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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

5252 De Maisonneuve W. Suite 101,
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,
www.jamshidtorabi.com
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... صبح مهر:ایران

نگذارید افغانستــان در
هرج و مرج فرو رود
19

در زمینه آزادی بیان ستایش
.به عمل آورد
رییس دانش��گاه در بخشی
از اظه��ارات خود خطاب به
محمود احم��دی نژاد گفت
 ش��ما،“آقای رییس جمهور
دارای تمام��ی نش��انه های
یک خرده دیکتاتور سنگدل
هس��تید” و آقــــــ��ای
احمدی نژاد را متهم کرد که
یا عمدا سخنان تحریک آمیز
بر زبان می راند یا این که از
....دانش بی بهره است
-6-5-4 :صص
22و10-7

احمدی نژاد به خصوص در
مورد انکار کش��تار یهودیان
- در جن��گ دوم جهان��ی
 را محکـــوم- هولوکاس��ت
می کردند و علیه آنها شعار
پی��ش از آغ��از.م��ی دادند
،اظهارات رییس جمهور ایران
 رییس دانشگاه،لی بولینجر
کلمبیا که ب��ا وجود برخی
مخالفت ه��ا از حضور آقای
احمدی نژاد در این دانشگاه
 در سخنانی،دفاع کرده بود
به معرفی آقای احمدی نژاد
.پرداخت
وی از تصمیم خود و دانشگاه
برای عمل به اعتقادات خود

poor

27

باز این
پـرچم
کـار

دستمان
30

!داد

!رژیم تازی پرست
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Bouchard-Taylor Commission

گروه دستان
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...مهاجر بیشتر و
19: شادپور ص.ا.ع

:خان ه ایران

12

che

guevara!!

گنجی
خواستار
حمایت
سازمان ملل
از مردم ایران

4
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etiquette

...تاریخ ایران
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دکترگلمحمدی
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Tel.:
806-0060
Tel.:(514)
(514) 806-0060
18 Westminister N. Suite 20

MONTREAL

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

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

Luciene
l'Allier

TORONTO

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

www.pars.ca

مهجور

Ahamdinejad
in NY

...موسیقیپاپ
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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رئیسدانشگاه
:کلمبیا
”آقای رییس:
شما،جمهور
دارای تمامی
نشانه های
یکدیکتاتور
کوچک و
سنگدل
هستید” او
احمدی نژاد را
متهم کرد که یا
عمداسخنان
تحریک آمیز بر
زبان می راند یا
اینکه از دانش
.بی بهره است

حسین باقرزاده
!جنگ:ایران
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دست از
سر مرده
های ما
!بردارید

5:ص

GESTION FINANCIERES EXACTE
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دیکتاتور
کوچک و
!سنگدل

گورستان
:بهائیان
----
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General Sales Agent

Ahmadinejad
called
in NYC
visit

----

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

رییس جمهور
ایران در میان
اعتراضاتی نسبت به حضور
،وی در دانش��گاه کلمبی��ا
 دیدگاه های خود را،نیویورک
در جلسه ای در این دانشگاه
بیان داشته و همزمان دولت
آمریکا احتمال وضع تحریم
ه��ای جدید علیه ای��ران را
.مطرح کرده است
جلسه س��خنرانی و پرسش
،و پاس��خ آقای احمدی نژاد
که برای شرکت در اجالس
ساالنهمجمععمومیسازمان
،ملل به نیویورک سفر کرده
روز دوشنبه برگزار شد و به

!چ مثل چی؟

حجاب ممنوع می شود!؟:کبک

petty

dictator’

طور گسترده در رسانه های
همگانی آمریکا و بس��یاری
از کش��ورهای دیگر انعکاس
.یافت
آقای احمدی نژاد به دعوت
دانش��کده روابط بین الملل
دانشگاه کلمبیا در این جلسه
حض��ور یافت و ب��ه گزارش
 هنگام ورود،خبرگزاری ه��ا
و س��خنرانی رییس جمهور
 تظاهراتی علیه او در،ای��ران
خارج از دانشگاه برگزار شده
.بود
تظاهر کنن��دگان برخی از
سیاس��ت ه��ای جمهوری
اس�لامی و اظه��ارات آقای

!مسینار جهانوطنی ها

 هزار200  میلیون و14 با شروع سال حتصیلی
دانش آموز به مدرسه رفتند

سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا

x£Å¥¿gz®Å`•

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

D.D.S.

1973

D.M.D.
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1998

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

Metro: CDN

Cell

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

(514) 816-4080
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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

ک فرص
ی

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

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

AZITA ZANDIAN: Cel.: 514-814-7700

Affiliated real estate agent Groupe Sutton Performer

MIKE ALIPOOR: Cel.: 514-991-7700

w
Ne sting
Li











Pierrefonds

Lasalle
RENTAL,

lower 2-plex,
41/2, near
Blvd. Lasalle
& water,
AA condition, parking,
close to all services,
Asking:
$900/mo

NEW LISTING
large 3+2 bdr splitlevel, in great location
near AKHAVAN market,
huge lot with IG pool,
new windows & doors,
FPL, A/C, garage,...

Asking:

$324900

e
Purchasing Hom













LD
O
S
St-Julienne

charming bungalow
in 14250 sf of land
for only $29900

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

N.D.G.

CoteSt-Luc

with as low as

%

0 Cash
Down!

Lasalle
2-plex

LD
O
S

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

D
L
SO
D.D.O.

New construction , 3
bdr cottage, in perfect
loc. open concept,
Garage
Sold for: $251723

Pierrefonds

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

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

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

Pierrefonds

New Listing

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

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

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

S

D
L
O

Lasalle
2 bdr condo in heart of
Lasalle area, near all,
hardwood flr, A/C
parking,...
Sold: $223000

D
L
O
Pierrefonds
S

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

ی��ک روز پس از مجل��س نمایندگان
آمریکا ،مجلس س��نای این کشور نیز
طی مصوبه ای خواه��ان قرار گرفتن
نام سپاه پاس��داران ایران در فهرست
سازمانهای خارجی تروریستی شد.
این مصوبه نیز همچون مصوبه مجلس
نمایندگان برای دولت ایاالت متحده
الزام آور نیست.
ط��ی رأی گیری مجلس س��نا برای
تروریستی شناختن س��پاه پاسداران،
 76س��ناتور رأی موافق و  22سناتور
رأی مخالف دادند.
مخالفان معتقد بودند که قرار گرفتن
نام سپاه پاس��داران ایران در فهرست
سازمانهای تروریسی می تواند مقدمه
حمله به ایران باشد.

از جمله مخالفان ،س��ناتور جیم
وب ب��ود که گفت زب��ان به کار
گرفته شده در این طرح می تواند
مجوز کنگره آمریکا برای حمله به
ایران تلقی شود.
در مقابل ،سناتور جوزف لیبرمن
ک��ه از تنظیم کنن��دگان طرح
تروریستی ش��ناختن سپاه بود
گف��ت که ه��دف از این طرح به
هیچ وجه اعالم جنگ به ایران نیست.
یک روز پیش��تر ،مجلس نمایندگان
آمری��کا نیز با اکثریت قاط��ع آرا و در
بخش��ی از مصوبه ای که هدف از آن
اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران
بود ،نام س��پاه پاسداران را در فهرست
س��ازمانها و گروههای تروریستی قرار
داده بود.
 ۳۹۷نماینده این مجلس به تروریستی
خوانده شدن سپاه پاسداران رأی مثبت
دادند ،در حالی که این تصمیم فقط با
رأی منفی شانزده نماینده روبرو شد.
رأی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا
به تروریس��تی قلمداد ش��دن س��پاه
پاس��داران ایران با واکنش دولت ایران

مواجه شد و وزارت امورخارجه ایران
ای��ن رأی را تصمیمی نس��نجیده و
بدون مبانی قانونی خواند و گفت که
چنین کاری به برقراری صلح و امنیت
در جهان کمک نخواهد کرد.
کنگ��ره آمری��کا در زمان��ی رأی ب��ه
تروریس��تی ش��ناخته ش��دن سپاه
پاسداران می دهد که محمود احمدی
نژاد ،رئیس جمهور ایران برای شرکت
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در آمریکا حضور دارد.
آقای احمدی نژاد در زمان جنگ ایران
و عراق در سپاه پاسداران فعالیت می
کرد.
سپاه پاسداران عالوه بر فعالیت نظامی،
در زمینه های اقتصادی و صنعتی نیز
فعال است؛ بسیاری از طرحهای بزرگ
راهس��ازی ،سدسازی ،س��اختمانی و
صنعتی در ایران را سپاه پاسداران اجرا
می کند.
آمریکا و متحدانش که معتقدند یکی از
اهداف برنامه اتمی ایران ،دستیابی به
سالح هسته ای است ،سپاه پاسداران
را در پس فعالیتهایی می دانند که به
باور آنان ،در بخش نظامی برنامه اتمی
ایران در جریان است.

فرانسه :حرفهای احمدی نژاد را باور منی کنیم شدت گرفت و هم اکنون در میان
اعضای شورای امنیت ،فرانسه از
دیگر کشورها به آمریکا نزدیکتر
تأسیس��ات نطن��ز شده است.
صلحجویانهنیست.
اکنون در ش��ورای امنیت تنها آمریکا
ً
دول��ت ای��ران اعالم و فرانس��ه علنا از نظامی بودن اهداف
ک��رده که تنها هدف برنامه اتمی ایران سخن می گویند و
فعالیت تأسیس��ات دیگر اعضای این شورا تنها نسبت به
نطن��ز ،غنی س��ازی اهداف ایران اب��راز تردید می کنند و
اورانی��وم ب��ه منظور خواستار رفع این تردیدها هستند.
تولید س��وخت مورد رئیس جمهور فرانس��ه در سخنرانی
نی��از نیروگاهه��ای خود در مجمع عمومی سازمان ملل
اتمی اس��ت و بارها متحد تأکید کرده که مناقش��ه اتمی
تصریح کرده که کلیه ای��ران تنها ب��ا ترکیب��ی از مذاکره و
سخنگوی رئیس جمهور فرانسه اعالم فعالیتهای اتمی اش تنها در راستای قاطعیت قابل حل است.
کرد که فرانسه سخنان رئیس جمهور اهداف علمی و صنعتی است.
در راس��تای این سیاست ،فرانسه می
محمود
اخیر
ایران را مبنی بر اینکه کش��ورش به این موضع در سخنرانی
کوش��د ش��ورای امنیت را به تصویب
که
ایران
جمهور
دنبال دستیابی به سالح اتمی نیست احمدی نژاد ،رئیس
قطعنامه ت��ازه ای علیه ایران ترغیب
باور نمی کن��د و “همه می دانند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کند که در آن تحریمهای شدیدتری
بر ایران اعمال شود.
برنام��ه اتمی ای��ران اه��داف نظامی ایراد شد نیز مورد تأکید قرار گرفت.
نژاد
فرانسه که سخنان آقای احمدی
دارد”.
فرانس��ه همچنین به دنب��ال اعمال
داوی��د ماتینون ،س��خنگوی رئیس را غیرقابل باور خوانده ،به عنوان عضو تحریمهایی بر ایران ،خارج از چارچوب
جمهور فرانسه طی سخنانی در جمع دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد ش��ورای امنیت اس��ت و از س��رمایه
خبرنگاران به تأسیس��ات غنی سازی در صف نخس��تین رویارویی با ایران گذاران فرانس��وی و دیگر کشورهای
اورانیوم نطنز در مرکز ایران اشاره کرد برای واداش��تن این کشور به محدود اروپایی خواسته است تا دیگر در ایران
سرمایه گذاری نکنند و دادوستد خود
که محور اختالف ای��ران با دولتهای ساختن فعالیت اتمی خود است.
غربی اس��ت ،آقای ماتینون گفت که از زمانی که نیکوال سارکوزی به ریاست با ایران را به حداقل برسانند.
فرانسه با دالئل و شواهد قوی زیادی جمهوری فرانسه رسیده ،موضع این
به این نتیجه رسیده است که فعالیت کش��ور در مقابله با برنامه اتمی ایران
آفت��اب ـ بزرگداش��ت مب��ارزان
جهانوطنی «چ ،مثل چمران» عصر
روز سهشنبه با حضور مهدی چمران،
فرزندان چه گوارا و حاج سعید قاسمی
در تاالر فنی دانش��گاه تهران از سوی
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم
پزشكی تهران ،مركز فرهنگی میثاق و
خانه آمریكای التین برگزار شد.
به گ��زارش آفتاب به نقل از ایس��نا،
«آلیدا گ��وارا» دختر چه گوارا با بیان
آنكه «من از فرهنگ بسیار متفاوتی
میآی��م و ما یك ملت سوسیالیس��ت
هستیم» ،اظهار داشت« :انقالب كوبا
اینطور آبدیده شد و ما كمك بسیاری
از اروپای سوسیالیست دریافت كردیم
و همچنی��ن كمكه��ای زی��ادی از
اتحاد شوروی داشتیم و ما میتوانیم
تفاوتهای زیادی با هم داشته باشیم؛

چ مثل چمران!

