12:43
12:43
12:42
12:43
12:42
12:42
12:42
12:42
12:41
12:42
12:41
12:41
12:41
12:41
12:41
12:41

19:09
ΏϭήϏ
19:07
19:09
19:05
19:07
19:03
19:05
19:01
19:03
18:59
19:01
18:57
18:59
18:55
18:57
18:54
18:55
18:52
18:54
18:50
18:52
18:48
18:50
18:46
18:48
18:44
18:46
18:42
18:44
18:40
18:42
18:38
18:40
18:36
18:38
18:34
18:36
18:32
18:34
18:30
18:32
18:29
18:30
18:27
18:29
18:25
18:27
18:23
18:25
18:21
18:23
18:19
18:21
18:17
18:19
18:16
18:17
18:14
18:16

έΎτϓ
Ώήϐϣ
19:27
έΎτϓ
19:25
19:27
19:23
19:25
19:21
19:23
19:19
19:21
19:18
19:19
19:16
19:18
19:14
19:16
19:12
19:14
19:10
19:12
19:08
19:10
19:06
19:08
19:04
19:06
19:02
19:04
19:00
19:02
18:58
19:00
18:56
18:58
18:54
18:56
18:52
18:54
18:50
18:52
18:49
18:50
18:47
18:49
18:45
18:47
18:43
18:45
18:41
18:43
18:39
18:41
18:38
18:39
18:36
18:38
18:34
18:36
18:32
18:34

ΐη
ϪϤϴϧ
00:15
ΐη
00:14
00:15
00:14
00:14
00:14
00:14
00:14
00:14
00:13
00:14
00:13
00:13
00:13
00:13
00:12
00:13
00:12
00:12
00:12
00:12
00:12
00:12
00:11
00:12
00:11
00:11
00:11
00:11
00:10
00:11
00:10
00:10
00:10
00:10
00:10
00:10
00:09
00:10
00:09
00:09
00:09
00:09
00:08
00:09
00:08
00:08
00:08
00:08
00:08
00:08
00:07
00:08
00:07
00:07
00:07
00:07
00:07
00:07

12

5:25

7:07

12:41

18:14

18:32

00:07

5:20
5:19
5:21
5:20
5:23
5:21
5:24
5:23
5:25
5:24
5:27
5:25
5:28
5:27
5:29
5:28
5:31
5:29
5:32
5:31
5:33
5:32
5:35
5:33
5:36
5:35
5:37
5:36
5:38
5:37
5:40
5:38
5:40

:ΪϴϳΎϣήϓ ϞλΎΣ αΎϤΗ ϪδγϮϣ ϰϧΎΣϭέ ΎΑ Ύϔτϟ ΩϮΧ ϰϬϘϓ ΕϻϮγ ζγή̡ ϭ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ ϯήΑ

Tel: 514793-1148
Fax:
514-940-2231
:ΪϴϳΎϣήϓ ϞλΎΣ αΎϤΗ ϪδγϮϣ
ϰϧΎΣϭέ
ΎΑ Ύϔτϟ ΩϮΧ
ϰϬϘϓ
ΕϻϮγ ζγή̡ ϭ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ ϯήΑ
Email: alkhoeifoundation@gmail.com,
website: www.khoei.ca
Tel: 514- 793-1148 Fax: 514-940-2231
7085,
Côte-des-Neiges, Montreal, Quebec
H3R
2M1
Email:
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koolock@videotron.ca

آلبوم
های

اند.
آهنگهای مورد
(دی جی کوالک) عالقه من در این
آلبوم :آمار ،نیلوفر و
بهزاد قیامی
.3،2،1
نظر کلی من درباره
این آلبوم:
(*****=عالی =* -بد!)

جدید

فارض:
آلبوم این گروه به نام
 Persianalityاست که
برخی از آهنگهای آن،
مانند نیلوفر که با همکاری
اندی و کورس اجرا شده
است ،در اینترنت بین
ایرانیان پخش شده بود.
این آلبوم که ترکیبی از
رپ فارسی و موسیقی
 6/8است قرار بود در سال
گذشته به بازار وارد شود
ولی به دالیلی این آلبوم
به تاخیر افتاد .آلبومی
که سال پیش آماده شده
بود شامل دو آهنگ بود
که شعرهای آن رکیک و
در شان جامعه ما نبودند.
در آلبوم جدید فارض
آهنگهایدیگریجایگزین
این دو آهنگ شده اند.
اعضای گروه فارض میالد،
حافظ و کامیار می باشند
که در آهنگهای این آلبوم
با سپیده ،شهرام کاشانی،
اندی و کورس ،شهرزاد
سپندلو و فرشید امین
آهنگهای خود رااجرا کرده

اجرای هنری**** :
اشعار**:
قوه تجاری*****:
کیفیتتکنیکی****:
زیبایی هنری جلد*****:
آموزش
اخالقی**:

سپیده:

سپیده که
کار خود را
با گروه Silhouetteآغاز
کرده بود ،بعد از چند سال
با آلبوم جدیدشNo Fear
دوباره بر سر زبانها آمده.
این آلبوم توسط شوبرت
آواکیان تهیه و تنظیم
شده که آخرین آهنگ این
آلبوم را با صدای خودش
روی کیبورد اجرا نموده.
گرچه این آلبوم از نظر
تکنیکی و هنری نسبتا
خوب است ،ولی متاسفانه
آلبوم با آهنگی شروع
میشود که ملودی آن
شباهت بسیاری به آهنگ
پریشون از پویا دارد ،ولی
بطور کلی آهنگی زیباست.
آهنگ “شب” این آلبوم
هم بازسازی از آهنگ
حمیرا ،خواننده محبوب و

بهروز جان...
ادامه از صفحه25 :
لباسش حمل می کرد و با سفینه آمریکایی
ها به فضا می برد؟ آخر جمهوری اسالمی
برای انوشه انصاری چه کرده بود که آخرش
مهرش را به او زد؟
و جمهوری اسالمی جز تیغ سانسور و خانه
نشین کردن فیلمسازانی مانند بهرام بیضایی
چه گلی به سر سینمای ایران زده است که
سینماگرانش زود مثل جن برای جمع آوری
افتخارات همه جا حاضر می شوند؟
و اگر کسی مانند مرجان ساتراپی با دستان
خالی و اراده و پشتکار موفق شود و جایزه
ای ببرد چون تن به خواری نداده است،
جمهوری اسالمی طردش می کند و
«سمیرا»ها و «نیکی» های دست پرورده
های اهلی اش را جلو راه می اندازد؟
سینمای مولف ایران با دست خالی و کمترین
بودجه در سالهای جنگ ایران و عراق در
روستاهای شمال ایران و حتا توسط افراد
عادی و کودکان محلی بازی شد و پیامهای
صلح دوستانه و انسانی خود را به گوش
جهانیان رساند و توانست در نهایت سادگی،
با نیروی جوان و با شور زندگی و با میل
سازندگی ایرانیان ،نگاه غربیان را به سوی
خود بکشد ،ولی موقع دروی جوایز که
فرا رسید ،یواش یواش سپاهی مخملی از
فیلمسازان دولتی و حکومتی روانه بازارهای
جهانی شدند تا افتخارات و پولها و جوایز را
دریافت کنند.