اما در كنار هم برای رسیدن به هدف
مش��ترك اق��دام كردیم و مل��ت كوبا
همیشه به این امر احترام میگذارد».
دختر گوارا تصریح كرد:
«من همیش��ه گفتهام برای شناختن
«چه» باید آثار او را به طور مس��تقیم
بخوانیم و در اینجا میگویم متاسفانه
به دلی��ل تصوراتی
پ
د
ر
م
كه ش��ما از «چه»
ن
هی

چ
گاه از خ
داری��د در ترجم ه
دا صحبت نكرد!
آن مشكالتی داشتید.
برایمان
پدر من هیچگاه از خدا صحبت نكرد مفیداستاستفادهمیكنیم؛
اما این مهم است كه این موضوع را در اما مطمئنا نمیتوان واقعیتها را تغییر
نظر داشته باشیم كه عملكرد فرد چه داد».
بوده است؛ ما معموال از چیزهایی كه

PAYVAND: k Vol. 14 k No.810 k Oct. 01, 2007

لیلیصمیمی

مجری مراسم
زیبای عقد ایرانی
حمیرا قاسم نژاد

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

روانکاو

مشاوره و درمان

)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

 نگاهی دیگر و تازه به خویشتن خویش و زندگی ارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر زیستن وبهبودی از افسردگی ،ترس
 اضطراب مزمن ،استرس ،سردرگمی و مشکالت درروابط
 انگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه -هدایت و تشویق در جهت سالمت روح ،جان و روان

Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

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
ب
مزایای زیر بهره برید:
 )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

FREE

کوبیده
جوجه
کباب چنجه

با نان
تازه

با کیفیت استثن
ائی و بهای مناسب

DELIV
ERY

(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

Montreal, QC H4B 1L5

514 802 2349

با مدیریت
ایرانی

Susan Goel
Agent immobilier affilié

Csl

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

paid 45sep15

Immeubles Groupe CaNtor
3901-305, rue Jean-Talon Ouest, Montréal; QC H3R 2G4
T 514 788 1514 F 514 788 1518
9/26/07 11:25:12 AM

Agent immobilier affilié

514 476-4726
رضا شیرازی

514 802 2349

کلی و جزئی

)Csl ($199,000
Beautiful 2 bdr 2 bath 14th floor
recently renovated elevator gym pool
indoor garage near amenities

)NDG ($224,900
Lovely 4 1/2 2 bedrooms 1 bath
built 2004 elevator

Susan Goel

HOME IMPROVEMENT

نقاشیساختمان

CDN

S_listing ad_Persian_F.indd 1
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قتل به منزله خطا و
د شخصیت و
مراه با سیص
شبه عمد است .و
ه
،
اگر ادعای خود را
جسته جهان
فعال بر
در مورد مهدورالدم
بودن مقتول به اثبات برساند قصاص
و دیه از او ساقط است “.
آقای گنجی در پیوست نامه اش ،پیام
دفتر رهبر جمهوری اسالمی را آورده
اکبرگنجیکهزمانی
اس��ت که حکم رهبر را در خصوص
“برخورد با اف��راد مهدورالدم” به قوه
برای اصالح طلبان ایران نماد مقاومت
قضائیه ابالغ می کند:
در براب��ر نیروهای تن��درو جمهوری
“در م��وارد احکام قصاص ص��ادره از
اس�لامی بود در نامه ای به دبیر کل
محاکم در مورد ماموران و بسیجیانی
سازمان ملل متحد نگرانی های خود
که در مقام انجام وظیفه شرعی یا به
را در مورد وضعیت مردم ایران تشریح
اعتقاد مهدورالدم یا تحت عنوان نهی
و خواستار دخالت “موثر” این سازمان
در حمایت از آنها شده است.
از منکر مرتکب قتل عمدی ش��ده یا
می شوند ،مقام معظم رهبری ضمن
آقای گنجی که شش سال را به خاطر
جرایم سیاسی در زندان های جمهوری
تشکر از اعمال حساس��یت به موارد
اس�لامی سپری کرد ،یک سال و نیم
مذک��ور مقرر فرموده ان��د هر مورد از
این قبیل با عنایت و تکیه برجهتی که
قبل از زن��دان آزاد ش��د و اکنون در
شایسته است موجب تبدیل قصاص به
خارج از ایران به سر می برد.
دیه شود به معظم له منعکس گردد”.
وی با صراحت همیشگی ،که حتی در
سخت ترین شرایط در زندان
اکبر گنج��ی در پایان نامه
از دست نداد ،در ابتدای نامه  -در ایران گرفتار یک حکومت
خواس��تار دخال��ت “موثر”
س��ازمان مل��ل و هم��ه
خطاب به بان کی مون دبیر خودکامه هستیم که از طریق سرکوب
کل س��ازمان ملل می
آزادیخواه��ان جه��ان در
گوید سازمان یافته ما را در شرایط مرگ و
حمایت اخالقی و معنوی از
که مردم ایران گرفتار “یک
حکومت خودکامه هستند زندگی زندانی کرده است.
مردم ایران می شود:
که از طریق سرکوب سازمان
“ما حمله نظام��ی به ایران،
به هر دلیل و بهانه ای ،را رد
یافته ،گسترده و مداوم ،آنها
را در شرایط مرگ و زندگی  -در ایران انتخابات فرمایشی و
می کنی��م .و در عین حال،
زندانی کرده است”.
از ش��ما و تمام روشنفکران
سرشار از تقلب برگزار می شود.
و آزادیخواهان جهان تقاضا
این فعال سیاسی همچنین
در همان ابتدا با ابراز دلخوری
و انتظ��ار داریم که حکومت
از سیاس��ت های آمریکا در نیم قرن نهادهای جمهوری اسالمی در آن قرار ناقض حقوق بش��ر در ایران را اخالقاً
گذش��ته می گوید ک��ه رویکردهای دارند ،در نامه آقای گنجی تشریح شده محکوم نمایید ،و خصوصاً از شخص
واشنگتن نه تنها به رشد دموکراسی است.
جنابعالی به عنوان دبیرکل س��ازمان
در ای��ران کمکی نکرده بلکه برعکس اکبر گنجی همچنی��ن در مورد روند ملل متوقعی��م که در جه��ت ایفای
به زیان آزادیخواهان ایران تمام شده رای گیری در ایران می نویسد:
وظیفه قانون��ی خود حکومت ایران را
“در ایران انتخابات رقابتی ،عادالنه و به واسطه نقض گسترده مواد اعالمیه
است.
آقای گنجی که در گذشته با هرگونه منصفانه وجود ن��دارد ،و به جای آن جهانی حقوق بشر ،و نیز سایر تعهدات
حمله نظامی آمریکا به ایران مخالفت انتخاباتی فرمایشی و سرشار از تقلب بین المللی اش در رابطه با حقوق بشر
می کرد در این نامه نیز بر همین موضع برگزار می ش��ود .و حتی کسانی هم مورد شماتت و توبیخ قرار دهید”.
صحه گذاشته و این تهدید را بهانه ای که به این شیوه فرمایشی به پارلمان وی همچنین به انتقاد از
برای جمهوری اسالمی جهت سرکوب و ق��وه مجریه راه م��ی یابند امکان و شورای امنیت می پردازد:
اختیاری ب��رای تغییر و تحول ندارند“ .ملت ایران از خود می پرسند که آیا
مخالفان داخلی دانسته است.
تمام اختی��ارات قانونی و فراقانونی در شورای امنیت سازمان ملل فقط برای
وی می نویسد:
“ ...حتی س��خن گفت��ن از ‘احتمال’ دست رهبر است که به شیوه سالطین تعلیق غنی سازی اورانیوم قاطعیت و
حمل��ه نظامی به ایران ه��م کار را بر خودکامه بر حکومت حکم می راند ”.کارآیی دارد ،اما زندگی مردم ایران که
آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در آق��ای گنج��ی در دوران حب��س نیز حقوق اساس��ی آنها روز به روز به نحو
حکومت ولی فقیه که در اختیار آیت فزاینده مورد تعرض قرار می گیرد از
ایران دشوار می کند”.
الله علی خامنه ای است را به چالش منظر آن شورا مهم تلقی نمی شود؟
آزادی ،دموکراسی ،و حقوق بشر حق
‘احنراف’ از مساله حقوق گرفته بود.
مس��لم مردم ایران اس��ت .امیدواریم
بشر
‘محرومیت از حق حیات’ که س��ازمان ملل و نیز تمام نهادها و
افراد مدافع دموکراسی و حقوق بشر
آقای گنجی ضمن پرداختن به جنجال
جهانی بر س��ر برنامه اتمی ایران ابراز او در نامه خود به بان کی مون با اشاره حمایت خود را از جنبش آزادیخواهی
نگرانی کرده است که این نزاع “توجه به یکی از تبصره های ماده  295قانون و دموکراسی طلبی مردم ایران دریغ
جهانی ،خصوصا س��ازمان مل��ل را از مجازات اسالمی و ماده  226این قانون نکنند”.
شرایط غیرقابل تحملی که رژیم ایران می نویسد که این قوانین به حکومت س��یصد ش��خصیت و فعال برجسته
ب��رای مردم ایران پدید آورده ،به کلی امکان می دهد دگراندیشان را از “حق جه��ان از جمله اورهان پاموک ،برنده
جایزه نوبل ادبی��ات  ، 2006جی.ام.
حیات” محروم کند.
منحرف می کند”.
موانع��ی که فع��االن حق��وق زن در در تبصره م��اده  295قانون مجازات کوت��زی برن��ده جایزه نوب��ل ادبیات
ایران با آن مواجه هس��تند ،وضعیت اسالمی ایران آمده است:
 ،2003س��اموس هآنی برنده جایزه
آموزگاران معترض که برخی از آنها در “در صورتی که ش��خصی کسی را به نوبل ادبی��ات  ،1995نادین گوردیمر
پی تظاهرات غیرسیاسی برای کسب اعتقاد قص��اص یا مهدورال��دم بودن برنده جایزه نوبل ادبیات  1991و مرید
حقوق بیش��تر از کار بیکار شده اند ،بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و کوریگال-ناگیره برنده جایزه صلح نوبل
و همچنین وضعیتی ک��ه کارگران و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد  1976این نامه را امضا کرده اند.
دانشجویان پس از به چالش کشیدن قصاص و یا مهدورم الدم نبوده است،

ایـــران ...

گنج
ی خواستار حمایت
سازما
ن
مل
ل
ا
ز
م
ر
د
م
ای
ران

احمدی نژاد در
نیویورک!...

سیروس
یحیی آبادی

Jaleh Hafezi

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

Fax : 426-9596

ç¶•£ŠäšZh

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

اسپشیالپائیز
خورش های سنتی

کباب کوبیده

همه روزه

5

.99

اسپشیال های هفته:

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

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

Cel.: 514- 207-9000

only for
take out

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (سیویل) و شرعی

›të›Z fz£```²
›}f£¨† z çœÂ¼±

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

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

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

ساندوی
چ کوبیده:
0
 4.5دالر
ساندو
یچ کتلت:
 4دالر

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

315-9858

4

51

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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ایـــران...



به نام آفریدگار عشق

ممكن آن چهره به
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
ژاد در نیویورک ....چهره شده است.
احمدی ن
و زندگی را با مهر
آق��ای
ب��رای
دكتر حسین
احمدین��ژاد در
احمدینژاد كه در دو س��فر پیشین
یك محیط دانش��گاهی او خود به نیویورك با جوی مساعدتر روبرو
مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
باقرزاده
…:Ú ® Í±ˆ £
را كس��ی با خصوصیات شده بود و میتوانست در بازگشت به
hbzadeh@btinternet.com
•v£` fd fêd 45 Øº
یك «دیكتات��ور كوچك و ایران از «میخكوب ش��دن و مجذوب
کالس های£› ä… Zf dÂ‹ çœ£²œ
لیلیصمیمی
 25سپتامبر  2007سنگدل» خواند ،و مهمان را غافلگیر شدن» س��ران كش��ورهای جهان در
„ :¬ÅÀ˜ Ô¼• £ z á`` Å¿ Z
رسمی از ایالت کبک)
(با مجوز
@PAYVAND
 hbzadeh@btinternet.comو ش��گفتزده كرد .آقای احمدینژاد برابر سخنان گهربارش تعریف كند و
Mar
VIDEOTRON.CA
البت��ه با برخوردهای نادوس��تانه از «هاله نوری» را كه دور او كشیده شده
Fax: (514) 422-8996
Sir
این دس��ت بیگانه نیست و در خود بود با حركات دس��ت خود به تصویر
pg. 2
گرامـر
محـاوره،
514-825-3170
ایران نیز در دانشگاهها از دانشجویان بكشد ،سفر اخیر او به نیویورك تجربه
NOV.18
س��خنان درش��ت كم كامال متفاوتی به دس��ت داده اس��ت.
نشنیده است .ولی این او میتواند برگ��ردد و از مهماننوازی
NOV.
24
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برخورده��ا در آمری��كا رییس دانشگاه كلمبیا بگوید كه با چه
pg. 17
میتواند عواقبی به مراتب زبان صریحی از ش��خصیت او تعریف
pg. 25
شدیدتر از ناراحتی موقتی و تمجید كرده است ،و یا چگونه او
















ایرانبا 
رسانههای آمریكایی برای سلب
çÀÅœzdf£…Â¥ffd DJH2 z¯ Â…¬…£… d£Ž ÌŽ ß NOV.11
آقای احمدینژاد به دنبال داشته نفی موجودیت همجنسبازان در
انسانیت مردم ایران سوژه مناسبی باشد.




















اسباب مزاح مستمعان خویش را فراهم
یافتهاند« .اهرمن» و «هیتلر كوچك» آقایاحمدینژاد «ماه عس��ل» آورده اس��ت .تصاویر و كاریكاتورها و
6162 Sherbrooke W. Tel.: 514-223-3336
و مانند آنها احمدینژاد و به تبع كوتاه��ی در دوران ریاس��ت تیترهای درشت مطبوعات و پالكاردها
جمهوریش داش��ته اس��ت .به نی��ز آلبومی فراموشناش��دنی از این
آن مردم ایران را در ذهنیت یك
Montreal
فاصل��ه كوتاهی پ��س از احراز سفر تاریخی به دست او میدهد تا با
آمریكایی معمول 
Tel.: (514) 488-6523
ی از حد یك انسان مق��ام ،و پس از این كه توخالی نشان دادن آن به نزدیكان و مشاوران
1834 Ste-Catherine W., Suite 301
پایین میآورد ،و او آمادگی زیادی بودن وعدههایش برای مردمی و بس��تگان خود خاطرات شیرین این
(514) 586-2398
Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
برای پذیرش ضرورت حمله نظامی ك��ه به امیدهایی به او رأی داده سفر را برای سالیان دراز بازگو كند .در
 ` ` ` ``„ X çœdã
بودند روش��ن شد ،او به سرعت هر صورت ،سفر اخیر آقای احمدینژاد
Tel.: 514 281-6565
tz®…®Ž çÀÅœzd f£… xZfÂ¥f
به ایران پیدا میكند .این امر كار
محبوبیت خود را از دس��ت داد .ب��ه نیویورك تجربه جدیدی بود كه نه
استراتژیستهای كاخ سفید را برای شكس��ت فاحش جناح هوادار خود او و مش��اورانش و نه همراهان او
حمله به مراتب آسانتر میكند .او در انتخابات شوراها و سپس در حكوم��ت و به خصوص ولینعمت
مجلس خب��رگان و باالخره در او آق��ای خامنهای كه ظاه��را او را به
انتخاباتداخل 
یمجلسخبرگان این سفرها تشویق كرده است ،انتظار
سفر آقای احمدینژاد به نیویورك سر و حاك��ی از آن بود كه س��تاره اقبال او نداشتهاند.
صدای زیادی به پا كرده و بیش از حضور رو به افول اس��ت .ولی ای��ن همه در اكنون حامیان آق��ای احمدینژاد در
هر رییس كش��ور دیگری رسانههای داخل كش��ور بود .در عین حال ،آقای حاكمیت باید دریافته باشند كه او نه
آمریكا را به انعكاس خبرهای مربوط احمدینژاد در صحنه بینالمللی نیز فقط موقعیت خود در داخل كشور را
به آن و واكنش واداشته است .این امر ،با شعارهای تحریكآمیز در مورد غرب از دس��ت داده است و بلكه در صحنه
البته برای رییس جمهوری كه شیفته و آمریكا و اس��راییل و هولوكاس��ت و بینالمللی نیز سفرهای او به سازمان
تبلیغات و جلوهنمایی در انظار عمومی س��فرهای متعددی كه به كشورهای ملل جز تبلیغات سوء و منفی در مورد
است ظاهرا هدف و مطلوب بوده است .مختلف كرده برای خود نام و آوازهای جمهوری اسالمی (و ایران) نتیجهای
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احتمال نمیدادند كه این تبلیغات و مواضع برای او در كش��ورهای منطقه بودند كه یا به خاطر حقیقتجویی و
city to buy your dr
اظهارنظرها و پوش��ش خبری تا این ومسلماننشیننمحبوبیتهاییایجاد با به دلیل مخالفت با جنگ یا ضدیت
- L’ile Perrot: BANK REPO, best location,3+2 Bedrooms in 7200 sf land, one bedroom apt in basement
ی ب��وش مایل بودن��د كه پای
حد منفی و خصمانه باش��د .نه فقط ك��رده ،ولی در غرب او ب��ه تدریج به ب��ا آقا 
with separate entrance, new pool, pond, huge deck, new windows, new roof, new heat-pump....
$ 181,000
ی محلی با تیترهای عنوان یك عنصر خطرناك و ضد یهودی سخنان احمدینژاد بنشینند تا شاید
روزنامههای جنجال 
- D.D.O: Excellent location, close to all, 4 Bedroom split level, 1&1/2 bath, ground floor family room, finished
درش��ت در صفحه اول مانند «اهرمن ش��ناخته و مطرح ش��ده است .شاید روایت دیگری از سیاستهای داخلی
basement, huge laundry room, garage,new roof,new heat pump,very low taxes ...
$ 279,000
وارد شد» یا «به جهنم برو» ورود آقای درك شدت این تنفر غربیها تا كنون و خارجی جمهوری اسالمی را ،جز آن
)- Pierrfonds: Mint condition,very bright 1987 Split level with 3 bedrooms,2 full bath,finished basement(raised
احمدینژاد به نیوی��ورك را خوشآمد برای آقای احمدینژاد و مش��اوران او چه كه از طریق رسانههای آمریكایی
2 garage, 2 laundry room,2 entries, close to schools, Parks,...
SOLD
$269,000
گفتند و شبكههای سرتاسری مواضع راحت نبوده است .اكنون كه او پس از پخش میش��ود ،بش��نوند ب��ا گوش
او در ب��اره اس��راییل و هولوكاس��ت یك سال مجددا به غرب سفر كرده ،با
ادامه در صفحه 12
را برجس��ته كردند كه حت��ا میزبان این تنفر به بدترین و شدیدترین شكل
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1841-C Ste-Catherine West

Montreal, QC H3H 1M2 Tel.: 514-937-5192
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1406 Boul. St-Laurent
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Tel.: (514) 849-4242 
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7370 Cote Ste Luc, Suite 118
Montreal, QC H4W 1P9

292-8844

COOLD

riving
School

)(514

Tel.:

$275 .00

$75 .00

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil

+ car for exam

Villa-Maria 
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ایـــران...

ویرانی
گورستان بهائی ها...

دست از سر مرده های ما بردارید!
کیوان مهجور

ویرانی گورس��تان بهائی ها در نجف
آباد مرا که هم اصال از جانب پدر اهل
نجف آبادم و هم بهائی بر آن داش��ت
تا بنویسم .اما نوشته من حقیقتا نه از
سر نکوهش کس��ی ،که از سر دینی
است که به مادر بزرگ پدریم ،عمویم،
زن عمویم ،عمه ام ،ش��وهر عمه ام و
دیگرانی که در آن گورستان به خاک
سپرده شده بودند دارم.
مادر بزرگی ک��ه درطی عمر طوالنی
اش ،قحط��ی ،وبا ،م��رگ و میرهای
دس��ت جمعی دید ،آزارهای مذهبی
تحمل کرد ،دوام آورد ،و نه تنها بچه
های خ��ودش که نوه هایش را هم به
مدرسه فرستاد تا کسی شوند و به درد
همان اهالی نجف آباد بخورند که برای
او مرکز عالم بود.
مادر بزرگی که در تم��ام دوران عمر
خود در اطاقی نخوابید ،و خوابیدن در
ایوانها را دوست داشت.
عمه ای که س��الها با دیگر خانم های
بهائی به تاسیس مدرسه دختران در
نجف آباد مش��غول بود و بارها شاهد
سوزاندن و ویران کردن آنچه ساخته

بودند شد.
شوهر عمه ای که مغازه ای در خیابان
فردوسی داشت ،کسبی که بارها مورد
تحریم واقع شد و بارها مورد هجوم و
ویرانی قرار گرفت و عاقبت روزی که از
بازار نجف آباد می گذشت مورد حمله
با تبر واقع شد وماه ها در بیمارستانی
در اصفهان بستری بود.
آقای منتظری خوب باید بخاطر داشته
باشد روزی که بهائی ها را از استفاده
از گورس��تان عمومی نجف آباد برای
دفن مرده هایش��ان در آن گورستان
محروم ک��رد .پدر من گفت��ه بود آقا
ش��ما وقفنامه شاه صفوی را مالحظه
کنید گفته اس��ت “اهالی نجف آباد”
عنوان “مسلمان” حتی نکرده است.
از آنجا که آقا کماکان پا فشاری کرده
بود .بهائی ها از او محلی را برای دفن
مردگانشان خواسته بودند که او محلی
سنگالخ در پای کوهستان به ایشان
پیش��نهاد کرده بود .جائ��ی که آنها
بیشتر به سنگتراش احتیاج داشتند
تا گورکن.
با وجود این همان شب ،شبانه قبرها
را شکافته اجس��اد را به محل جدید

کارتها تنها پاس��خگوی چهار روز
فعالیتآنهاست.
وی اف��زود :این رانندگان در حالی
بیکار ش��دهاند که یک تا دو قسط
تاکس��یهای جدی��د را پرداخت
کردهاند و هم اکنون به خاطر تحویل
نش��دن خودروها دچار مشکالت
عدی��دهای در تامی��ن معاش خود
شده و مرتب به سازمان تاکسیرانی
مراجعه میکنند.
از سوی دیگر بسیاری ار رانندگان
تاکسی و صاحبان خودرو سهمیه
خ��ود را ب��ا قیمت��ی باالت��ر می
فروشند.
برخ��ی از کارشناس��ان معتقدند
که س��همیهبندی بنزین تأثیری
در کاهش بار ترافیک ،نداش��ته و
اختصاص سهمیههای بنزین تحت
عناوین مختلف ،اصل سهمیهبندی
بنزین را کماثر کرد.

منتقل کرده بودند .جائی
که بعد تبدیل به گلستانی شد
پر از سرو و کاج و گل و عمارتی
دلگشا آن وسط.
و این ها همه زیر گوش رژیم پهلوی
می گذشت که داعیه های بسیار داشت
و روش��نفکرانی که در تهران حسرت
“مقامات کلیدی” را میخوردند.
طنز تلخ اینجاست...
وقتی پدرم چند سال پیش از انقالب
در لن��دن و پس از یک عمل جراحی
در گذشت و او را در همانجا به خاک
سپردیم ،در بازگشتم به ایران همان
شوهر عمه گفت:
“اگر می خواس��ت بمی��رد چرا رفت
لندن؟
حاال وقتی دلمان هوایش را بکند نمی
توانیم برویم س��ر خاکش و با او درد
دل کنیم”.
حاال ما شاهدان این خبر که بولدوزرها
آن “گلس��تان” را وی��ران ک��رده اند،
درخت ه��ا را از ریش��ه در آورده اند،
وقتی دلمان هوایش��ان را بکند کجا
برویم؟
آقایان دست از سر مــرده های
ما بردارید!
keyvanmahjoor@videotron.ca
www.akhbar-rooz.com

سهمیه بندی بنزین و مشکالت تازه
با گذش��ت دو ماه از آغاز س��همیه
بندی بنزی��ن در ای��ران ،گزارش
می شود که ترافیک سنگین تری
نسبت به سابق به خیابانها برگشته
است .مقامات مرکز کنترل ترافیک
شهرداری تهران روز دوشنبه اعالم
کردند که ترافی��ک در تهران %۵
افزایش داشته است.
آنها علت افزایش ترافیک را استفاده
از سهمیه بنزین  ۱۰۰لیتری سفر و
گرایش بیشتر به استفاده از وسایط
نقلیه شخصی اعالم کردند.
از سوی دیگر مدیر عامل سازمان
تاکسیرانی ش��هر تهران در گفت
و گو با ایس��نا گفت ک��ه بیش از
 ۴۰۰۰راننده تاکس��ی ماه هاست
که بیکارند و  ۲۵۰۰تاکسی هنوز
کارت س��وخت ندارند .وی تصریح
کرد :یکهزار و  ۷۰کارت س��وخت
 ۱۰۰لیتری بین تاکسیهای پالک
موقت توزیع ش��ده اس��ت که این

سایت بازتاب
توقیف شد

دفتر سایت اینترنتی بازتاب با شکایت
دولت و با حکم دادس��تانی پلمپ شده
است .این س��ایت در پنج سال گذشته
چندین بار توقیف شده اما همواره حکم
توقیفش لغو شده است.
محمد جواد بربریان مدیر مسئول سایت
بازتاب به خبرگزاری دانشجویان گفته
است که دفتر کار بازتاب روز چهارشنبه
 28شهریور از س��وی دادستانی تهران
و در راس��تای تصمی��م کمیته تعیین
مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی
پلمپ شده است.
بر اس��اس گزارش ها س��ایت بازتاب با
شکایت های دولت پلمپ شده است و
به گفته مدیر مسئول سایت بازتاب”گویا
دولت معتقد است به دلیل آن که سایت
را فیلتر کرده ان��د ،فعالیت آن نیز باید
متوقف شود”.

کاجل زبان

ابوعلی سینا
احمد
ی
ن
ژ
ا
د
د
ر
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ی
و
یورک

ازسایت
محمد علی ابطحی

از مهم ترین خبر های جهان در این
روزها ،یکی هم سفر آقای احمدی
نژاد به نیویورک است .در سیاست
خارجی وقتی کشوری در انزوا قرار
می گیرد ،باز کردن فضای سیاسی
با سفر های جنجالی می تواند مفید
باشد .این سفرها تبلیغاتی نباید
باشند .باید از فرصت اجالس ساالنه
سازمان ملل بهره برد و روابط تخریب
شده با دنیا را در مذاکره با رهبران
و نمایندگان دولتها ترمیم کرد .سفر
به سازمان ملل به جای آنکه برای
تبلیغات باشد ،باید برای گفتگوی
دیپلماتیک به نفع مردم ایران باشد و
در پایان سفر خبر خوش رفع خطر
حمله و تحریم را به ملت بگوید .واال

وقتی آقای احمدی
نژاد در روستاهای
زاهدان مسئله
ی هولوکاست را
کرد ،بی آنکه
مطرح
سفری بکند در همه ی رسانه های
جهان این موضعگیری مطرح شد
چون کار تبلیغاتی بود
متاسفانه آقای احمدی نژاد به جای
پیگیری مسائل حاد کشورمان و
تصحیح روابط ایران با رهبران دنیا،
سفرش را تبلیغاتی کرد و در مقابل
حجم قدرت رسانه ای مخالفانش
مورد اهانت بی ادبانه و بیرحمانه
قرار گرفت .این اهانت ها ،اهانت
به مردم ایران بود .در این سفر به
دلیل تقاضای بازدید از محل برج
های دوقلوی منفجر شده ،شهردار
نیویورک بد ترین فحاشی ها را به
صورت علنی نثار رئیس جمهور

کشورمان کرد .در یک کار خارج از
عرف دیگر ،رئیس دانشگاه کلمبیا
نیز در سخنرانی قبل از شروع و در
حضور آقای احمدی نژاد نیز بدترین
تعبیرات اهانت آمیز را به رئیس
جمهور انجام داد .اینها افراد مسئولند.
تظاهرات اپوزوسیون نبود.
انتظاری که ملت از آقای رئیس
جمهور دارد این است که خودش را
در معرض این اهانت ها قرار ندهد
تا این اهانت ها به ملت ایران صورت
نگیرد .ما در کشور خودمان میگوئیم
و خودمان هم لذت می بریم اما در
دنیا مواضع سیاسی با نگاه دیگری
ارزیابی می شود .کاش مشاوران
آقای احمدی نژاد ،ایشان را در برنامه
ریزی اجرائی سفر و سخنانی که در
پاسخ سئواالت باید می گفتند کمک
می کردند .جنجالی بودن یک سفر
مشکلی را از ملت حل نمی کند.
مردم از رئیس جمهور
توقع دارند در این سفر
ها مشکالت سیاسی و
اقتصادی شان را حل
کند.

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

ختفی
ف
و
ی
ژ
ه
بر
ا
ی
ف
صل
پائیز

 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI

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

Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu



937.1777

Tel. : 514 .

1801 maisonneuve O., suite 740
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ایـــران...