پرطرفدارماست.
آهنگهای مورد عالقه
من در این آلبوم :تو هم
نباشی ،دوست دارم ،شب
و نگو عاشقتم با صدای
شوبرت.
اجرای هنری*** :
***
اشعار:
قوه تجاری***:
کیفیتتکنیکی****:
زیبایی هنری جلد***:
آموزش اخالقی***:

ال سید:

یکی دیگر از خوانندگانی
که با کمک کوجی،
آهنگساز و تهیه
کنندهمشهور
تهرانجلس،قادر
به تهیه آلبوم شد،
آلبوم دوم خود را
با نام  Youبه بازار داد.
این آلبوم تا حدی مشابه
آلبوم قبلی او میباشد و
موزیک این آلبوم شباهت
زیادی به آهنگای اندی
دارد ،گرچه صدای Elcid
گیرایی صدای اندی را
ندارد.
آهنگ “تو تو” این
آلبوم بعد از پخش در
تلویزینهایتهرانجلس
توجه همه را بخود جلب
کرد .این آلبوم شامل
میکس یک آهنگ ارمنی
نیز میباشد .این آهنگ با
همصدایی نلی اجرا شده
و رنگ بخصوصی به این
آلبوم داده ست.
آهنگهای مورد عالقه
من در این آلبوم :تو تو و
باهاتم.
اجرای هنری*** :
***
اشعار:
قوه تجاری***:
کیفیتتکنیکی****:

مدال شوالیه افتخاری را از دولت فرانسه
دریافت کند؟
جشن این جمهوری اعدام و زندان برای
چی است؟
جشن مال کی است ،بهروز؟
پارسال مطلبی در نقد سینمای فمینیستی
جمهوری اسالمی نوشتم ،چند روز بعد نامه
ای خصوصی از یک سردبیر و روزنامه نگار
سرشناس اصالح طلب (اسمش را نمی آورم
چون مثل جن و بسم الله مشهور است!) در
سه صفحه برایم آمد که می پرسید چرا من
بانوان فیلمساز درون کشور را مورد انتقاد قرار
داده ام و چرا نمی گذارم آنها یک لقمه نان با
خیال راحت بخورند؟
من که آنجا نیستم بهتر است دخالت هم
نکنم .ببین سردبیر اصالح طلبی خصوصی از
تو می خواهد در خارج از کشور ساکت بمانی
و بگذاری رخشان ها بدرخشند! ببین گفتمان
واسطه هایشان چقدر حقیر و بازاری و نازل
است .آنها از هیچ آرمان واالیی دفاع نمی
کنند .همه را می خشکانند و می خرند و یا
فریب می دهند و وادار به سکوت و دعوت به
دروغ می کنند تا خر خود را پیش برانند.
در مصاحبه ات از تماسهای گرفته شده و
افراد مشخصی حرف زده ای که چه زن و چه
مرد از دالالن رژیم اند و کار چاق کن.
این افراد هنری ندارند ولی دوره ای بود که
هر چه جایزه بود اینها می گرفتند چون در
فیلمهای فیلمسازان دولتی بازی می کردند
و هنرشان در واقع خوش رقصی است وگرنه
خانمی که در مردساالرانه ترین و ضد زن
ترین فیلمهای ایرانی سی سال اخیر بازی
کرده است و هنری هم ندارد چرا باید بیاید
و در بنیاد
پژوهش های
ایران از او
به عنوان زن
برگزیده سال
تجلیل شود و
در ایران بشود زن ماندگار سال!؟
اینها تبدیل شده اند به دالالن و دالله های
عرصه های جهانی! هر کدام برای خود
«مارمولک»ی است!
بهروز جان،
پس از این همه سال ماندن ،حاال تو با این
«مارمولک»ها چکار داری؟

 بهروز! خرابت می کنند! به گندت
می ک
شند! رمسی نشو! رمسی نرو!
بهروز جان،
کدام جشن سینما؟
کدام دعوت رسمی؟
آیا واقعاً فیلمهای سمیرا مخملباف قابل ارائه
به بازارهای جهانی و کسب جوایز است؟
آیا بهرام بیضایی بایست بنشیند ته خانه و
بنویسد و اجازه فیلم ساختن نداشته باشد؟
آیا این محسن مخملباف است که بایست

زیبایی هنری جلد*:
آموزش اخالقی:
***
آفو:
یکی دیگر از خوانندگان
ایرانی که چند سال
پیش با آهنگ “ابرو”
به شهرت رسید ،آلبوم
جدیدی به نام Dance
 with meبه بازار داد.
آهنگهای این آلبوم اکثرا
به سبک  6/8هستند.
یکی از آهنگهای این
آلبوم آهنگ مارال
است که قبال توسط
خوانندگانارمنی
دیگری چون اندی
هم اجرا شده است.
آهنگ “دیگه عاشق
نمیشم” هم شباهت
زیادی به یکی از
آهنگهای شهرام شب
پره دارد.
آهنگهای مورد عالقه من
در این آلبوم :دیگه عاشق
نمیشم ،مارال و ملوس.
اجرای هنری**:
اشعار**:
قوه تجاری**:
کیفیتتکنیکی***:
زیبایی هنری جلد*:
آموزش اخالقی***:

پیکر فریدون فرخزاد به محل
جدیدی منتقل شد

همینطور که میدانید فریدون فرخزاد ،هنرمند سرش��ناس و
قدیمی ایران که پس از انقالب در آلمان زندگی می کرد ،در
ماه اوت ( 1992امرداد  )1371در محل سکونتش در شهر بن
بر اثر ضربات چاقو کشته شد .آنچه که ممکن است ندانید این
است که محل دفن این هنرمند فقید به طور رایگان از طرف
ش��هرداری ش��هر بن در اختیار قرار گرفته بود و طبق قانون
شهری بعد از  15سال می بایستی صاف شده و برای دیگران
در نظر گرفته شود .به همت جمعی از ایرانیان ،محل تازه ای
در همان قبرستان و درمیدان نزدیک به دروازه اصلی قبرستان
شمال ش��هر بن خریداری و پیکر این هنرمند طی مراسمی
بزرگ در محل جدید تحویل خاک شد .طی چهار ساعتی که
برای این مراسم در نظر گرفته شده بود نویسندگان  ،شاعران و
خوانندگان ایرانی از جمله ستار ،خواننده نامی ،سخنرانی کردند
و یاد فریدون فرخزاد را گرامی داشتند .ستار با ذکر خاطراتی
ک��ه با فرخزاد داش��ت
و خوان��دن تران��ه “ای
وطن” صحنه پرشوری
ایجاد کرد و پیامی هم
از پوران فرخزاد خواهر
ش��اعره فری��دون که
از ایران فرس��تاده بود
بازخوانی نمود.

Top 10 Albums:
منصور
 -1دونه دونه
کامران و هومن
 -2دوست دارم
سعیدشایسته
		
 -3گلی
فارض() Farez
		
 -4نیلوفر
سعیدشایسته
 -5من سازگار م
علیرضاافتخاری
		
 -6هستی
آریان جم
 -7ابرو کمون
ال سید
		
تو
 -8تو نیا بریدم رامتیندلیران
 -9دلو از د
بهنامعلمشاهی
		
 -10نگاه

رامتین
دلیران:

آلبوم “کمی
نوازشم کن” رامتین،
آلبومی زیباست که در
ایران تهیه و تنظیم شده.
اکثر آهنگهای این آلبوم
از ریتمهای غربی مثل
دیسکو و تکنو ساخته
شده که با صدای رامتین
بسیار خوش آوا و دلپذیر
هستند.

این آلبوم را به شما توصیه
میکنم .از آن لذت خواهید
برد.
آهنگهای مورد عالقه
من در این آلبوم :همه
آهنگهای این آلبوم
بخصوص دلو از دنیا بریدم،
گل نازم و خسته شدم.

بهروز!
آقای وثوقی ولشان کن!
خرابت می کنند!
به گندت می کشند!
اگر ویژه نامه می خواهی من خودم در همین
وبالگ های محقرم برایت ویژه نامه درمی
آورم.
رسمی نشو!
رسمی نرو!
بمان و تعداد عالقمندانت را دو برابر کن!
بمان و امید بده!
اینها خیرشان به کسی نمی رسد .ترا تا
استخوان می پوکانند و بعد مثل زباله ای دور
می اندازند .ولشان کن بهروز جان!
تو به آنها احتیاجی نداری .در حالی که آنها
برای رسمیت بخشیدن به جمهوری دروغ،
به تو و دیگران احتیاج دارند .گول پیامها و
نامه ها و سر و زبان چرب و تماسهای داللها و
دالله هایشان را نخور!
دروغ اند و دغل! دروغ پشت دروغ جور می
کنند! جمهوری دروغ است دیگر!
منظورم از این حرفها این بود که گول واسطه
ها و دالل و دالله ها را نخور! تو هم به قول
خودت مستثنی نیستی .برای تو هم حلوا
خیرات نخواهند کرد ،فقط اسمت و عکس
ات .باقی دروغ ها را خودشان آماده دارند و
تنظیم خواهند کرد .آقای وثوقی متاسفانه و یا
خوشبختانه زندگی یک بار بیش نیست و من
بر این گمانم که همین یک بار را در آرامش
و سادگی بایست به خیر از سر گذارنید و
بازیچه دست خیمه شب بازان زمانه نشد.
آقای وثوقی
تو االن پیغمبر همه ی قیصرهایی!
بیا و در جهت «بهروز»ی بمان و چیزی بساز!
به جای نسل التی که از تصویر سینمایی تو
تکثیر شد و کشوری هفتاد و چند میلیونی را
فتح کرده است ،بیا و نسلی از جوانان هشیار و
معقول و صلح جو با سینمایی که چاقو و قمه
هایش را دور انداخته است تولید کن!
سینمایی که در آن دیگر هیچ مردی متجاوز
نباشد!
سینمایی که در آن زنی (به جرم این که مورد
تجاوز قرار گرفته است) توسط برادرانش به
قتل نرسد.
سینمایی که در آن هیچ زنی سنگسار نشود.
سینمایی که در آن هیچ زنی فاحشه نیست.
سینمایی که زنانش گناهکار نیستند و هیچ
مردی آنها را به مشهد و یا قم نمی برد تا بر