و بدین وس��یله از اهمیت آن
نطق احمدی نژاد در
کاس��ت ،اما واژهه��ای به کار
دانشگاه کلمبیا؛ تالش برای گرفته ش��ده در این ب��اره از
سوی وی ،به کلی متفاوت از
رویکرد جناح تندرو حاکم بر
ارائه یک چهره تازه؟
ایران بود.
در م��ورد اس��راییل نیز آقای
احمدی نژاد س��خنی از لزوم نابودی
آن به زبان نیاورد و ضرورت برگزاری
رفراندوم در بین فلسطینیها را برای
تعیین سرنوشت خود یادآور شد.
گرچه جزئی��ات رفراندومی که آقای
احمدی نژاد و دیگر رهبران جمهوری
اس�لامی برای حل بحران فلسطین
پیش��نهاد میکنند ،ب��ه معنای محو
کش��وری به نام اس��راییل از نقش��ه
جغرافیا با روشی مسالمتآمیز است،
اما همینکه آقای احمدی نژاد حاضر
نش��د در برابر اصرار مجری مراسم بر
نابودی اسراییل تاکید کند ،به معنای
تجدید نظر او در اظهارات گذشتهاش
___________________

محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور
ایران در س��خنرانی خود در دانشگاه
کلمبی��ا در نیویورک ،ت�لاش کرد تا
چهره ت��ازهای از خ��ود در بین افکار
عمومی مردم آمریکا ترسیم کند ،اما
___________________
ن��وع برخورد رئیس دانش��گاه با وی،
مقص��ود اصلی آقای احم��دی نژاد را
تلقی میشود.
تحتالشعاع قرار داد.
گذشته از اظهارات آقای احمدی نژاد در باره هولوکاست نیز آقای احمدی
در باره فضیلت علم و دانش که بخش نژاد اصل واقعه را انکار نکرد و تنها بر
مهمی از وقت سخنرانی وی را گرفت ،لزوم تحقیق بیش��تر در باره آن پای
سخنان او در باره رابطه ایران با آمریکا ،فش��رد ،گو اینکه وی چن��د بار تکرار
مساله اسراییل و حتی هولوکاست تا کرد که به عنوان یک “دانش��گاهی”
پرسشهایی را نسبت به هولوکاست
اندازهای تازگی داشت.
در ب��اره رابطه ای��ران و آمریکا ،آقای مطرح کرده و مفهوم دیگر سخن وی
احمدی نژاد برای نخستین بار گفت ای��ن بود که در مق��ام رئیس جمهور
که آمریکا میتواند دوست خوبی برای ای��ران در صدد انکار هولوکاس��ت بر
ایران باش��د .گر چه وی این مساله را نیامده است.
مش��روط به اصالح رفتار آمریکا کرد اما به سبب متنی که رئیس دانشگاه

احمدی نژاد می خواست
چهره جنگ طلبانهاش را
اصالح کند!

کلمبیا پیش از س��خنرانی
آقای احم��دی نژاد علیه وی قرائت
کرد و سبب بروز جنجال رسانهای شد،
مقصود آقای احمدی نژاد که به نظر
میرسد نوعی عقب نشینی بی سر و
صدا از مواضع گذشتهاش بود ،از نظر
مخاطبان دور ماند.

Sharif Exchange














حقوق بشر


























دلیل دیگری که س��بب به حاش��یه
















راندن اصل سخنان آقای احمدی نژاد 
ش��د ،برخورد وی با مسائل جاری در

ایران بخصوص نقض حقوق بشر بود.
www.sharifexchange.com
آقای احمدی نژاد در برابر هر پرسشی

در باره وضع حقوق بشر در ایران ،خود
را ملزم میداند که جمهوری اسالمی
را نظامی بدون عیب و نقص و سرآمد
نظامهای دمکراتیک معرفی کند.
از آنجا که نهادهای بینالمللی مدافع
حقوق بش��ر ،به طور مرتب جمهوری
اسالمی را در ردیف کشورهای ناقض
حقوق بش��ر معرفی میکنند ،جامعه
بینالمللی کمابیش از آنچه در داخل
ایران میگذرد ،آگاه است و به همین
جهت ،کوشش آقای احمدی نژاد به
منظور ترسیم سیمایی حقوق بشری از
جمهوری اسالمی ،نه تنها تاثیر مثبتی
بر مخاطبان خارجی نمیگذارد ،بلکه
اعتبار س��ایر گفتهه��ای وی را نیز با
پرسش روبرو میکند.
به هر حال ،از مجموع س��خنان آقای
احم��دی ن��ژاد در دانش��گاه کلمبیا
میتوان چنین استنباط کرد که وی
قصد دارد در س��فرش ب��ه نیویورک،
چهره ستیزهجو و جنگ طلبانهای را
که از وی در جوامع غربی شکل گرفته
است ،اصالح کند و به گونهای مواضع
گذش��ته خود را نس��بت به مس��ائل
حساس��یت برانگیز بینالمللی مانند
هولوکاست و اسراییل تعدیل کند.
ادامه در صفحه30 :

کیترینگشیراز

Cote vertu
Bus 121

آبجوی
تگری

انواع ساندویچ های سرد و گرم

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

چای قهوه

علی شاکری از
زندان آزاد شد

9






99 










•

H4N 1C8

St-laurent, Qc.,

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

کلبهعموجمال

همزمان با سفر احمدی وارد کرده بودند نوشتند:
“دردناک اتهاماتی اس��ت
نژاد به نیویورک...
که چند روزنامه علیه علی
محمد ش��اکری وارد می
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
چ لقمه
کنند که کارنام��ه زندگی اش
ساندوی
(سرد و گرم)
هم برای ایرانیان مقیم کالیفرنیا
منقلی
کباب
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
و ه��م روش��نفکران و محافل
$3.
50
یادبود ،ترحیم و...
فرهنگ��ی کش��ور ناش��ناخته
نیست”.
بهترین کیفیت ،نازلترین قیمت
“اتهام نزدیکی با
بناب��ه گ��زارش ه��ا
* سرویس رایگان تحویل غذا
نومحافظه کاران،
س��ومین و آخری��ن
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال
برای کس��ی که
فع��ال ایران��ی تبعه
ساعات کار:
نزدیک شش سال
آمریکا که در ش��ش
ناصر
و
خدیجه
 7روز هفته:
ماه گذشته در ایران
همواره
گذش��ته
---------------از  11و نیم
بازداشت شده بودند
جنگ
دول��ت
با
Tel.: 514-688-3144
صبح
طلب جورج بوش
از زن��دان آزاد ش��ده
514-963-5179
450-688-6626
مخالفبودهاست،
است.
خنده دار و نشان
علی شاکری ،ساکن
دهندهبیاطالعی
جن��وب کالیفرنی��ا
است .علی مخالفت
که بهار گذش��ته در
جریان س��فری به ایران بازداشت خود را با سیاستها و حرکات حزب
ش��ده بود اکنون پس از  139روز جمهوریخواهان آمریکا چه قلمی و
حبس آزاد شده است.
چه زبانی همیش��ه ابراز می کرد و
آق��ای ش��اکری 59 ،س��اله ،در می کند .علی شاکری هرگز وابسته
ماه م��ارس برای عی��ادت از مادر و عضو هیچ سازمان اطالعاتی نبوده
بیم��ارش به ایران رفته بود و اوایل است .این دروغ است”.

















ماه مه هنگام بازگش��ت به آمریکا آقای شاکری در دهه  1970برای
در فرودگاه مهرآباد تهران توس��ط تحصی�لات عالی به آمریکا رفت و
مام��وران اطالعات��ی جمه��وری شهروند این کشور است.
در دوران بازداشت ،او تنها در موارد
اسالمی بازداشت شد.
اتهامات آقای شاکری که عضو اتحاد انگشت شمار موفق به تماس تلفنی














جمهوریخواهان ایران و تشکیالتی با خانواده اش شد.
با عن��وان ابتکار ش��هروندان برای در هفته های اخیر هاله اسفندیاری







صلح است که در دانشگاه کالیفرنیا و کی��ان تاجبخ��ش ،دو ایران��ی




تشکیل ش��ده ،هرگز رسما اعالم آمریکای��ی دیگر پ��س از چند ماه
حبس به اتهام تالش برای کمک
نشد.














یک س��خنگوی قوه قضاییه ایران به “انقالب مخمل��ی” در ایران از













گفته بود که هرچند آقای شاکری زندان آزاد شدند.
تقریبا همزمان با هاله اسفندیاری خانم اس��فندیاری اجازه خروج از





و کیان تاجبخش دستگیر شد اما ایران یافته اما آقای تاجبخش ظاهرا


















همچنان ممنوع الخروج است.
اتهامات او فرق می کند.



















خانواده آقای شاکری در این مدت پرناز عظیما ،خبرنگار رادیو فردا ،نیز 
بارها تاکید کردند که وی به دنبال که پس از س��فر به ایران به اتهام












“تبلیغ علیه نظام” ممنوع الخروج
تغییر حکومت ایران نبوده است.
Soltani,
;)Choose your main dish for only $9.99, (Soltani: $14.99; Barg: $12.99
Barg,
گذشته
هفته
س��رانجام
بود،
شده
مورد
خانواده ش��اکری که ابتدا در
Combinations plate will be additional charge.
koobideh...
بازداشت وی سکوت اختیار کرده اجازه یافت از این کشور خارج شود
Valid only MON. TO THUR.
Summer
LUNCH & DINNER
بودند پس از گذش��ت چند هفته اما پرونده او نیز همچنان گش��وده
SuperSpecial
از بازداش��ت او در بیانیه ای نسبت است.
1801 Ste-Catherine W. Montreal Qc H3H 1M2
ب��ه اتهامات��ی که برخ��ی روزنامه
Tel. Reserv.: 514-937-7475
Guy
های دولتی ایران به آقای شاکری









259B Cote-Vertu

ش هــر
نبه و ی
صبحان کشنبه
با پا ه :کل
ه
پ
ا
چ
چه گوسفن ه
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ر
:
آبگوش
ت
گ
ر
دن
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
در قلب NDG
درچندقدمی

تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

رقص عربی :هرشنبه شب
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Groupe Sutton - Sur L’ Île Inc.
Courtier immobilier agréé
38 Place du Commerce
Île Des Soeurs H3E 1T8
Tél.: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

و استان سیس��تان و بلوچستان
با ح��دود  10درصد کمترین
میزان کامپیوتر را دارند.
جمعیت ایران چهار سال پیرتر شده است
نس��بت خانواده های��ی که از
اینترنت در ایران استفاده می
کنند حدود  12درصد برآورد ش��ده
است.
بر اس��اس گزارش مرکز آمار ،تقریبا
نیم��ی از خان��واده هایی ک��ه دارای
کامپیوتر هستند از اینترنت استفاده
نمی کنند.
ب��ر اس��اس آخرین گ��زارش
ش مرکز سرشماری عمومی ،در طول
ر
ده س��ال گذش��ته بر تعداد
گزا ایران
آمار
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران برای م��ردان  25.6و
واحده��ای مس��کونی پنج
میلیون دستگاه اضافه شده
از آخرین سرش��ماری جمعیت ارائه برای زنان  22.4سال
داده ،میانگین سنی جمعیت ایران در بود.
و تعداد واحدهای مس��کونی در سال
ده سال گذشته از حدود  24سال به
 1375از  10میلی��ون و  770ه��زار
واحد به  15میلیون و  859هزار واحد
امکانات رفاهی
مرز  28سال رسیده است.
محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران اعالم بر اس��اس گزارش مرکز آم��ار ایران ،رسیده است.
کرده که در فاصله س��الهای  1375تا نس��بت خانوارهای ایران��ی که دارای بر اساس این گزارش 466 ،هزار واحد
 1385میانگین سنی جمعیت ایران خودروی س��بک هس��تند حدود  33مسکونی در ایران خالی است.
درصد است.
چهار سال بیشتر شده است.
گ��زارش مرکز آم��ار خالص��ه ای از
به گفته آقای مدد ،نس��بت جمعیت این آمار نشان می دهد که حدود  67سرشماری عمومی جمعیت است که
کمتر از ده س��ال ب��ه کل جمعیت از درصد از مردم ایران اتومبیل شخصی در ششم آبان( 28اکتبر) سال گذشته
انجام شد.
 24.4درصد در سال  1375به  15.6ندارند.
درصد در س��ال  1385کاهش یافته بر اس��اس گزارش مرکز آم��ار ایران ،تاکنون هر ده س��ال یک بار جمعیت
است.
استان یزد با حدود  43درصد بیشترین سرشماری می ش��د و دولت محمود
بر اساس آمارها ،جمعیت زیر ده سال خودروهای شخصی و استان خراسان احمدی نژاد تصمیم گرفته اس��ت تا
ای��ران در س��ال  1375نزدی��ک  14ش��مالی با حدود  18درصد کمترین این دوره را نصف کند.
میلی��ون و  400هزار نفر بوده که این خودروی شخصی را دارند.
بر اس��اس برنامه جدید ،سرش��ماری
تعداد در س��ال  1385به  10میلیون خانوارهایی که دارای موتور س��یکلت بعدی جمعیت ایران در س��ال 1390
هستند نسبت به کل جمعیت حدود انجام می شود.
نفر کاهش یافته است.
بنابر این ،میزان زاد و ولد در یک دهه  24درص��د
گذشته حدود چهار میلیون نفر کاهش برآورد ش��ده
که بیشترین
یافته است.
نتایج سرش��ماری نشان می دهد که آن با نزدیک
بعد از رشد س��ریع زاد و ولد در اوایل به  63درصد
ده��ه  ،1360رش��د جمعیت همواره در استان یزد
کاهش داش��ته و این روند در ده سال و کمتری��ن
آنها با حدود
گذشته نیز ادامه یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ،جمعیت  9درص��د در
ایران ،در فاصله س��ال های  1375تا کر ما نش��ا ه
 1385حدود  10میلیون و  440هزار زندگ��ی می
کنند.
نفر افزایش یافته است.
در س��ال  1375جمعی��ت ایران  60ب��ه گفت��ه
میلیون و  55هزار نفر بود اما این رقم رئیس مرکز
در سال  1385به  70میلیون و  495آمار ای��ران،
هزار نفر افزایش یافته است.
بیش��تر از
گ��زارش مرکز آمار ای��ران همچنین  22درص��د
نش��ان می دهد که حدود 20میلیون خانواره��ای
ایرانی در جایی که ب��ه دنیا آمده اند ا یر ا ن��ی
زندگی نمی کنند.
کا مپیو ت��ر
به گفت��ه رئی��س مرکز آم��ار ایران ،دارند و استان
میانگین س��ن ازدواج در میان مردان تهرانباحدود
 26.6سال و در زنان 23.3سال است  37درص��د
در حالی که این رقم در س��ال  1375بیش��تر ین
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شرکتهای خارجی در ایران خانه میسازند
وزیر مسکن و شهرسازی ایران از
سرمایهگذاری کشورهای خارجی
در بخش س�اخت و س�از مسکن
کشور خبر داده است .به گزارش
ی کیا” اعالم
ایرنا“ ،محمد سعید 
کردکهآگهیجذبسرمایهگذاری
شرکتهای خارجی و داخلی برای
سرمایهگذاری در۱۵نقطه ایران ،از
هفته آینده منتشر میشود.
او تاکید کرده اس�ت ک�ه ایران از
سرمایهگذاری خارجی در بخش
اح�داث واحده�ای مس�کونی
حمای�ت میکن�د و تاکن�ون دو
ش�رکت مالزیایی ب�رای احداث
۲۷هزار واحد مسکونی در ایران
تقاضایسرمایهگذاریکردهاند.
او همچنین گفت که طرح لیزینگ
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مسکن از هفته آینده اجرایی می
شود .بر اساس این طرح ،شرکت
های لیزینگ ،خریدار و فروشنده

مسکن را انتخاب کرده و آنها
را به بانک معرفی می کنند.
بانک نیز در صورت رضایت
س�ه طرف (فروش�نده ،خریدار و
شرکت لیزینگ) واحد مسکونی
مورد نظر را در رهن می گیرد.
قیمت مس�کن در ایران در سال
گذشته با رشد فزاینده ای مواجه
بوده و دولت این کشور برنامه های
متعددی را برای خانه دار ش�دن
بخش زیادی از متقاضیان مسکن
در دست اجرا دارد.
افزایش جهش�ی قیم�ت خانه و
آپارتمان به ویژه در تهران نه تنها
برای جویندگان مسکن در داخل
ای�ران بلکه ب�رای ایرانیان مقیم
کش�ورهای خارجی ک�ه با خرید
مل�ک در ایران س�رمایه گذاری
می کنند ،وضعیت را دشوار کرده
است.
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جهان...

تظاهرات گسترده راهبان بودایی در برمه
منطقه عبور ممنوع تعیین
ماموران دولتی برمه به طرفداران شده است و نیروهای ارتش
مانع از رفت و آمد در این
دموکراسی حمله کردند
محل ها می شوند.
ه��دف از ای��ن اق��دام
ماموران دولتی برمه به تظاهرکنندگان
حمله کردندمام��وران پلیس و ارتش جلوگیری از پیوستن راهبان بودایی به
برم��ه ب��رای جلوگیری از پیوس��تن تظاهرکنندگانی است که در روزهای
راهبان بودایی به تظاهرات ضد دولتی اخیر به راهپیمایی های گس��ترده ای
نیروهای ارتش را در اطراف صومعه ها علیه دولت برمه دست زده اند.
مستقر ش��ده اند و به تظاهرکنندگان همزمان ،ماموران دولتی به گروه های
مخالفان که برای برگزاری تظاهرات در
حمله کرده اند.
روز جمعه 28،سپتامبر ،دولت نظامیان نقاط مختلف ش��هر رانگون گرد آمده
در برم��ه با صدور بیانیه ای اعالم کرد بودند حمله کرده اند.
که محوطه اطراف پنج صومعه اصلی براساس گزارش های رسیده از رانگون،
در رانگون ،بزرگترین شهر این کشور ،صدای تیران��دازی از نق��اط مختلف

ش��هر به گوش می رس��د اما هنوز
از تلف��ات احتمالی برخورد ماموران
و تظاهرکنندگان گزارش��ی خبری
نرسیده است.
در خبری دیگر از برمه ،گزارش شده
است که ارتباط اینترنتی این کشور
قطع شده و در حالیکه برخی از منابع
قطع ارتباط را ناش��ی از اقدام عمدی
دولت می دانند ،مناب��ع دیگر از بروز
اشکال فنی سخن گفته اند.
در جریان تظاه��رات اخیر ،مخالفان
دولت برمه از ارتباط اینترنتی به طور
گسترده برای ارسال خبر و عکس به
خارج استفاده کرده اند.
روز پنجشنبه دهها هزار تن در رانگون
و چند شهر دیگر در راهپیمایی های
ضد دولتی شرکت کردند در حالیکه
برخالف روزهای گذشته ،تنها معدودی
از راهبان بودای��ی در میان آنان دیده
می ش��د و ظاهرا حمله به صومعه ها

و بازداشت راهبان مانع خروج آنان از
صومعه و پیوستن به تظاهرکنندگان
بوده است.
در همانح��ال ،از ق��ول رهب��ران
تظاهرکنندگان گزارش شده است که
در نظ��ر دارند همچنان به راهپیمایی
های ضد دولتی ادامه دهند.
ب��ا توجه ب��ه واکنش دول��ت برمه به
تظاهرات اخیر ،این امکان وجود دارد
که در ص��ورت ادام��ه راهپیمایی ها،
نیروهای دولتی با خشونت بیشتری با
تظاهرکنندگان برخورد کنند .ماموران
دولتی صومعه ها و مراکز دینی عمده
را محاصره کرده اند
مناب��ع دولت برم��ه تایید ک��رده اند
ک��ه در برخ��ورد نیروه��ای دولتی با
تظاهرکنندگان در روز پنجش��نبه نه
نفر ،از جمله یک عکاس خبری ژاپنی،
کشته شدند.
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س��ایر منابع از کش��ته و زخمی های هستند و عمال نقش روحانیون را برای
تظاه��رات دی��روز ارقام بیش��تری را مردم شهرها و روستاها ایفا می کنند.
انتشار داده اند اما تایید این گزارش ها اگرچه راهبان بودایی از درگیر ش��دن
مسایل دنیوی ،از جمله سیاست ،منع
امکانپذیر نبوده است.
برخورد خش��ونت آمیز دولت برمه با شده اند اما در برمه به طور سنتی در
طرفداران دموکراس��ی در این کشور امور سیاسی نقش داشته اند.
محکومیت گسترده بین المللی را در برم��ه از س��ال  1962تحت حکومت
پی آورده است.
نظامیان ق��رار دارد و همزمان مبارزه
مردم برای استقرار نظام دموکراتیک
نقش راهبان در سیاست برمه در این کشور ادامه داشته است.
جمعیت برم��ه حدود  55میلیون نفر راهب��ان بودایی گاه در ای��ن مبارزات
تخمین زده می ش��ود ک��ه گرچه به نقش��ی موثر ایفا کرده اند و به عنوان
گروه های قومی گوناگون تعلق داردند مثال ،گفته می ش��ود ک��ه در جریان
اما اکثر آنان پیرو دین بودایی هستند .س��رکوب تظاهرات گس��ترده س��ال
راهبان بودایی در برمه به طور سنتی  ،1988در میان بیش از سه هزار نفری
نقشی سیاسی بر عهده گرفته اند
که به دس��ت نیروهای دولتی کشته
برمه،
راهب��ان و راهبه های بودایی در
شدند تعدادی راهب بودایی نیز دیده
حدود
که گفته می شود شمار آنان به
می شدند.
پانصد هزار نفر می رسد ،ساکن صومعه
های��ی در نقاط مختلف این کش��ور

مارسل مارسو ،هنرمند نامی پانتومیم درگذشت

مارسل مارس��و معروف ترین هنرمند
پانتومیم فرانسه در سن هشتاد و چهار
سالگی در گذشت.
مارس��و به عن��وان احیا کنن��ده هنر
پانتومیم در جه��ان مورد تقدیر بود و
نمایش��هایش که در آن نقش دلقکی
با چهره ای نقاشی شده سفید و کاله
مچاله ش��ده را بازی می کرد ،در طی
بیش از نی��م قرن در سراس��ر دنیا با
استقبال فراوان روبرو شد.
مارسل مارسو در سال  1923در شهر
استراسبورگ متولد شد و هنر پانتومیم
را زیر نظر اس��تاد پانتومی��م ،اتی ین
دکرو ،در شهر پاریس فراگرفت.
مارسل مارسو در سراسر جهان به دلیل

















Maison de Kabob:

ظاهر ش��دن در نقش دلقکی با چهره
ای س��فید و کاله مچاله شده معروف
بود.
مارسو که اسم اصلی اش مارسل منگل
بود در س��ال  1947ب��ا خلق “بیپ”
دلقک غمگینی که با ژاکتی راهدار و
کاله ابریشمی مچاله شده ،روی صحنه
ظاهر می شد ،شهرت جهانی به دست
آورد.
کورینا سووم هنرمند پانتومیم و یکی
از دوستان مارسو به بی بی سی گفت
که او انسان خارق العاده ای بود .خانم
سووم اضافه کرد که مارسو پانتومیم را
از یکی از بزرگترین اس��تادان این هنر
فراگرفت و توانست با شخصیت ظریف





Tehran BBQ

7















SUPER Specials
From

99




























Taxes

included

$

To
go
















�

























)Tel.: (514

551-1000















































(PFDS.) H9H 3P6

و بذل��ه گویش آنچه را آموخته بود در
عمل پی��اده کند و قلب تماش��اگران
زیادی را در سراس��ر جهان تس��خیر
کند.
مارس��و از بزرگترین هنرپیش��ه های
سینمای صامت آمریکا چارلی چاپلین
و باستر کیتن برای بازی در نمایشنامه
های پانتومیم الهام گرفته بود.
مارسل مارسو همچنان در فیلم هایی
مثل باربارال و باغ عمومی با جین فوندا
نقش بازی کرد.
او در س��ال  2001ب��ه عنوان س��فیر
حس��ن نیت سازمان ملل متحد برای
سالخوردگان انتخاب شد.

15740 boul Pierrefonds
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ایــران...

خدا کند احمدی نژاد حرف تازه ای نزند!

در ش��هری که زندگی می کنم ،پس
از مدتهای طوالنی توانس��تم حساب
بانکی باز کنم .پس از هر پرس و جویی
بانکدار می گفت مشکلی نیست و این
مدارک را الزم داری.
م��دارک را تمام و کمال جمع آموری
می ک��ردم و به بانک می رفتم اما در
همان ابتدا و پس از دیدن پاسپورتم،
باید برمی گش��تم چرا که می گفتند
ببخشید ما با ایران کار نمی کنیم.
در ش��هری که زندگی می کنم ،بعد
از این همه س��ختی ب��رای باز کردن
حس��اب ،پولی نمی توانم برای مادرم
بفرس��تم تا بدهی هایم را صاف کند
چون با ایران کار نمی کنند.
درشهریکهزندگیمیکنم،بیشترین
مخالفان رئیس جمهور آمریکا وجود
دارند که رئیس جمهورشان را دیوانه
صدا می کنند و با رئیس جمهور کشور
من مقایس��ه اش می کنن��د .از بین
اینهمه کشور در این دنیای بزرگ.
در ش��هری که زندگ��ی می کنم این
روزها آشوب است .نه برای شهروندانش
بلکه برای من .این شهر مهمان دارد.
محمود احمدی نژاد امروز به نیویورک
می آید و در چند روز گذشته روزنامه
ها و کانال های این ش��هر مرا دیوانه
کرده اند.
چرا گوش��های رئیس جمه��ور تاب
شنیدن صدای فریاد ما را نداشت اما
امروز این همه فریاد را تاب می آورد؟
چرا رئیس جمهور گوش خبرنگاران
وطن��ی را بیخ تا بیخ می ب��رد اما در
برابر سواالت تحقیر آمیز خبرنگاران
خارجی گوش تیز می کند؟
در لحظه لحظه های این روزها در حال

در ش

هری که زندگی می کنم

شکستنم .شاید از این باب دم به دم بر
تلخیم افزوده می شود.
م��ن اگر فریاد بر س��ر رئیس جمهور
کشورم برآورم حق دارم .باور نداری؟
نداشته باش .مهم نیست .این حق من
است اما تو حق نداری که غرور جوانان
کشورت را اینچنین بشکنی .باور کن
نداری برادر.
مصاحب��ه تلویزیونی محمود احمدی
نژاد با کانال سی بی اس به سرعت نور
در سرتاسر این شهر پیچید و احتماال
در سرتاس��ر این کش��ور.مصاحبه گر
چنان با لحنی گستاخانه از وی سوال
می پرسد“ :تو چه فکری کرده ای؟ “
که انگار ...
حتی س��والش در خص��وص توهین
احم��دی ن��ژاد ب��ه آمریکاییه��ا ب��ا
پیش��نهادش برای حضور در منطقه
مقدس این شهر و کشور ،خم به ابروان
شخص جناب رئیس جمهور نیز می

کشاند.
اما چه ش��د؟ کدام یک از خبرنگاران
ایرانی جرات چنین لحن صحبتی را
دارند؟ کدامیک از آنان حتی حق انتقاد
به وی ،حتی با لحنی مودبانه را دارند؟
مگر غیر از آن اس��ت که هر روز خبر
تازه ای از محدودیت جامعه مطبوعات
ایران به گوش می رسد .چندی پیش
فکر می ک��ردم ،از ای��ن به بعد چند
نف��ر پای بیانیه ه��ای انجمن صنفی
مطبوعات را امضا خواهند کرد؟ نه از
برای ترس بلکه از برای مهاجرت.
با رفتار احمدی نژاد ،غرور من له شد.
غرور صد ها جوان دیگر ایرانی هم له
شد .از وبالگ هایشان این هویداست.
مثل صحنه های یک فیلم در ذهنم
مرور می کن��م .به یاد می آورم تاریخ
باستانی کشورم را آمریکاییهای پا به
سن گذاشته با جش��ن دو هزار ساله
ای ک��ه قبل از تولد من برگزار ش��ده
ب��ود ،می دانند و امروز با افتخار از آن
برایم می گویند بدون آنکه بدانند این
خاطره به سان سیب ممنوعه است که
من نباید آن را به یاد داشته باشم.
به یاد م��ی آورم که با حضور خاتمی
در سازمان ملل چگونه شکوفه دادم.
آن زمان  20سال بیشتر نداشتم و چه
افتخاری از نام ایران می کردم گویی
در خود بهشت دارم زندگی می کنم.
حداقل آرزویی که می توانم بکنم این
اس��ت که حداقل رئیس جمهور طی
سفرش به اینجا حرف تازه ای نزند تا
آشوب دوباره ای به پا کند .به خدا آبرو
داریم .همین یک غرور برایمان مانده
بود که آنهم شکست!
سوملاز شریف (روز آنالین)
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!?How corrupt is your country
شاخص
فساد مالی و اداری
در کشورهای جهان

هیپنوتیزم
علی سلیمی

Tel. 514 - 979 - 2120
هیپنوتراپیست

Fax. 450 - 689 - 1051
Email:
ga_salimi @hotmail.com

س��ازمان ش��فافیت بی��ن المل��ل
Transparency
International
گزارش ساالنه خود درباره دامنه فساد
مالی و اداری در کش��ورهای مختلف
جهان را انتشار داده است.
این گزارش برای گس��تردگی فس��اد
ش��اخص هایی را تدوین ک��رده و بر
این اساس ،کشورهای مختلف از نظر
وجود میزان فساد مالی و اداری در هر
یک از آنها رده بندی شده اند.
در گزارش سال  ،2007کشور دانمارک
همراه با فنالند و سنگاپور با شاخص
عددی یک دارای کمترین میزان فساد
دانسته ش��ده اند و کشورهای برمه و
سومالی ،با شاخص های عددی ،179
در پایین ترین رده قرار دارند.
این گ��زارش ب��رای ایران ش��اخص
عددی  131را محاس��به ک��رده که
معادل شاخص های تعیین شده برای
کشورهای بروندی ،هندوراس ،لیبی،
نپال ،فیلیپین و یمن است.
شاخص نسبت داده شده به افغانستان

ت اداری:
شفافی

در رده 1
ور
سنگاپ رده 131
ایران در

1 7 2
است که این کشور را
در کنار چاد و سودان قرار می دهد.
س��ازمان ش��فافیت بی��ن المل��ل از
نظر گس��تردگی فس��اد مال��ی برای
تاجیکستان ش��اخص  150را تعیین
کرده که هم سطح آذربایجان ،بالروس،
قیرقیزستان ،لیبریا و زیمبابوه است.
در رده بندی کش��ورهای خاورمیانه،
اسرائیل با شاخص  30دارای کمترین
میزان فساد ،و عراق با شاخص ،178
دارای بیش��ترین میزان فساد مالی و
اداری تشخیص داده شده است.
پس از اس��رائیل ،به ترتی��ب قطر (با
ش��اخص  ،)32ام��ارات متحده عربی
( ،)34بحرین ( ،)46عمان ( ،)53اردن
( ،)53کویت ( ،)60عربستان سعودی
( ،)79لبنان ( ،)99یمن ( ،)131لیبی
( ،)131ایران ( ،)131سوریه ( )138و
عراق ( )178قرار دارند.