اجرای هنری****:
اشعار****:
قوه تجاری***:
کیفیتتکنیکی****:
زیبایی هنری جلد**:
آموزش اخالقی:
***

سرشان آب توبه بریزد و بعد عقدشان کند و
گوشه ی خانه ی خود بنشاند.
سینمایی که زنهایش فقط یک ناموس
نیستند بلکه انسان اند و هر یک برای خود
هویتی مستقل و شخصیتی دارد.
سینمایی که زنهایش فقط رقاصه نیستند تا
هی تن خود را بجنبانند و
سینمایی که مردانش فقط جاهل نیستند،
بلکه هشیارند و انسانند و به هیچ دلیلی به
هیچکس تجاوز نمی کنند.
سینمایی که زن را تحقیر نمی کند.
سینمایی که التها و لمپن ها را تکثیر نمی
کند.
بهروز جان
بیا و نسل جدید و نویی از ایرانیان بساز و آن
تصویر قالبی و الت اولیه را محو کن! می دانم
که در تو این توان وجود دارد.
یک نکته دیگر برای گفتن باقی مانده.
آن سالی که بهروز را توی میدان فردوسی
گرفتند ،درست همان وقتها در نمایشی بازی
می کردی.
راستش نیامدم تا ترا بر روی صحنه تئاتر
ببینم .در سالهای اقامتم در فرانسه هم
حداقل دو بار برای اجرای نمایش به پاریس
گذارت افتاده است و من نیامدم چون بهروز
وثوقی جایی توی تخیل من وجود دارد و
دیدن واقعی اش ،ممکن است آن تخیل را
مخدوش کند.
تخیل من می خواهد تو جوان و خوب و
نیرومند باقی بمانی و تصویرت برای همیشه
در دل مردم محبوب بماند و نگو “من
مستثنی نیستم” چون چیزی ترا بهروز
وثوقی کرده است و ترا متمایز از بقیه و بقای
تو بهروز جان همان است.
مستثنیباش.
همین را حفظ کن.
همین طوری بمان.
برایت آرزوی بقا و تندرستی دارم
به امید روزهای بهتر

مهستیشاهرخی

پاریس اول سپتامبر ۲۰۰۷
------------------

آقای وثوقی این نامه چون حداقل سه بار نوشته
شده است و به نظرم خصوصی هم نیست را به
صورت سرگشاده منتشر می کنم.
(مهستیشاهرخی)

جشن مدرسه
دهخدا:

قدردانی

یکشنبه  19اوت  ،2007جشن
تجلیل و بزرگداش��ت از تمامی
عزیزانی که هر کدام به نحوی در
برپا نگهداشتن مدرسه دهخدا و
زنده نگهداشتن فرهنگ و زبان
فارسی سهمی داشتند با شکوه
هرچه تمام برگزار شد.
ش��کوه و عظمت این جش��ن با
ش��رکت تعداد بس��یار زیادی از
هموطنان و فارسی زبانان محترم
دو صد چندان ش��د .با تشکر از
تمامی ش��رکت کنندگان که با
مقدم خود برگزارکنندگان این
جشن را سرافراز نمودند ،هیئت
مدیره مدرسه دهخدا وظیفه خود
میداند از تمامی یارانی که برای
برپاکردن این جش��ن از هرگونه
کمکی دری��غ نکردند با ذکر نام
آنها س��پاس خود را بعمل آورده
باشد .در ضمن اگر نام عزیزانی از
قلم افتاده شده باشد ،امیدواریم
عذرخواهی ما را بپذیرند.
خانم ها :ملیح��ه انصاری ،توران
نژاد ،نادیا کردی ،نیما مشعوف و
مینواسکندانی
آقای��ان :پژمان اس��دی ،بهروز،
محس��ن حافظی��ان ،محم��د
رحیمیان ،عباس طلوعی ،علی
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طهماس��بی ،نیم��ا تحری��ری،
هوشنگ عالسوند ،قباد ،حسین
کوش��فر ،محس��ن نصر ،مجید
جوانی ،کمال میرعظیمی ،بهزاد
یودعیم ،بیژن اسکندری ،محسن
زکی ،رضا هومن و نوروزی (Pars
 ،)Visionف��رزاد موالئی و آقای
زرکاری
آقایحسینانصاریتمامحمایت
مالی این جشن را همچون جشن
های قبلی مدرسه دهخدا تماما
تقبل نموده بودند .جای افتخار
است که دست این یار همیشگی
مدرسه دهخدا را صمیمانه و به
گرمیبفشاریم.
از آقای محس��ن زکی (فروشگاه
سن لوران) برای تهیه و آمادگی
گوش��ت کب��اب و از Double
 Pizzaبرای در اختیار گذاشتن
تسهیالت کمال تشکر را داریم.
ه��م چنین مدرس��ه از حمایت
مالی عزیزان دیگری نیز بهرمند
بود ک��ه کم��ال تش��کر از این
عزیزان را داریم :فروشگاه اخوان،
 ، Depaneur Ultraآقای��ان
جمشید ترابی ،فرهاد رحمانی،
مجید توسلیان و افشین صبری.
جا دارد از خان��م راضیه رضوی
که با اجرای توانمند خود صفای
بیشتری به این جشن بخشیدند
کمال تشکر و قدردانی را بعمل
آوریم.