شفافیت
بین امللل
س��ازمان ش��فافیت بی��ن الملل در
گزارش خود می نویسد که از میان
کش��ورهای منطقه که کنوانسیون
سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده
ان��د ،اردن ،کویت ،لیبی ،قطر ،امارات
و یمن گام هایی اساسی در مبارزه با
فساد برداشته اند اما سایر کشورهای
در این زمینه چندان موفق عمل نکرده
اند.
کنوانسیون س��ازمان ملل علیه فساد
در اکتبر س��ال  2003جنبه اجرایی
یافت و تا کنون  140کشور ،از جمله
تاجیکس��تان ،به آن پیوس��ته اند اما
جمهوری اس�لامی و افغانستان آن را
امضا نکرده اند.
س��ازمان ش��فافیت بی��ن الملل یک
سازمان جامعه مدنی است که هدف
خود را پیشبرد همکاری بین المللی
برای ریش��ه کن کردن فساد مالی و
اداری در کش��ورهای مختلف عنوان
می کند.
برای اطالعات بیشتر به سایت سازمان
رجوع کنید:
www.transparency.org
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تاریخ ایران...

برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

ه بیان
ب
سـاده

پ��ر از بال خود را ب��ه زال داد و گفت هر
وقت به وجود من احتیاج داشتی این
پر را در آت��ش بیفکن من آنی حاضر
می شوم.
سام و زال و سپاهیان به شهر آمدند و
منوچهر مقدم پدر و پسر را
گرامی داشت .اخترشناسان
به منوچهر بش��ارت دادند
ک��ه زال از پهلوان��ان و نام
آوران س��پاه خواهد ش��د.
پس س��ام زال را به دست
فرماندهان سپاه سپرد تا او
را فنون جنگ بیاموزند .زال
در جرگه سپاهیان منوچهر
درآمد و ب��ه فرمان پدر به
کابلستان نزد مهراب شاه
کابلی که خراج گزار ایران
بود رفت.

تاریخ اسا
طیری ایران باستان
تاریخ ایران در دوره باستان را
به دو بخش تقسیم کردیم:
 تاریخ اساطیری ایران تاریخ غیر اساطیری و مکتوبدوره باستان
در ش��ماره پیش ت��ا ضحاک
پیش رفتیم و اینک ادامه می
دهیم

قیام کاوه آهنگر
در همین موق��ع کاوه آهنگر
که از هیجده پس��ر ،هفده پسرش به دست
ضحاک کشته ش��ده بودند و مغز سرشان
خوراک ماران ش��ده ب��ود و هیجدهمی در
دست ماموران برای کشتن اسیر بود ،به نزد
ضحاک آمد و خطاب به او گفت:
من را هیجده پس��ر بود که آنها را کشتی و
فقط یکی باقی مانده است .ستم و ظلم هم
حدی دارد ،من فردی آهنگرم چرا اینقدر به
ما ستم روا می داری؟
آنگاه رو به جانب موبدان کرد و گفت :شما را
چه می شود که همه با پشتیبانی از ضحاک
رو به دوزخ نهاده اید و به حرفهای او گوش
می دهید .ناگهان خروشید و فرزند خود را
نجات داد.
آن��گاه کاوه آهنگر به بازار آمد و پاره چرمی
را که به هنگام کار بر س��ینه می آویخت بر
سر نیزه کرد و مردم را علیه ضحاک به قیام
دعوت نمود .مردم که از دست ضحاک ظلم
و ستم بی حد دیده بودند ،گرد کاوه آهنگر
جمع شدند و به اتفاق به نزد فریدون رفتند.
فریدون لشگری آراست و به جنگ ضحاک
رفت و او را دستگیر ساخت و در غاری واقع
در ک��وه دماوند در بند کرد و خود به تخت
فرمانروایینشست.

فرمانروایی فریدون
فریدون سه پسر داشت .ایرج ،سلم و تور .او
جهان را بین پسران خود تقسیم کرد .کشور
روم را به سلم و چین را به تور و ایران زمین
را به پسر کوچک خود ایرج داد.
سلم و تور بر ایرج رشک بردند و هنگامیکه
ایرج ب��رای گفتگو و آش��تی نزد ب��رادران
خود رفت س��ر او را بریدند و برای فریدون
فرستادند .در این ایام همسر ایرج ماه آفرید،
باردار بود و پس از کشته شدن ایرج دختری
به دنیا آورد و چون بزرگ شد فریدون او را
به پشنگ برادرزاده خود داد.
از پیوند پشنگ و دختر ایرج ،منوچهر متولد
شد و چون به سن بلوغ رسید به خونخواهی
ایرج پدربزرگ خود برخاست.

فرمانرواییمنوچهر
منوچهر تخت و تاج سلطنت را تصاحب کرد
و جادو و افسون را از بین برد.

به دنیا آمدن زال دستان پدر
رستم

نریمان که یکی از ب��زرگان و دالوران ایران
بود ،پس��ری داشت بنام سام که سپهداری
سپاه منوچهر را به عهده داشت .همسر سام
طفلی به دنیا آورد که در نهایت زیبائی بود،
او موهای بلند و س��پید داشت و به همین
مناسبت نام او را زال نهادند.
وقتی سام طفل را دید سخت آزرده خاطر
گش��ت و با خود گفت :اگ��ر بزرگان در این
رابطه از ما سئوال کنند چه جوابی بدهیم؟
در آش��کار و نهان به ما خواهند خندید که
این بچه دیو مانند چیس��ت؟ و برای اینکه
طفل را از چشم مردم دور نگاه دارد دستور
داد کودک ش��یرخوار را بر قل��ه البرز کوه
بگذارند.
در آن کوه س��یمرغی آشیان داشت و چون
زال کوچک را دید او را به آشیانه نزد جوجه
های خود برد و بزرگ کرد.
شبی سام در خواب سواری را دید که به او
مژده داد فرزندت زال بزرگ شده و در کوه
البرز است .سام با جمعی از سرداران سپاه به
البرز کوه شتافت و سیمرغ زال را به چنگال
خود گرفت و نزد سام آورد .موقع وداع یک

رودابه

عاشق شدن زال به

در این س��فر زال دل در گرو عش��ق رودابه
دختر مهراب شاه کابلی بست و بر طبق قرار
پنهانی شبی زال به دیدن معشوقه رفت و
رودابه بر بام قصر آمد و رشته های گیسوی
بلند خود را به صورت کمند از بام آویخت.
زال بر گیس��وی رودابه بوسه داد و با کمند
ب��ه باالی قصر رفت و ش��بی را به خوبی و
خوش��ی در آن قصر زیبا با دل آرام رعنا به
صبح آورد .صبح نیز با کمند گیسوی دلدار
از قصر پائین آمد.
زال نامه به پدر نوش��ت و از او خواس��ت تا
اجازه بدهد رودابه را به همسری برگزیند .اما
سام با خواست فرزند مخالفت کرد و باالخره
پس از ماجراهای بسیار رودابه به همسری
زال درآمد .پس از چن��دی رودابه فرزندی
بدنیا آورد که او را رستم نام نهادند.

به دنیا آمدن رستم
مدتی نگذش��ته ب��ود که از وصل��ت آن دو
دلداده رستم به دنیا آمد .هنگام زایمان زال
زر به بالین رودابه رفت و برای زایمان سخت
او اندیش��ه کرد ،تا آن که پر س��یمرغ را در
آتش انداخت و سیمرغ حاضر شد.

چاره کردن سیمرغ در کار
رودابه

چون زایمان رودابه به علت بزرگی رس��تم
س��خت بود ،س��یمرغ چاره اندیشی کرد و
پهلوی رودابه را درید و رستم را بدنیا آورد.
(شاید اولین زایمان سزارین در طول تاریخ
باشد) رستم بس��یار درشت و خوش چهره
بود و یک روزه بود ولی گوئی یکس��اله می
نمود.

کشته شدن پیل سپید به دست
رستم
رستم وقتی نه ساله شد
از نظر قدرت جسمانی
با جوانان بیس��ت ساله
برابر بود .همیشه همراه
پدر و س��ایر دالوران و
گردان ب��ود و در بزم و
مجلس آنان شرکت می
کرد .شبی پیل سپید
که پیل مخصوص زال
بود ،بن��د را پاره کرد و
در می��ان م��ردم افتاد.
رستم که در آن موقع
بیش از نه سال نداشت
از ص��دای او از خ��واب
بیدار ش��د و به جنگ
پیل رفت و با گرز پدر
بزرگش پیل را کشت.
این خبر به زال رس��ید
و او ش��گفت زده گفت
که مانن��د این نوه من
پهلوانی نخواهد بود.

فرمانروایی
نوذر

پ��س از مرگ منوچهر
ن��وذر فرزن��د او ب��ه
فرمانروای��ی رس��ید و
هفت س��ال حکومت
کرد ،ولی برخالف رسم
نیاکان خود راه ظلم و
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بیدادگری در پیش گرفت.
چون خبر به پشنگ پدر بزرگ
ن��وذر که بر قس��متی از ایران
ب��ه نام ت��وران زمین حکومت
می ک��رد رس��ید ،فرزند خود
افراسیاب را که عموی نوذر می
شد به جنگ نوذر فرستاد.
پس از جنگ ،نوذر به دس��ت
افراسیاب کشته شد .چون این
خبر در سیستان به زال رسید
جامه را بر تن خود درید و زال
به خونخواهی نوذر سپاهی را به
فرماندهی کشواد به مازندران
فرستاد .اغریرث برادر افراسیاب
سران س��پاه ایران را که اسیر
او بودند آزاد کرد و به کش��واد
سپرد .چون افراسیاب این خبر
را شنید خشمگین شد و برادر
خود را با شمشیر ار میان به دو
نیم کرد.

فرمانروایی
زوتهماسب

زال هنگامیکه آماده جنگ می
شد ،زوتهماس��ب را که از نژاد
فریدون بود به ج��ای نوذر به
فرمانرواییبرگزید.
زوتهماسب چون پیر بود قصد
جهانگش��ایی نداشت ،بهمین
مناسبت جنگ س��پاه ایران و
توران مدتها ب��دون نتیجه به
ط��ول انجامید و باالخره صلح
برقرار شد.
زوتهماسب در هشتاد و شش
سالگی درگذشت و گرشاسب
پسر او به سلطنت نشست و نه
سال فرمانروایی کرد.

فرمانروایی
گرشاسب

ماریا
کتُـنه

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

جهت کلیه امور مهاجرتی درخدمت جامعه محترم ایرانی هستم

مهاجرت سریع از طریق سرمایه گذاری و جتاری در استان کبک
بدون احتیاج به زبان فرانسوی

مهاجرت از طریق حرفه و فن،تحصیالت و تجربه یا خویشاوندی و ازدواج
به سراسر کشور کانادا و دریافت ویزاهای کار،
دانشجویی یا توریستی و سیتیزن شیپ

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

وقتی خبر جلوس گرشاس��ب به افراسیاب
رس��ید به خوار ری (ش��هر گرمسار فعلی
نزدیک تهران) لش��گر کشید .پشنگ پدر
افراسیاب که پسر دیگرش اغریرث به دست
او کشته شده بود ،به افراسیاب روی خوش
نش��ان نداد و در همین س��ال گرشاس��ب
درگذشت.
مرگ گرشاسب افراسیاب را به شروع جنگ
تحریص کرد.
زال ،پهل��وان نامی ایران که به س��ن پیری
رسیده بود ،فرماندهی سپاه ایران را به عهده
گرف��ت .در این جنگ رس��تم از پدر اجازه
جنگ با افراس��یاب را گرف��ت و زال گفت:
چگونه تو را که جوان دلیر و پهلوان هستی
به جنگ بفرستم .ولی رس��تم گرز سام را
برگرفت و آماده نبرد شد.

گرفنت رستم رخش را

MARIA
COTTONE

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

وقتی رس��تم آماده جنگ ش��د از پدر خود
اسبی توانا خواس��ت و زال هر چه اسب در
زابل بود برای او آورد .رستم دست بر پشت
آن ها می کشید و از نیروی دست او اسبها
را طاقت نمی ماند .تا اینکه رستم رخش را
دید و کمند افکند و آن را گرفت.

فرمانرواییکیقباد

در گیر و دار جنگ ،زال به رستم ماموریت
داد که به البرز ک��وه برود و ظرف مدت دو
هفت��ه کیقباد را که از ن��واده های فریدون
است به فرمانروایی برگزیند.
رس��تم به نزد کیقباد رسید و پیام زال را به
او داد و به همراه وی پس از جنگ س��ختی
ب��ا ترکان به نزد زال برگش��ت و کیقباد به
فرمانرواییرسید.
کیقباد به مجرد اینکه بر تخت نشست آماده
جنگ با افراسیاب شد.