با سپاس فراوان

هیئت اجرائی مدرسه

دهخدا -سپتامبر 2007

مطمئن باشد که
رویدادهای کبک و...
رای دهن��ده خو ِد
شخص است و لذا
ادامه از صفحه19 :
چه اشکالی دارد که صورت خود
را نشان دهد!
ول��ی واقعا در جهت س��ازش با
درخواستهای معقول حد کجا است و خط قرمز کجا باید کشیده
شود؟
آیا مس��اله اصلی فقط الئیک باقی ماندن جامعه کبک است که
پس از دهها س��ال مبارزه بدست آمده و دین و دولت از هم جدا
شده اند؟
و یا مش��کل افراطی گرائی بعضی مسلمانان و یهودیان در انجام
وظایف دینی شان و درخواستهای آنها برای برقراری شرایط خاص
است؟
کبکی ها میگویند باید جلو تظاهر امور مذهبی در سطح عمومی را
گرفت .ولی تناقض در آن است که ایشان با این مساله تا جائی که
به «کاتولیسیسم» ارتباطی ندارد ،موافقند.
نظرسنجی ها نشان میدهد تا حدود  70درصد از مردم در مناطق
دور افت��اده و خارج از متروپول ش��هرهای بزرگ با بودن صلیب
عالمت دین مس��یحی در مدارس حرفی ندارند ،ولی همزمان با
حضور محصلین مس��لمان دختر باحج��اب در کالس درس و یا
حضور پلیس فدرال «سیک» با عمامه و یا حمل چاقوی مذهبی
(کیرپن) توسط جوان سیک هندی در کالس درس شدیدا مخالف
میباشند .درعین حال خیلی ها نیز میکوشند که تمام سمبل های
مذهبی از صحنه زندگی عمومی حذف گردد ،حتی درخت کاج
در ایام کریسمس!
در رابطه با مساله زبان و فرهنگ فرانسوی یک خانم مهاجر روآندائی،
که به تدریس در کالج های کبک مشغول است به کمیسیون گفته
ش��اگردان فرانسوی او زبان مادری خود را هم نمی دانند این هم
گناه مهاجرین است؟ آن هم در این کشور که همه مهاجرند بعضی
 5یا  10سال است اینجایند و بعضی  200یا  400سال.
زمان آن فرارسیده که جامعه مدنی بصورت دموکراتیک با مساله
چند فرهنگی ،آزادیهای انفرادی ،برابری زن و مرد ،اصول الئیسیته
و پایه ای جامعه مدنی دموکراتیک تحمل سیاسی و اجتماعی در
قبول خواسته های اقلیتها و ...برخورد نماید و با بحث و تبادل نظر
راه های منطقی را یافته و بکار گیرد.
گو اینکه در این برخوردها تبعیض بصورت واضح دیده نمیش��ود
ولی ع��دم راه یابی مهاجرین به تمام س��طوح کاری و نرخ %18
بیکاری در بین مهاجرین زیر  5سال از تاریخ ورود به کبک سوالی
است که باید به آن پاسخ داد.
مهمتری��ن اص��ل ذوب ( )Melting Potدر س��اختار اجتماعی و
همخوان��ی با جامعه جدید توانائی کارکردن و یافتن کار و حضور
فعال در آن جامعه است ،چطور میتوان باوجود چنین نرخ باالئی
از بی��کاری انتظارات مهاجرین بطور کامل با جامعه میزبان یکی
گردند؟! و در مقابل باید دید جامعه میزبان تا کجا قادر خواهد بود
از ارزش های موجود خود برای ارضاء خواس��ته های تازه واردین
دست بردارد و درعین حال اطمینان داشته باشد که در درون تله
عمیق تندرویهای مذهبی و فناتیسم از هر نوع آن چه اسالمی چه
یهودی و چه مسیحی نخواهد افتاد.
بحث احساسی اینک باز شده است و ماههای آینده بیش از بیش
در این مورد صحبت خواهد شد و طبیعتا عکس العمل های موافق
و مخالف را بر پایه اعتقادات افراد به همراه خواهد داشت.
نتایج نهائی یافته های کمیسیون زیربنای قوانین جدید و یا تغییر
و تفس��یر قوانین موجود خواهد شد که در زندگی همگان تاثیر
خواهد داشت .هموطنان عزیز را تشویق میکنم تا در این پروسه
دموکراتیک شرکت کنند و نظرات خود را مطرح و به نقد و بررسی
بگذارند تا آنچه را که به نفع جامعه مهاجر ایرانی است به گوش
کمیسیون بوش��ار -تیلور برسانیم و از این راه در سرنوشت آینده
خود در حدی که در این مقوله است شرکت نمائیم.
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پذیرش کودکان در منزل

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

به یک راننده و پیتزامیکر با تجربه
برای کار در ناحیه مرکزشهر
.مونتریالنیازمندیم
(514) 939-3459
donini paid: sep15&Oct01

514-299-5044
514-402-1452

استخدام

ALAI

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









استخدام

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
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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,

پیشگویی و
آینده نگری
paid til nov1:60
























تدریس ریاضیات

























































دبیرستان
در سطح کالج و































 
ایرانی
تجربه
با
خانم
توسط


















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














 شمع و آینه، کارت،فال قهوه
،با تعیین وقت قبلی
:با فلور تماس بگیرید

Mehrnoosh

paid to end of July


























 تدریس ریاضیات و کامپیوتر












































 ،دبیرستان
زبان
تدریس
کالس انفرادی در سطح

514-708-2959
514-489-4021

کلیه خدمات آرایشی
paidahavan: sep 15




























1386
شهریور
24
k 808 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
خرید امالک در
996-9692
رمسی
مترجم




































































































دبـی















































آرزو تحویلداری یکتا








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
































 















 























دبی
در
آپارتمان
خرید
جهت
به یک نفر پیتزامیکر باتجربه
استخدام






















دادگستری
رسمی
مترجم
Tel.:
514-626-5619













































باکامیـاروشبـــــنم





















برای کار در رستوران در ناحیه
،اسناد ومدارککلیه
ترجمه









NDG




پرستارساملندان
































دوم
شعبه
برای
سوپراخوان
.بگیرید
تماس

















های
فرم
تکمیل
،دعوتنامه
تنظیم
.نیازمندیم
فورا
مونتریال
شرق









































































514-583-9619
خود در وست آیلند به چند نفر
سابلت
برای
آپارمتان













 از سالمندان،دارای دیپلم
و
باتجربه











مشــــــاورینامالک










ارائه
و
شیپ
سیتیزن
و
مهاجرت
همایون













































 .نگهداری می کنم
نیازمند
ساده
کارگر
 وCashier
شما دلسوزانه
514-683-0707
مناسب
قیمت
با
.............
مربوط
خدمات
ASIA STAR




































514-909-0444


































شماره
به
را
خود
روزمه
لطفا
.است






























آیلند
وست
در
تمیز
استودیوی
















(آسیا استار) در کانادا

















514-487-9186
514-489-4719
















:کنید
زیر




فکس





West Island

fromJuly15

Tel.: (514) 488-9444
Cell.:(514) 892-9258





PIZZA 2FOR1

استخدام

به چند راننده 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
514-583-9619

514-999-4161








































مهربان
مــادری























از سالمندان و کودکان شما در تمام
کتابخانهنیما

















،ویکندها
حتی
،روز
شبانه
 مدت
5206 DECARIE #3
davood aug15paid

ghafuri:paid40endofsep.wil pay 10/month














TEL : 514 485 - 3652

)(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

514-567-1797


















































































514-624-7581

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
















































 


















استخدام








































































































































































































هیپنوتیـزم

رستوران کبابسرا به چند ویترس






























.باتجربه فورا نیازمند است
اجرای کلیه کارهای ساختمانی












































































































































وقت
اسرع
در

























































































514-933-0-933














 با دقت و گارانتی





























































5STAR











 























































تجربه












ها
طوالنی
با











































بیماری
درمان
























































مناسب
بهای
و
NDG



















Montreal
�




















 




















































کامل
514-583-9619
با




























Tel.:
(514)
488-6523 































514-683-0707




















علی سلیمی












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




























 
















 514-236-5195
514-979-2120
Catering

































4













































































































8











































 
























































 TATOO
















































































د

از مبتدی تا پیشرفته
عوتن
NDG





امه
و












































































تص


















دی
514-583-9619
ق
 تعمیر و عیب یابیام
ضا



























































































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



















892-9258



































































































































eal

488-6523
586-2398































کامپیوتر
آموزش




















































@¬œZÍz
A ç¥²˜ y£½Ž£…












davood
































7025 Cote St-luc road.























































































tutoring

 ویــروس زدایی(High-School,

çœ£Á‰ Ñµ fd ç¥²˜ [®¨› x£Å…®› fÂ´Š £…

paidtoendofDec2006


















































و نصب انواع آنتی ویروس
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 Tel : 514- 489-6879











 
TATOO
 طراحی صفحات وب



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




















































شبکه
های
سیستم




















نصب










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








































دلخواه
افزارهای
نرم
نصب
و
آموزش


























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





















































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























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







به روش کامال بهداشتی




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


















طبیعی
جلوه
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و




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

















..........514-482-0981

































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















514-581-8707
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اتیکت...
ادامه از صفحه20:
مهمانگرچهعزیزاستولیهمچونَ َفس
خفه می سازد اگر آید و بیرون ن ََر َود
 هم��کاران جم��ع ش��ده در دفتریکوچ��ک ،یک��ی بهداش��ت را رعایت
نمیکند :چگون��ه این موضوع را تذکر
بدهیم؟
خیلی راحت  ،مؤدبانه،بی غرض و بی
رودربایستی! البته ممکن است گاهی
بعد از این تذ ّکر دوستانه طرف هر روز
حمام بگیرد و به خود
قبل از عطر زدن ّ
اس��پری یا موا ّد ضد بوی عرق بزند و
ما موضوعی برای صحبت کردن پشت
سرش نداشته باشیم.

سه نکتۀ اساسی:

-1هیچ حرفی نیست که بتوانیم پشت
س��ر افراد بزنیم و نتوانیم به خود فرد

به یاد پاواروتی
از روی جلد
لوچانو پاواروتی ،یکی از مشهورترین
خوانندگان اپرا در جهان ،در سن 71
سالگی در شهر مودنا ،واقع در ایتالیا،
درگذشت.
اطالعیه درگذشت پاوراتی پس از آن
انتش��ار یافت که روز گذش��ته رسانه
های ایتالیایی گزارش کردند که وضع
سالمت این خواننده مشهور اپرا ،که
چند هفته پیش از بیمارستان مرخص

ایران و جنگ...
ادامه از صفحه:
پایی��ن رف��ت ،و این به نوب��ه خود به
پیروزی دموكراتها در نوامبر س��ال
گذشته و تغییر چهره سیاسی حكومت
این كش��ور منجر شد .در این شرایط،
هنر بسیاری میخواست كه بتواند این
جو ضد جنگ را به نفع حكومت بوش
و مشاوران نومحافظهكار آن تغییر دهد
و آن را  180درجه بچرخاند.
هنر این تغییر فاح��ش البته فقط از
حكومت امام زمانی آقای احمدینژاد
و مرشد و ولینعمت او آقای خامنهای
بر میآمد.
اكنون نه فقط افكار عمومی آمریكا كه
به دلیل تلفات روزافزون آمریكاییان در
عراق از حمایت سیاس��ت آقای بوش
در مورد عراق دست برداشته ،در عین
ی زیادی برای حمله به ایران
حال آمادگ 
ی
پیدا كرده است ،و بلكه دموكراتها 
مخالف آقای بوش در كنگره نیز كم و
بیش با همان لحن آقای بوش در مورد
ایران سخن میگویند.
طرفین متخاصم به لحاظ اس��تراتژی
جنگی نی��ز به هم نزدیك میش��وند.
سیاس��ت رژی��م ایران پ��س از دوران
ل اخیر حول
اصالح��ات در چند س��ا 
تقویت سپاه پاس��داران و نفوذ هرچه
بیش��تر س��پاه در ارگانهای سیاسی
كشور شكل گرفته است .با انتخابات
دوره ج��اری مجلس در س��ال 1382
و س��پس انتخابات ریاست جمهوری
در  ،1384ای��ن نف��وذ تا ح��د زیادی
تكمیل شد و بس��یاری از ارگانهای
حس��اس حكومتی به خص��وص در
زمینه سیاس��تهای اتمی و نظامی و
دفاعی و سیاست خارجی رژیم تحت
كنترل سپاه و س��پاهیان قرار گرفت.
س��پاه به وی��ژه در زمینه فعالیتهای
نظامی مخفی در كش��ورهای منطقه
ی پیدا كرد و مس��تقیم و
دس��ت باز 
ی رژیم
نامستقیم به عنوان نیروی نظام 
ایران در آبهای خلیج فارس و عراق و
افغانستان و فلسطین و لبنان به مصاف
آمریكا و متحدان آن برخاسته است.
آمریكا نیز این واقعی��ت را درك كرده
است و در سیاست نظامی خود علیه
ی نظامی را هدف درجه
ایران این نیرو 
اول خود میشناسد.
زمزمه اعالم س��پاه پاسداران به عنوان
یك سازمان تروریستی از سوی آمریكا
(امری كه تا كنون در مورد هیچ نیروی
وابسته به یك حكومت در جهان سابقه
نداشته است) از یك چنین هدفگیری

حكایت میكند .كش��اندن س��پاه به
صحنه سیاسی كشور و نقش غالب به
آن دادن ،آن را به هدف اصلی نقشههای
نظامی آمریكا بدل كرده است .رژیم نیز
با درك این واقعیت ،تغییرات اخیر در
فرماندهی س��پاه را الزم دانسته است
تا ف��ردی با تجربه در مورد «نبردهای
نامتقارن» را بر آن بگمارد.
عالوه بر آماده شدن افكار عمومی در
آمریكا و در سطح جهانی برای حمله
نظامی به ایران ،دو عامل دیگر نیز این
خط��ر را نزدیكت��ر و محتملتر كرده
است.
اول این كه آق��ای بوش وقت چندان
زیادی برای تحقق این بخش از برنامه
خاورمیانه بزرگ خود ندارد .او یك سال
و چندماه دیگر باید كاخ سفید را ترك
كند و اگر میخواه��د كاری در مورد
ایران و خطر اتمی شدن آن انجام دهد
باید در این فاصله دست به كار شود .او
البته در ماههای اخیر به شدت گرفتار
مش��كل گره س��ر در گم عراق بود ،و
عالرغم مخالفت كنگره به یك سیاست
پر مخاط��ره «م��وج» افزایش حضور
نظامی در عراق دست زد .این حركت
در ماههای اولیه برآورد مثبتی نداشت
وبلكهبه تلفاتبیشترآمریكاییان منجر
ش��د .ولی در هفتهه��ای اخیر اوضاع
كمی به نفع آمریكا تغییر كرده است
و آقای بوش با حضور در عراق و استان
قبال پرتشنج انبار و اعالم این كه برخی
از نیروه��ای آمری��كا را از عراق بیرون
میكش��د این «موفقیت» را جش��ن
گرفته اس��ت .آقای بوش امیدواراست
این رون��د ادامه پیدا كند و او بتواند با
اس��تفاده از آن نظر مس��اعد كنگره و
مردم آمریكا را به طرف خود جلب كند
و با اطمینان بیشتری نقشه حمله به
ایران را به مرحله اجرا درآورد .مخالفان
دموكرات او در كنگره ممكن است به
ظاهر با این اقدام او مخالفت كنند ،ولی
تردید نباید كرد كه غالب آنان ترجیح
میدهند كه این «كار كثیف» را آقای
بوش انج��ام ده��د و عواقب خطرناك
سیاس��ی آن را تحمل كند ،تا این كه
مش��كل «ایران اتمی» باق��ی بماند و
باعث دردس��ر ریی��س جمهور (فرضا
دموكرات) بعدی بشود.
عام��ل دیگ��ر ،مح��و تقریب��ا كامل
اصالحطلبان از صحنه سیاست ایران
است.
حضور حتا ضعی��ف اصالحطلبان در
صحنه سیاس��ی ایران در س��الهای
گذشته به آن بخش از قدرتهای غربی

بگوییم .فقط باید مؤ ّدب ،بی
غرض و شفاف سخن بگوییم.
ثابت ش��ده که در لفافه حرف
زدن و نیش و کنایه اثر سازنده

ندارند.
-2درمان بوی بدن فقط عطر واسپری
نیست.
توجه به غلظت و آلودگی هوا در
-3با ّ
حد اقل روزی
دنیای امروز استحمام ّ
یک بار و عوض کردن یا شستن لباسی
که مس��تقیماً با بدن در تماس است،
لباس زیر یا پیراهن و شلوار وجوراب از
اصول ا ّولیۀ نظافت است و هیچ ربطی
به غربزدگی و خارجی شدن ندارد!

 موی گوش ،بینی ،پشت(در دریا ،استخر ،باشگاه)

خواه نا خواه ما ایرانیان از پشمالوترین
اقوام بشر میباشیم بنابراین رفع موهای
ناخوشایند و در معرض دید از نکاتی
است که یکی از خوانندگان بدان اشاره
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کرده ان��د و در می��ان مباحث به آن
خواهیم پرداخت.
 -دختر 18ساله :پدرم

 ته ریش ،لباس لکه دارو ...در اداره و...

ته ری��ش اگ��ر از روی تنبل��ی و بی
توجهی باشد نش��انۀ خوبی نیست و
معادل ل ّکۀ لباس زننده است .اگر ل ّکۀ
لباس پاک ش��دنی نیست بهتر است
آن را بشوییم و اتو کنیم و در صندوق
لباسهای اهدایی (( Salvation Army
بیاندازیم تا کسی که به پوششی ولو
با ل ّکه نیاز دارد آن را بپوشد( .این کار
را میکنیم تا اس��راف نکرده باشیم و
مجازات نش��ویم ولی نمی توانیم ادعا
کنیم که بذل و بخشش��ی کرده ایم
چرا که بذل و بخش��ش واقعی زمانی
است که از آنچه خود دوست داریم به
دیگران بدهیم)

اجازه دیسکو رفنت منی
دهد!

دوست خوبم ،من جزئیات روابط شما
و پدر عزیزتان را نمیدانم و تصمیمهای
والدین و فرزندان نس��بت به شرایط
متفاوتند .من س��عی خواه��م کرد از
اس��اتید روانشناسی تربیتی و جامعه
شناسی کمک بگیرم و در مقطعی به
این بحث بپردازم ا ّما در شرایط فعلی
صالحی��ت اظهار نظر در ای��ن باره را
ن��دارم .فقط یک ش��عر از پدر یکی از
دوستانم که بعداً از دوستان پدرم شد
به یاد م��ی آورم که در نوجوانی برایم
خواند و شعر زیبایی است:
“هنوز ا ّول عشق است التهاب مکن
توهمبهمقصدخودمیرسیشتابمکن”

ادامه در شماره آینده

شده و در خانه خود در مودنا بستری
بود ،رو به وخامت گذاشته است.
در این اطالعیه آمده است که لوچانو
پاواروت��ی در س��اعت  5بام��داد روز
پنجشنبه 6 ،سپتامبر ،در خانه خود
در شهر مودنا ،درگذشته است.
پاواروتی سال گذشته به خاطر ابتالی
به بیماری س��رطان لوزالمعده تحت
درمان ق��رار گرف��ت و در م��اه اوت
سال جاری نیز دوباره برای مدتی در
بیمارستان بستری بود.
طرفداران اپ��را از پاوارت��ی به خاطر
صدای شفاف و شورانگیز او به عنوان
مناس��بترین اجراکننده اپرای تغزلی

ایتالیایی نام برده اند.
درعین حال ،لوچانو پاواروتی فعالیت
خود را به ایفای نقش در برنامه های
کامل اپرا محدود نکرد بلکه با اجرای
آثاری از جمله تک خوانی برای همگان،
به شهرتی در میان مردم عادی دست
یافت که معموال خوانندگان پاپ از آن
برخوردار می شوند.
ت��ک آواز نس��ون دورم��ا (نگذاری��د
کس��ی به خواب رود) از اپرای توراندو
(توراندخ��ت) اثر پوچین��ی با صدای
پاواروت��ی به عن��وان آرم مس��ابقات
فوتبال جام جهانی س��ال  1990در
ایتالیا انتخاب شد و او را به هنرمندی

شناخته شده در سرتاسر جهان تبدیل
کرد .وی ب��رای آخرین بار در ابتدای
س��ال  2006در مراس��م افتتاحی��ه
المپیک زمس��تانی تورین برنامه ای
عمومی اجرا کرد.
پاواروتی در س��ال  1961با نخستین
همسر خود ،آدوا ورونی ازدواج کرد و
از این ازدواج سه دختر و یک نوه باقی
مانده است.
در س��ال  ،2003پاواروت��ی پ��س از
جدایی از همس��ر اول خود با نیکولتا
مانتووانی ،که سالها جوانتر از خود او
بود ،ازدواج کرد و این زوج صاحب یک
دختر شدند.

در اروپ��ا و وزارت خارجه آمریكا كه با
سیاستنومحافظهكارانآمریكامخالف
بودند كمك میكرد كه برای دیالوگ با
رژیم ایران و حل مسالمتآمیز مسئله
اتمی آن استدالل كنند .ولی به تدریج
با تضعیف مداوم این جناح از حكومت،
موقعی��ت نیروهای یادش��ده در غرب
نیز تضعیف ش��ده و در مقابل ،حربه
طرفداران جنگ برندهتر ش��ده است.
اكنون ما نه فقط شاهد تضعیف هرچه
بیش��تر اصالحطلب��ان دربرابر جناح
پادگانی و س��پاهی حكومت هستیم،
و بلكه خود اصالحطلبان نیز به نوعی
«شكستگرایی» مبتال شدهاند و امید
خود را ازدست دادهاند .سخن فقط در
این نیست كه اصالحطلبان بیش از هر
زمان دیگر دچار تشتت و چنددستگی
ش��ده و برخی از آنان (مانند كروبی و
اعضای حزب اعتماد ملیاش) در طمع
ورود ب��ه قدرت علیه همپیمانان خود
وارد عمل ش��دهاند ،بلك��ه این جناح
عموم��ا روحیه خود را از دس��ت داده
است و آیه یأس میخواند.
نظرات اخیر نویسندگانی مانند احمد
زیدآبادی و عباس عبدی و ماش��االله
شمسالواعظینبرایسكوتداوطلبانه
چندینماه��ه ،صرف نظ��ر از قوت و
ضعف اس��تداللهایی كه برای آن به
كار بردهاند ،بیش از هر چیز از روحیه
تسلیم و شكستپذیری اصالحطلبان
در برابر جناح حاكم حكایت میكند.

و سپاه پاسداران افزودهاند .محو تقریبا
كامل اصالحطلبان از صحنه سیاسی
كش��ور و روحیه شكستپذیری آنان،
موضع اروپاییان و خانم رایس را برای
ادامه «مذاكره» با رژیم ایران تضعیف
كرده اس��ت .همه عوامل برای حمله
مرگبار و خانمانسوز آمریكا به ایران ،و
آن هم در آینده نه چندان دور ،فراهم
شده است.

بزرگی در پیش روی همه ما گذاشته
اس��ت .آزمایش این اس��ت كه آیا ما
حاضریم به خاطر ایران و مردم ایران از
فرقهگرایی و گروهگرایی دست بكشیم
و به خاطر دموكراسی و صلح در ایران
با هر ایرانی دیگر كه خواهان این هر دو
است دست اتحاد و همبستگی بدهیم؟
این ندا بارها داده شده ،ولی اندوهگنانه
با پاسخ تنها مثبت بخش كوچكی از
اپوزیسیون تا به حال روبرو شده است.
امروز ،اما ،این مسئله با مسئله مرگ و
زندگی ایران و بسیاری از ایرانیان پیوند
خورده است .این ندا همچنین از داخل
كشور و از درون زندانهای جمهوری
اسالمی بلند است.
ب��رای نمونه ،نوش��ته دردآل��ود اخیر
حشمتالله طبرزدی را كه سخن حال
بس��یاری از هموطنان درون كشور ما
است در نشانی زیر ببینید.
آیا م��ا میتوانیم به این نداها پاس��خ
مثبت دهیم؟
ی��ا میتوانی��م همچن��ان ب��ر طبل
اختالفات مسلكی و گروهی و سیاسی
و ایدئولوژیك خود بكوبیم ،نقاط تفارق
خود را عمده كنیم و مس��ئله مشترك
دموكراسی و صلح را تحتالشعاع آن
قرار دهیم؟
م��ا البت��ه میتوانیم چنی��ن كنیم -
همچن��ان كه تا كنون بس��یاری از ما
چنین كردهاند  -ول��ی در این فاصله
اگر جنگندههای آمریكا آمدند وزدند
و خراب كردند و كش��تند و ویرانی و
مصیبت و بدبختی و از همپاشیدگی
و جن��گ و خونریزی به ب��ار آوردند،
فراموش نكنیم كه ما نیز بی مسئولیت
نبودیم.
و فرام��وش نكنیم كه اگر نتوانیم جلو
این فاجعه را بگیریم ،دس��ت كم باید
ب��رای آن چه كه پس از آن بر جامعه
ما خواهد رفت به مس��ئولیت مشترك
خود عمل كنیم .آن چه كه در صحنه
سیاس��ی یك جامعه میگ��ذرد فقط
محصول كار حكومتیان نیست ،برآیند
كنش و واكنش پوزیسیون (حكومت)
و اپوزیسیون است.

به این ترتیب ،اكنون بیش از هر زمان
دیگری زمینههای حمل��ه آمریكا به
ایران فراهم شده است .سماجت رژیم
ایران در برابر آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و ش��ورای امنیت سازمان ملل،
همراه با مواضع تحریكآمیز احمدینژاد
علی��ه اس��راییل و نفی هولوكاس��ت،
ماجراجوییه��ای نظام��ی رژی��م در
كشورهای منطقه خاورمیانه ،و خطر
روزافزون ش��دن اتمی این رژیم ،افكار
عموم��ی غرب را ب��رای حمله نظامی
آمریكا به ایران آماده كرده است.
رجزخوانیه��ای رژی��م در م��ورد
«موفقیتهای » اتمیاش این آمادگی
را مرتبا بیش��تر كرده اس��ت .آمریكا
اكنون بیش از هر زمان دیگر در یكی
یو
دو س��ال اخیر هم به لحاظ سیاس 
هم از نظر نظام��ی توانایی و آمادگی
این حمله را پیدا كرده اس��ت و آقای
بوش وقت محدودی برای این كار دارد.
سپاه پاس��داران كنترل سیاستهای
اتمی و نظامی و خارج��ی ایران را به
عهده گرفته و مستقیم و نامستقیم با
نیروهای آمریكا و متحدان آن درگیر
شده است .متقابال آمریكاییان بر شدت
حمالت تبلیغاتی خود علیه رژیم ایران

ای��ران در خط��ر اس��ت ،و در داخل
ی
س��اختار حاكم بر ایران نقطه امید 
برای جلوگیری از این خطر فاجعهبار به
چشم نمیخورد .حكومت امام زمانی
احمدین��ژاد و خامنهای كوچكترین
انعطافی برای دف��ع این خطر از خود
نشاننمیدهند.
احمدینژاد در س��خنان گهربار خود
در حضور رؤسای دانشگاهها دو دلیل
آورده اس��ت كه آمریكا به ایران حمله
نمیكند:
یكی این كه او خود «مهندس» است،
و
دوم این كه خداوند چنین گفته است.
تفصیل این تراوشات مشعشعانه را در
نشانی زیر بخوانید.
اصالحطلبان دیگر كارهای نیس��تند
و امی��د خ��ود را در آین��ده نزدی��ك و
برای ش��ركت در انتخابات مجلس در
اس��فندماه آینده نیز از دست دادهاند.
حتا بعید است رفسنجانی كه باالخره
به ریاست مجلس خبرگان نیز رسید
بتواند در تحوالت چندماه آینده تأثیر
خاصی بگذارد (اصالحطلبانی كه وقتی
به او امید بس��ته بودند عموما از او نیز
قطع امید كردهاند) –
مگ��ر این كه ما ش��اهد ی��ك كودتای
داخل��ی در درون س��اختار قدرت در
ماههای آینده باشیم.
اكنون در براب��ر خطر حمله آمریكا و
عواقب شوم آن ،از ضایعات و خسارات
ی و مالی گرفته تا
سنگین و مرگبار جان 
درگیری جنگهای داخلی و به خطر
افت��ادن موجودی��ت و تمامیت ارضی
ای��ران ،مانع و رادعی در بین نیروهای
وابس��ته به حكومت و خودیها باقی
نمانده است.
ی برای
به عب��ارت دیگر ،اگر هنوز راه 
دفع این خطر باقی مانده باشد ،این كار
فقط از نیروه��ای غیرخودی ،و اصوال
اپوزیسیون دموكرات بر میآید.
ای��ن نیروها البت��ه پراكندهاند .برخی
هنوز ممكن اس��ت ب��ه اصالحطلبان
شكس��تگرا دل بسته باشند و برخی
دیگر (به شمول دسته پیش نیز) گرفتار
جنگهای حیدری-نعمتی هس��تند.
سرنوش��ت پرمخاطره ایران آزمایش

1. http://www.noandish.
com/com.php?id=10736
2. http://www.cyrusnews.com/news/fa/
?mi=35&ni=25017
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ه رأس جمهوری اس�لامی
هاشمی رفسنجانی و قدرت تازه یافت 
نی��از دارد ،و ای��ن تغییر
ج��ز از طریق ی��ك اقدام
ادامه از صفحه :
خود به خ��ردورزی در درون كودتایی میس��ر نیست .این
خطر را جدی تلقی میكند ،حاكمیت را از دست داده بودند اق��دام كودتایی اگ��ر به نفع
منتها به جای اتخاذ تدبیرهایی اكنون امیدوارند رفس��نجانی رفسنجانی تمام شود ممكن
برای جلوگیری از آن به تقویت بتواند به ص��ورت ترمزی در است در پیشگیری از جنگ
س��ازوبرگ و آرایش نیروهای قطار رهاشده حاكمیت عمل مؤثر باشد ،ولی تضمینی هم
نظامی خود پرداخته است .به كن��د .ولی اعمال ای��ن ترمز ،برای این كار وجود ندارد.
عبارت دیگر ،رژیم جمهوری با فرض این كه رفس��نجانی در چندی��ن م��اه آین��ده ،به
اسالمی به جنگ میاندیشد ،بخواهد و بتواند چنین نقشی احتم��ال زی��اد كش��ور م��ا
جنگی كه خ��ود را در نهایت را ایفا كند ،از راههای متعارف آبس��تن حوادث س��نگین و
در آن پیروز میبیند ،و از این عمل 
ی نیس��ت .او باید بتواند سرنوشتس��ازی خواهد بود.
رو از صدمات و ضربات مرگبار ق��درت بالفع��ل احمدینژاد خطر حمله نظام��ی آمریكا
و خانمانسوز جنگ كه جان و را از او بگی��رد .چنی��ن كاری شدیدتر خواهد شد .از سوی
مال ملیونها انسان و استقالل تنها از ولی فقی��ه بر میآید .دیگ��ر ،احتمال ی��ك كودتای
و یكپارچگی ایران را به خطر رفسنجانی بالقوه امكان فشار داخلی حاكمیت را نباید از نظر
ی ن��دارد .اگر بر خامنهای را از طریق مجلس دور داشت .انباشت سركوبها
میان��دازد باك 
ی نیز
ی در درون رژیم هستند خبرگان دارد ،ولی كاربرد این و نارضاییه��ای داخل�� 
كسان 
ك��ه چنی��ن نمیاندیش��ند حربه كار پرمخاطرهای است ،ممك��ن اس��ت به ح��وادث
این��ان در اقلیتاند و مهمتر و میتواند به جنگ قدرت این پیشبینیناش��دهای منج��ر
این كه در س��اختار قدرت و دو یار قدیم��ی در رأس هرم شود .و هر یك از این پدیدهها
ن نقش جمهوری اسالمی منجر شود .میتوانن��د ،بس��ته به ترتیب
تعیین سیاستهای آ 
این كه در چنی��ن مبارزهای تحقق آنها ،از یكدیگر تأثیر
تعیینكنندهایندارند.
این جا است كه نقش هاشمی كدام طرف پیروز درآید قابل بپذیرند ،و در تحوالت آینده
رفس��نجانی و ق��درت ت��ازه پیشبینی نیست .آن چه كه ایران نقشی تعیینكننده ایفا
یافتهاش از دید اصالحطلبان تقریبا مسلم است ،جلوگیری كنند .روزهای پر مخاطرهای
و ه��واداران او اهمی��ت پیدا از حمل��ه آمریكا ب��ه ایران به در راه است...
دکتر حسين باقرزاده
میكند .این گروهها كه امید یك تغییر قاطع سیاس��ت در

ازمیان نامه های رسیده
نوعی از گزارش نویسی

پیک نیک دهخدا،
پیوند و تعهد
ژورنالیستینشاط
تهرانی

افشین نیک پیمان

 ...به دنبال چه
هستید ،آقایان!

روزنامه نگاری حرفه خاصی
اس��ت ک��ه در آن تعهد باید
بیش از تخصص رعایت گردد.
چون تخصص را با کوشش و
ممارست در طول کار می توان
بدست آورد ولی تعهد چیزی
نیس��ت که به راحت��ی قابل
دست یابی باشد .وای به حال
متخصصی که تعهد خود و آن
هم تعهد قلم را به خدمت آدم
هایی بگیرد ک��ه آنها اهدافی
غیر حرفه ای و خارج از اصول
اخالق��ی و در جهت مطامع
و زیاد خواهی های آش��کار و
پنهان خود دارند.
به عنوان نمونه نظر خوانندگان
عزیز را به دو گزارش در نشریه
ای جلب می کنم که در رابطه
با دو گردهمآی��ی ایرانیان در
پارک آنگرینیون چاپ ش��ده
است.
گردهمآی��ی ایرانی��ان که به
مناس��بت ه��ای مختلف در

مونترال
برگ��زار می گردد م��ی تواند
فضای مناس��بی برای تبادل
فرهنگ ،اطالعات و عش��ق و
عالقمندی مابین ما ایرانی ها
و بویژه فرزندانمان باشد .بنابر
ای��ن با هر مرام و مس��لک ،با
هر دید و اندیشه اگر بتوانیم
این دستاوردها و تجربه های
صورت گرفته را حفظ و تعالی
بخشیم به رشد و کمال و هم
اندیشی فرزندان خود کمک
کرده ایم.
یک��ی از راهکارهای موفقیت
آمیز برگ��زاری و رش��د این
گردهمآیی ها انعکاس درست
و ب��ا تعهد حرفه ای رس��انه
ه��ای گروهی ش��هر اس��ت.
نگاهی اجمال��ی بیندازید به
انکعاس جشن چهارده سالگی
نشریه پیوند و گزارش جشن
بازگشایی مدرسه دهخدا در
ش��ماره های س��وم و چهارم
مجله وزی��ن(!) اعتبار با یک
قلم.
در یکی از این گزارش ها گویی
برگزارکنندگان را به محاکمه
کش��یده اند ک��ه درآمدهای
سرش��ار از آن چه میشود؟ و
تریبونی درس��ت کرده اند و
از خوانندگان خواسته اند در
رابطه با این دالرهای بادآورده
اظهار نظر کنند.
(در حالی که گزارش مالی در

هفته بع��د از
مراسم آن چنان
بوده اس��ت که
جای تامل برای
خواننده ای مانند
اینجانب را فراهم آورد تا چه
رسد به روزنامه نگار متخصص
و متعهدی همچون س��رکار
خانم نش��اط تهران��ی که به
نگارش این گزارش پرداخته
بود).
در گزارش از گردهمآیی دیگر
فضای قلم آن چنان دگرگونه
است که فقط مباحث حرفه
ای و آموزش��ی سرتاسر آن را
فرا گرفته و بحثی از هزینه ها
و درآمدها اصال مطرح نیست.
اینجادرذهنخوانندهبیطرفی
همچون من نگارنده این سوال
مطرح می ش��ود که چرا این
گونه است؟
از اینک��ه قل��م متعهد حرفه
ای خود را به خواس��ته های
مغرضانه دیگ��ران به گردش
درآوریم چ��ه نتیجه ای می
گیریم؟
چرا عرصه این جهان پهناور و
زیب��ا را که جا برای همه ماها
دارد و می توانیم بس��یاری از
سختی ها و مشکالت غربت
را در آن با هم تقس��یم کنیم
به صحنه تس��ویه حسابهای
کوچک و ب��ی ارزش تبدیل
کرده ایم؟
آقای��ان ،خانم ه��ا ،کمی در
تنهای��ی منصفانه فکر کنید،
ب��ا این کارها ...ب��ه دنبال چه
هستید؟

او داد و شیطان
تاریخ اساطیری ایران...
انواع و اقس��ام
غذاه��ای لذیذ
ادامه از صفحه11 :
را برایش تهی��ه کرد .ضحاک در مقام
سپاسگزاری روزی به شیطان گفت هر
داستان ضحاک
آرزویی داری بگو تا برآورده کنم.
هنگامی که قدرت جمشید رو به زوال
می رفت ،مرد ثروتمند و نیکو سیرتی برآمدن مار از شانه های
بود به نام مرداس که احتش��ام فراوان ضحاک
و مال بس��یار داش��ت و ب��ر قبیله ای شیطان گفت من تنها آرزویی که دارم
حکومت می کرد .او فرزندی داشت به اینست که اجازه دهی شانه های تو را
نام ضحاک .شیطان ضحاک را فریب ببوسم .وقتی که بوسید ناپدید شد و
داد و گفت تو باید بر این قوم و قبیله دو مار سیاه از دو شانه ضحاک بیرون
حکومت کنی و صاحب این ثروت تو آمدند و هر چه آنه��ا را بریدند دوباره
باشی نه آن پیرمرد.
درآمدند و پزش��کان از عالج آن عاجز
ضحاک فریب ش��یطان را خورد و در شدند.
س��ر راه پدر چاهی ژرف کند و پدر و ابلیس ب��ار دیگر به صورت پزش��کی
همراهانش را در چاه افکند و خود به درآمد و ب��ه نزد ضحاک رفت و گفت
برای اینکه این مارها تو را آزار ندهند،
جای او نشست.
آنگاه شیطان خود را به صورت جوانی می بایست هر روز به هر یک از آن ها
آراست و نزد ضحاک رفت و گفت من مغز سر یک انسان را بدهی تا بخورند.
می توانم غذاه��ای خوب برایت تهیه از آن به بعد به فرمان ضحاک هر روز
کنم .ضحاک کلید خورش خانه را به دو جوان را می کشتند و مغز سر آنها

برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در مرکز اسالمی ایرانیان

را به دو مار م��ی دادند .از طرف دیگر
چون اطرافیان جمشید از رفتار و کردار
او آزرده خاطر ش��ده و آوازه ضحاک را
شنیده بودند گرد او جمع شدند.

فرمانروایی ضحاک

س��واران ای��ران همه جمع ش��دند و
ضحاک را پادش��اه خواندند و ضحاک
رو به سوی جمشید شاه نهاد و تخت
و تاج پادش��اهی را تصاحب کرد .در
این دوران هنر خوار ش��د و جادویی
و نادرستی جای راستی را گرفت .هر
روز دو مرد جوان را می کشتند و مغز
سرشان را غذای مارها می کردند.

خواب دیدن ضحاک

چ��ون چهل س��ال ب��ر ای��ن منوال
گذشت ،ضحاک شبی در ایوان شاهی
خوابیده بود ،خواب دید که چند نفر
به او حمله کردند و او را بس��تند و به
کوه دماوند بردند .با نعره ای از خواب
برخاست.
ضحاک دستور داد تا ُمعبرین (تعبیر

کننده ،کسی که تعبیر خواب می کند)
حاضر شوند و خواب او را تعبیر کنند.
یکی از موبدان به ضحاک گفت روزگار
تو بسر آمده و فرمانروائی ات رو به زوال
است .فردی به نام فریدون که از
نژاد پادشاهان است تو را دربند خواهد
کرد و تاج و تخت از آن او خواهد شد.
دژخیمان ضحاک برای یافتن فریدون

همه جا را جس��تجو کردند .فریدون
که از نژاد تهمورث بود ،متولد ش��د و
آبتین پدر فریدون به دست دژخیمان
ضحاک کشته شد .مادر فریدون او را
که طفلی شیرخوار بود به دست مردی
کشتگر سپرد تا با شیر گاو او را بزرگ
کند .چندی بعد ماموران ضحاک محل
فری��دون را یافتند ،اما قبل از اینکه او
را دستگیر کنند مادر فریدون با خبر
شد و او را به کوه البرز برد و به مردی
که در کوهس��تان زندگ��ی می کرد،
س��پرد و داستان خود را برای او بازگو
کرد .فریدون در کوه ماند تا ش��انزده
ساله شد .ضحاک مجلسی از بزرگان
و موبدان تشکیل داد و از آنها خواست
تا گواهی بنویس��ند و امضاء کنند که
او پادش��اهی اس��ت عادل و راستگو و
درست کردار ،بزرگان و موبدان از ترس
این گواهی را دادند.
------------

قیام کاوه آهنگر

ادامه در شماره آینده

توجه توجه

کالس های زبان
های انگلیسی و
فرانسوی
توسط استادان
مجرب

رایگـــان

هر هفته در کلیسای انجیلی
فارسی زبان
تلفن آگاهی:

514999-5168
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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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Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301
Tel.: (514) 933-3337































Hossein Torabi





















(M. Arch.)
Affiliated Real
































D

















NDG, H4A 1W6

Nader
Khaksar

C 

































D 


V











 D 














 




















 











 













 










































Estate Agent































































































































































































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) 969-2492

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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New Brand Names
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