•

ادامه در شماره آینده

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

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

mariacottone@hotmail.com

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

شیرین افشاری
Shirin Afshari

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843
sofre_aghd@yahoo.ca

www.sweetwedding.ca
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خانه ایران...
“هیچ فرهنگی دوام نخواهد داشت،
اگر انحصارگر باشد”.
مهاتماگاندی

دعوت به تبادل نظر
پیرامــون

“مدارای معقول”

تعصبات ،پیروی از رسانههای
خبری که بیش از آنکه در پی
حقیقت باشند ،از پی تیراژ باالتر
هستند ،مسایل سیاسی و اجتماعی
کشورهای ما ،و بسیاری از عوامل
دیگر ،همه و همه دست به دست هم
دادهاند تا در کشوری که این چنین
پذیرای مهاجرین است ،امتزاج معقولی
مابین مهاجرین چند صد ساله و
مهاجرین معاصر در نگیرد .چالشی که
در پیش پای هر دو طرف این معادله
قرار دارد چگونگی پرهیز از بددهانی و
انزجار و خصومت و جبههگیری است.
اگر آیندهای صلحآمیز را خواهانیم،
بایستی به تبادل نظرات خویش
بپردازیم ،بایستی توان گوش دادن به
یکدیگر را بیابیم ،بایستی به این باور
برسیم که مهاجرین و ساکنین این
خاک که خود زمانی مهاجر بودهاند
چه در مقابل قانون و چه در جایگاه
اجتماعی با هم برابرند.
بایستی چشم ها را باز کنیم و
کورکورانه خطاهای عدهای قلیل را به
پای جملگی مهاجرین و یا کاناداییها
ننویسیم.
با توجه به این مطالب ،خانه ایران
مصمم است تا در زمان عبور

جتاوز
به
خلیج
فارس

مدته��ا اس��ت ك��ه
امیرنشین دبى به خلیج
فارس تج��اوز مىكند
و ص��داى كس��ى بلند
نمىشود .آنان از جاى
دیگر و طبق شنیدهها
حت��ى از ایران س��نگ
و خ��اك مىآورند و در
بخشهاى ساحلى در
ی��ا مىریزن��د و زمین
مىسازند و بر روى آن
س��اختمانهاى عجیب
و غریب��ى بنا مىكنند
كه تنها محصول ذهن
عقب افتادهء امیرى كم
س��واد و كم فهم ولى با
آرزوهاى بیابانى بزرگ

چیس��ت و تا چه حد با سالمت دریا ارتباط
دارد.
 -۲این كار بخش��ى از آب خلیج فارس را به
دریاى عمان مىراند و محیط زیست جانوران
دریا را محدود مىكند .بویژه سواحل جاى
رشد ماهىهاى ریز است و كم شدن ساحل
كم عمق به بچه ماهىها زیان مىرساند.
 -۳این كار تجاوز از مرزهاى خود و افزودن به
قلمرو خویش است و باید توسط همسایگان
دریائى امیرنش��ین جلوگیرى شود .هر نوع
سكوت در این میانه كه تا به حال هم شده
است ،بویژه از جانب ایران را مردم دنیا معنى
دار تلقى مىكنند.
 -۴معلوم نیست كه از راه این ساختمانها
چه آلودگىهائى به دریا راه مىیابد ،آن هم
در س��رزمینى كه ضابط��هء چندانى وجود
ندارد .دست كم هر نوع زندگى آلوده كننده
است (تنها به گرد و غبار زندگى عادى توجه
كنید) و ای��ن براى دریائ��ى كوچك زیانبار
است.
 -۵روشن نیست كه این ساختمانها تا چه
میزان داراى ضابطههاى ساختمانى آن هم

ممكن است برای جبران
احمدی نژاد در نیویورک ...كاهش اقت��دار و اعتبار
خ��ود ب��ه راحت��ی او را
ادامه از صفحه :
قربان��ی كن��د .فراموش
نباید ك��رد ك��ه احمدین��ژاد بدون
حمایت س��ازمان یافته جناح مسلط
كردن به او چیز ت��ازهای ورای آنچه نظام حاكم نمیتوانست سر از صندوق
كه از رسانههایشان میگیرند نیافتند .رأی درآورد .این حمایت البته تا آنجا
سخنان احمدینژاد در سازمان ملل هم میتوانست دوام یابد كه او در كسب و
یك بار دیگر به جهانیان نشان داد كه حفظ حمایت مردم از نظام مؤثر باشد.
ی كه در معرض در آغاز نیز جناح حامی احمدینژاد از
رییس جمهور كشور 
ی نبود و جاذبه تودهای
تحریمهای شدید اقتصادی و سیاسی عملكرد او ناراض 
و احیانا حمله نظامی قرار گرفته است او را به نفع نظام ارزیابی میكرد .ولی
همچناندرعالممالیخولیاییخودسیر پس از این كه این جاذبه به سرعت آب
میكند و میخواهد جهان بشریت را با شد و به زمین رفت ،دیگر حمایت از او
ی موعود از سقوط و معنای چندانی نمیتواند داشته باشد.
وعده ظهور مهد 
اضمحالل نج��ات دهد .واكنش تند و سفر احمدینژاد به نیویورك و واكنش
خصمانه مطبوعات و مردم آمریكا به خصمانهای كه ایجاد كرد ممكن است
حضور احمدینژاد و س��خنان او باید به س��ان آخرین میخی باش��د كه به
به سران جمهوری اسالمی نشان داده تابوت او كوبیده شده است و میتواند
باشد كه حضور او در غرب (كه منحصر روند حذف او از قدرت را تسریع كند.
به س��فرهای س��االنهاش به نیویورك تش��دید مبارزه قدرت در درون نظام
است) دستآوردهای مثبتی برای این جمهوری اس�لامی احتم��اال یكی از
رژیم ندارد و بلكه رس��وا و زیانبار نیز عوارض س��فر اخیر احمدین��ژاد به
هست.
نیویورك خواهد بود .ولی این س��فر و
با سقوط س��كه احمدینژاد در داخل واكنشهایی كه نسبت به آن در آمریكا
و خارج كش��ور ،مب��ارزه ق��درت در ایجاد ش��د اثرات به مراتب شومتری
درون جمهوری اسالمی قاعدتا شدت ممكن است برای مردم ایران به ارمغان
بیش��تری خواهد یاف��ت .وقتی برای بیاورد .احمدین��ژاد به عنوان رییس
رییس جمهوری اس�لامی ای��ران نه جمهور منتخب مردم ایران به آمریكا
در درون و نه در بیرون كش��ور اعتبار سفر كرده است ،و از دید مردم عادی
و نف��وذی باقی نماند ،او علت وجودی آمریكا او نماینده مردم ایران است .از
خود را از دست میدهد و نظام حاكم این رو ،آمریكایی��ان غالبا تصویری را

است.
این كار چند زیان دارد كه باید به آن توجه
كرد.
 -۱روش��ن نیس��ت آنچه به دریا مىریزند،
گذش��ته از خاك و س��نگ و حتى خود آنها

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

مونتریال

Taylorکمیسیون
 Bouchardاز مونترال ،به منظور
انتقال نظرات و پیشنهادات جامعهی
ایرانیان مونترال در جلسه مزبور حضور
به هم رساند.
به امید
آنکه ارایهی
طرحهای
Taylorاندیشمندان
ایرانی مان
Bouchard
بتواندسهمی
در هر چه
بیشتر به معقولیت کشاندن این تعامل
فرهنگیداشتهباشد.
از این رو از جملهی صاحباننظر و
عالقمندان دعوت بعمل میآوریم
تا در

کمیسیون

روز جمعه 12 ،اکتبر

از ساعت  6:30-8:30بعد
از ظهر

گرد هم جمعآییم و از
دلمشغولیهایمانسخنبگوییم.
در پایان نیز ب ه همت همدیگر،
بیانیهای را تهیه خواهیم کرد تا به
کمیسیونTaylor-Bouchard
تحویل دهیم .بیانیهای که در آن
عالوه بر منعکس کردن قدردانی ما
از تمامی امکاناتی که این کشور در
اختیارمان نهاده ،حاوی راهکارها،
پیشنهادات ،و توقعات معقول ما از
دولت و مردم کبک در زمینه هایی از
قبیل موارد زیر باشد:
 اتخاذ راهکارهایی برای شناساندننکات پرشمار و مثبت فرهنگی
مهاجرین به جامعه کبک در جهت
ارتقا و تکامل فرهنگ جمعی جامعه؛

سخنران :آقای
کوشفر
توبه های تلویزیونی
در دورژیم گذشته

همهء كش��ورهاى شریك در آن دریا صورت
گی��رد ،در غیر این ص��ورت چنین كارى را
باید تجاوز به حقوق همس��ایگان شمرد .در
این مورد هم بایس��تى پیش از این صداى
كشورها بلند مىشد و این كه نشده است،
آن را نشانهاى از نوعى بده بستان مخفى در
منطقه تلقى خواهند ك��رد و باعث بدنامى
سیاستمداران كش��ورهاى همسایه خواهد

شد .ممكن اس��ت اعراب اصال به این نكات
توجه نكنند ،ما باید اقدام مىكردیم و باید
بكنیم.
این كار ادامه دارد و با سرمایههاى بادآوردهاى
كه به این كشور انتقال مىیابد ،بىگمان رو
به گسترش است .من توجه همگانى و بویژه
متخصصان محیط زیس��ت را به این بخش
از دریاى ف��ارس خواس��تارم و امیدوارم نه

كه از او میگیرند بر تمامی مردم ایران
تعمیم میدهند ،و سخنان و مواضع او
ی
را س��خنان و مواضع مردم ایران تلق 
میكنند .این البته تصویری است كه
خود رژیم ایران نیز س��عی میكند به
جهانیان ارائه دهد ،و احمدینژاد اینجا
و آنجا مواضع خود را غالبا به نام مردم
ایران ابراز میدارد .بیهوده نیس��ت كه
بس��یاری در غ��رب میاندیش��ند كه
رهبری سیاسی ایران منعكسكننده
ی مردم و آینه تمامنمای
خواست واقع 
آن جامعه است .نتیجه این امر روشن
است :اگر یك روزنام ه پرتیراژ نیویورك
عكس احمدینژاد را با صلیب شكسته
نازی مونتاژ و منتشر میكند و یا به او
لقب اهرمن میدهد ،در ذهن خواننده
عادی این روزنامه ،این تصویر بر ایران
و ایران��ی انطب��اق مییابد و به همین
صورت در ذهن او جا میافتد.
عواقب این كار را با توجه به جوی كه
اكنون در سطح جهانی علیه جمهوری
اسالمی (و ایران) به وجود آمده است به
خوبی میتوان درك كرد .حمله نظامی
به ایران ،آن هم به صورت بمبارانهای
هوایی ،میتواند هزاران نفر را به خاك
و خون بكش��د .انجام عملیاتی از این
قبی��ل به یك آمادگ��ی روانی و ذهنی
در افكار عمومی نی��از دارد تا بتوان از
آن طریق حمایت مردم را كسب كرد
ن عملیات توجیهاتی
و برای اجرای آ 
انس��انی ارائه داد .یكی از ابزار این كار،
سلب هویت انسانی دشمن و كاهش
او به یك نیمه انس��ان و ناانسان است.

به عبارت دیگر ،وقتی قرار اس��ت در
ی كشته شود،
یك حمله نظامی كس�� 
راحتتر آن است كه ابتدا انسانیت فرد
از او گرفته ش��ود تا كشتن او وجدان
انسانی را آزرده نكند .برای نمونه ،كار
برد اصطالحاتی از قبیل «شرور» برای
ی كه در ماههای اخیر در ایران
كس��ان 
به دس��ت مأموران جمهوری اسالمی
با خفت و خواری دستگیر و شكنجه
و س��پس كشته (اعدام) شدند همین
هدف را دنبال میكرد .تحقیرهایی كه
ی نسبت به اسیران
س��ربازان آمریكای 
عراقی در زندان ابوغریب اعمال كردند
نیز با همین آمادگ��ی ذهنی صورت
گرفته اس��ت .در دهه اول انقالب نیز
آقای خمینی بس��یاری از كش��تارها/
اعدامه��ا را تحت عنوان این كه اینان
(قربانیان اعدام) حشرات موذی هستند
توجیه میكرد.
اكنون مطبوعات و رسانههای آمریكایی
برای سلب انسانیت مردم ایران سوژه
مناس��بی در قامت آقای احمدینژا د
یافتهاند« .اهرمن»« ،هیتلر كوچك» و
القابی از این قبی��ل ،احمدینژاد و به
تبع آن م��ردم ایران را در ذهنیت یك
ی كه اطالع چندانی از
آمریكایی معمول 
تناقضات جامعه ایران و دوگانگی ملت-
دولت آن ندارد از حد یك انسان پایین
میآورد .این فرد آمریكایی معمولی فردا
آمادگی زیادی برای پذیرش ضرورت
حمله نظامی به ایران و ضربه زدن به
اهرم��ن یا هیتلر كوچك پیدا میكند،
و این امر كار استراتژیس��تهای كاخ

سفید را برای تدارك و اجرای این حمله
به مراتب آسانتر میسازد .اگر در این
حمالت ،انسانهایی نیز كشته و نابود
ش��وند ،وجدان یك آمریكایی معمولی
چندان آزرده نمیش��ود :آنان نیز البد
از جنس همین رهبرش��ان هس��تند
و س��زاوار آنچه كه بر سرشان بیاید.
مطبوعات آمریكایی زمینههای روانی
حمله نظامی آمریكا را به بهانه حضور
احمدی نژاد در نیویورك آماده كردهاند،
و از ای��ن جا تا اج��رای خود حمله راه
درازی در پیش نیست.
سفر احمدینژاد به نیویورك و اظهارات
او و واكنشی كه حضور و اظهارات او در
ی آمریكایی ایجاد كرد ،خطر
رسانهها 
حمله نظامی به ایران را شدیدتر كرده
است .مواضع اظهارشده او در سازمان
مل��ل گ��واه دیگری بر ع��دم آمادگی
رژیم ایران برای پذیرش قطعنامههای
س��ازمان ملل بش��مار خواه��د رفت.
اظهارات رییس جمهور فرانسه نشان
داد كه این كش��ور مصمم است برای
جلوگی��ری از اتمی ش��دن ای��ران تا
هركجا كه الزم باش��د پیش برود .این
امر فرانس��ه را به ص��ورت یك متحد
آمریكا و اسراییل (و احیانا بریتانیا) در
مواجهه با ایران در آورده است .هرچه
زمان بیشتر میگذرد و رییس جمهور
اس�لامی ایران به جای پاسخگویی به
ی امنیت به وعظ و خطابه بپردازد
شورا 
این اتحاد وسیعتر و خطر حمله نظامی
ش��دیدتر میشود .باید خظر جنگ را
جدی گرفت و تا دیر نشده در باره آن

جمعه  5اکتبر:

سخنران :آقای رضا هومن،
آلترناتیوسیاسی

 -جمعه  12اکتبر :

سخنران :آقای خراسانی
اپیدمی تلویزیون های
ماهواره ای  24ساعته
فارسی زبان خارج کشور

با حضور خود در این جلسه ،مبشر
این پیام به جامعه و دولت میزبان
کبک باشیم که
ما خواهان ساختن جامعهیی برتر و
بهتر در کنار هم و دست در دست هم
هستیم؛
جامعهای به دور از هرگونه مدارا
نکردنها و یا درخواستهای نامعقول.
آیا شما هم این نیاز را همچون ما
درک کردهایید؟
*لطفأ برای هرگونه اطالع بیشتر از
جمله مکان این گردهمایی با ایمیل یا
تلفن خانه ایران تماس بگیرید.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران
شماره تلفن:
نشانیپستی:

8111-944-514

C.P. # 222 Succ. Snowdon, Montréal, Qc H3X 3T4

ایمیل:

khanehiran.montreal@gmail.com

تارنما:

 -جمعه  26اکتبر:

در دریائى اس��ت كه بسیار زلزله خیز
است .هرگونه ویرانى این ساختمانها
آلودگىهاى فراوانى براى دریا به همراه
خواهد داشت.
 -۶باید روشن كرد كه در دریائى كه تا
س��ى سال پیش ساحلى آرام و خلوت
داشته است ،این همه انباشت و ازدحام،
مصرف و تولید زباله و آلودگى به كجا
خواهد انجامید و زیانه��اى آن براى
همهء دریا چیس��ت و چ��را تا به حال
مسئوالن محیط زیست در كشورهاى
همسایه و جهان در این زمینه ساكت
بودهاند ،بویژه ك��ه بر پایه آگاهىهاى
عمومى مردمى كه س��اكن این كشور
هستند خیلى پیشرفته هم نیستند.
باید توجه داشت كه زندگى در پیرامون یك
دریا براى كشورهائى كه در كنار آن زندگى
مىكنند ،به معنى همسایگى  ،آن هم نه تنها
سیاسى بلكه همسرنوشت بودن در بخشى از
زندگى اس��ت و هرگونه دخالت در آب (كه
نمىتوان آن را خصوصى و متعلق به كشورى
خاص شمرد ،زیرا سیال است) باید با تصویب

 -جمعه  19اکتبر:

 تالش هر چه بیشتر در جذبمهاجرین متخصص در زمینه
های تخصصیشان و
 کاستن از قوانین دست و پا گیریکه این سرمایههای گرانقدر را به هدر
می دهد
 ساسیت زدایی در جامعه نسبتبه سنن فرهنگی و عقاید معقول
مهاجرین در ضمن رعایت و احترام
به قوانین جامعهی سکوالر کبک و
تشریح تفاوتهای تعصب و نژادپرستی
از یکسو و تحجر و بنیادگرایی از
سویی دیگر

سخنران :آقای آزاد
تاریخ خط و خطاطان
افغانستان
-------------------برنامه های کتابخانه نیما
و بحث و گفتگو برای
بهتر کردن و غنی کردن
و پیشنهادات و نظرات...
ازهمه اعضا ،دوستان و
یاران کتابخانه نیما و نیز

http://khanehiranmontreal.
wordpress.com

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

تنها به خاطر كشورهاى خود یا همسایگى،
بلكه به عنوان وظیفهاى انسانى براى حفظ
محیط زیست در همهء جهان به این كار جداً
اعتراض و تا آنجا كه ممكن است دست كم
از ادامهء آن جلوگیرى كنند.
دکتر على حصورى

ی كرد.
كار 
حمای��ت از جن��گ تح��ت عن��وان
جلوگیری از خطر بزرگتر اتمی شدن
جمهوری اس�لامی ،یا اعالم آمادگی
برای مقابله با حمله نظامی و در كنار
جمهوری اسالمی قرار گرفتن ،كمكی
به پیشگیری از جنگ نمیكند و بلكه
با حمایت ضمنی از یكی از دو س��وی
مخاصمه ،احتمال وقوع آن را افزایش
میده��د .اتخاذ موضع س��وم ،یعنی
مخالف��ت با حمله نظام��ی و در عین
حال محكوم كردن جمهوری اسالمی،
اگر به صورت انفعالی و كنار ایستادن
از صحنه نبرد باش��د نیز تنها به درد
تنزهطلبی سیاس��ی و اسقاط تكلیف
میخورد و نقش��ی در پیش��گیری از
جنگ نخواهد داشت .تنها اگر موضع
س��وم به صورت فعال دنبال ش��ود و
نیروهای سیاسی دموكرات و مستقل
ایران با اتخاذ راهكارهایی عملی بتوانند
رژیم جمهوری اسالمی را به پذیرش
قطعنامههای سازمان ملل وادارند این
امكان نی��ز وجود خواهد داش��ت كه
بتوانند خط��ر جنگ را برطرف كنند.
ولی برای این كار ،الزم است اپوزیسیون
راههایی برای كش��اندن رژیم ایران به
این اقدام بیابد  -راههایی شفاف ،مؤثر و
گشاینده به سوی یك تحول دموكراتیك
در ایران .از تماسهای فردی و مخفی
یا اعالم آمادگی ب��رای دفاع از میهن
در كنار جمهوری اس�لامی به چنین
هدفهایی نمیتوان رسید

•
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Argile étincelante
Khosro Berahmandi
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خسرو برهمندی
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www.plexisign.com
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E-mail: sunvideo@videotron.ca

(514) 898-IRAN 
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www.iranica.com

P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

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

•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

»«نماشـــوم

 شب9  تا7 :دوشنبه ها

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

هیئتاجرائیهکتابخانهنیما

رادیو هم صــدا

:جشن مهرگان

:جشن شب یلدا

2007  دسامبر21 جمعه

:جشن سده

2008  فوریه1 جمعه

:جشن چهارشنبه سوری

2008  مارس18 سه شنبه
-----------------------------514-325-3012 :تلفــــن آگاهی
روابط عمومی

مدرسه دهخدا

کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان
ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی

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

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

www.chinradio.com

514-886-4768 :تلفن
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1455 de Maisonneuve RM: 431
info.: 514-369-7955, Ext 120
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گروه خیریه پردیس

784-0305 )514( : تلفن متاس درمونتریال خامن پروانه ابهری
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We are located at :

7025 Cote St-luc road.
Tel : 514- 489-6879

پگـاه

Persian Cultural Association
National Capital Regions

514 369- 6313

Ottawa Persian Radio

2007  اکتبر6 شنبه

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

برای اطالعات بیشتر ونامنویسی با
:آقای مهراب تماس بگیرید






âÅÀ¼œ jÂ›Z®•
Zf483-6017,
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ica.com
5897 Sherbrooke
W. Tel.: (514)
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• پیاده روی در طبیعت

)514( 626-5520 :تلفن
----------

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






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

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
























کتابخانهنیما

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

اجنمن دوستداران زرتشت
اطالعیه

13

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

بازندۀ قمار برندۀ حیات جاوید

گوید .و این البته برایش افتخاری
کودکی شروع به گریستن
محسوب میشد و برای این خدا را
است که من تولد دوباره دارم؟ بله ،درست
ادامه از شماره پیش
کردم.نمیتوانستمجلوی
یکرد.
شکر م 
است».
گریهام را بگیرم .خودم را جای
کسال پس از تعمید ،خسرو و
یکنم من هم
خسرو به او گفت که فکر م 
ی 
....هر روز که از سر کار به
اشخاصی دیدم که به سوی
دِبی صاحب دومین فرزندشان
تولد تازه دارم.
خانه میآمدم میخواستم
عیسی فریاد میکشید اگر تو
شدند ،یک پسر که نام او را جوئل
این آغاز یک دوستی بسیار جالب و
بنشینم و آن را مطالعه کنم.
خدا هستی پس چرا خود را
نهادند .او پسری بسیار سالم و
زیبا بود .آنها در تمام طول خیابان با هم
بسیار تشنه آن بودم .بعضی
نجاتنمیدهی؟
زرنگ بود .ولی وقتی سیزده ماه بیشتر
صحبت نمودند .روز بزرگی برای خسرو
لهای بسیاری
مواقع سؤا 
را
یدهی که تو
چرا اجازه م 
یکرد که خدا به او یک پدر نداشت نزدیک بود که جان خود را از
بود .احساس م 
داشتم ولی آیات بعدی پاسخ
بکشند؟
روحانی عطا کرده است که او را تغذیه کند .دست بدهد.
آنها را میداد .پس از حدود
در یکی از روزهای بهار ۱۹۸۶خسرو
چرا؟
خسرو سی و هفت ساله بود و دوست او
 ۹ماه از مطالعۀ آن به این نتیجه
ناگهان صدایی شنیدم که برایم
یبرد .در بههمراه خانواده به خرید رفته بودند .او
در سن هشتاد و دو سالگی بسر م 
رسیدم که باید خدایی وجود
ومی
بسیار آشنا بود .مانند صدای د
یکند و
لهای اولیه آقای کوئیبل یک کمونیست بچه را از درون کالسکه بغل م 
داشته باشد .و عجیب این بود
سا 
که در روز مسابقه اسبدوانی شنیده
متوجه شد که جوئل نفس نمیکشد .هیچ
معتقد بود .در آن زمان همکارش در
که این خدا همیشه در تالش بوده
زمه
زم
بودم .گویی همان صدا باز در گوشم
یشد .خسرو تالش
کارخانه جزوهای درباره عیسی به او داده
حرکتی از بچه دیده نم 
که با انسانها تماس داشته باشد .او از آنها
یکند که در راه به او نفس بدهد ولی
بود .او آن را خوانده و عیسی را به سادگی
یکرد که
دور نبوده بلکه به طرق مختلف به انسانها م 
م 
ت».
توس
گناه
اطر
خ
ه
ب
این
رفته
سرم
پذی
ولی با اعتماد کامل به قلب خود
«پ
کارسازنیست.
نزدیک شده است .من درباره این مسائل
یدهد:
خودش ماجرا را اینگونه شرح م 
در همان لحظه که این را شنیدم مثل اینکه بود .این دوست عجیب اعتراف کرده بود
هیچگاه نخوانده بودم.
در حال رانندگی ب هطرف بیمارستان مدام
یشدن
روشنایی روز بر من تابید و دانستم که چرا که هیچ تالش انسانی برای مسیح 
ی مسیح
سپس در عهدجدید درباره عیس 
مسیح مرد .فشار آن مرا به روی زانوهایم
دعا میکردم که خداوندا به من کمک کن.
خواندم و او مانند یک انسان واقعی در
او انجام نشده بود.
در مقابل تلویزیون کشاند .گفتم عیسی
تو این بچه را به ما دادی .این بچه را به تو
آقای کوئیبل با دوستانش یک گروه
نظرم آمد .مطالعه کتابمقدس برای
تو گذاشتی که دیگران تو را بهخاطر من
گی داشتند که خدا را در جلسات خود تقدیم کردهام .اگر میخواهی او را ببری
ورت
همسرم دِبی بسیار عجیب و بهص
انجام خان
بکشند .تو این کار را بهخاطر گناهانم
اشکالی ندارد ،ولی علت آن چیست؟
معمایی درآمده بود .او این را نمیفهمید
میپرستیدند.
دادی .دقایقی قبل مانند معمایی در برابر
نیز به آنان پیوست .این اولین تجرب ناگهان حضور خدا را درون ماشین احساس
یدید که من به انسان متفاوتی
خسرو
ولی م 
من بود و اینک همه چیز واضح و روشن
کردم .صدای او را شنیدم که میگفت به
ۀ مشارکت مسیحی او بود و خسرو بسیار
تبدیلشدهام .بعضی از عادات خود را
شده بود .عیسی مجازاتی را که از آن من
چپ بپیچید .گفتم چرا به چپ؟ بیمارستان
آن را دوست داشت .با اینکه حدود شش
ترک کرده بودم ،مخصوص ًا دیگر قمار را
باید
بود بر دوش خود گرفت .برای همین او
شتر نبودند ولی وقت بسیار خوبی در در آن طرف شهر است .ولی خداوند بارها
دوست نداشتم و آن را برای همیشه کنار
نفر بی
یمرد .من حقیقت ًا او را در همان لحظه به
دعا و سرود خواندن داشتند و همچنین در گفت که به سمت چپ بپیچ.
گذاشتم .عیسی برای من بسیار واقعی بود م 
به سمت چپ پیچیدم .نمیتوانستم در
قلب خود پذیرفتم و دانستم که صدای اول مورد آیات کتابمقدس به تجزیه و تحلیل
و میدانستم که باید این عادتها را کنار
مقابل آن صدا مقاومت کنم .تا پیچیدم
صدای شیطان بود.
وتبادلنظرمیپرداختند.
بگذارم و بهصورت دیگری زندگی کنم.
فهمیدم که بیمارستان کودکان در انتهای
خسرو بسیار مصمم بود که کتابمقدس
اینها را به دِبی توضیح ندادم .شاید به این
این خیابان است .وقتی او را به بیمارستان
را بیشتر یاد بگیرد .یک بار این عبارت را
خاطر که قبل از ازدواج به هم گفته بودیم
یکند
صدایی که هدایت م 
بردیم جوئل را به اتاق دیگری بردند و در
خسرو تصمیم گرفت به کلیسا برود .با
که دین و مذهب باعث بروز مشکالت
خواند که میگوید:
اتاق را بستند .دوباره با خداوند شروع به
«بدن تو هیکل و معبد من است».
اینکه در چند جلسه کلیسایی شرکت
نهای زیادی در زندگی انسانها
و بحرا 
صحبت کردم و از او خواستم که علت این
این برایش بسیار سنگین و دردآور بود .به
کرد ولی هیچ کلیسایی برایش جالب و
یشود.
م 
میگفت اگر این بدن معبد اوست پس مشکل را به من بگوید؟ همچنان صحبت
رضایتبخش نبود .او تشنۀ حضور خدا
خسرو حدود یک سال کتابمقدس
خود
میکردم ولی واقع ًا نمیدانستم که چه
چرا من آن را با کشیدن سیگار و نوشیدن
بود ولی هر بار که به جلسه کلیسایی
شدن عید قیام وقتی
میخواند .با نزدیک ِ
میگویم .لحظهای بعد دکتر از اتاق بیرون
مشروبات الکلی آلوده میکنم؟
یرفت با خستگی و عد م رضایت به خانه
لمی
شنید که قرار است از تلویزیون فی
م 
آمد و گفت که بچه مجدداً نفس میکشد،
سیار
ب
درباره عیسیمسیح نشان دهند
دعا کرد که
برمیگشت.
میتوانید او را ببینید .دکتر چنین ادامه
خص دیگری نیز مانند او چنین احساسی «خدایا من نمیخواهم بدن خود را نابود
هیجانزده شده بود.
ش
داد :ولی باید بدانید که پسر شما در پانزده
سازم ،به من کمک کن که آن را پاک نگه
در مورد کلیساها داشت .او خیلی نزدیک
اینطورمیگوید:
دقیقه قبل خوب تنفس نکرده است و این
دِبی و ربکا داشتند بیرون میرفتند .شنبه
به خسرو و دِبی زندگی م 
یکرد .خسرو این دارم».
نناپذیری
هر چه خسرو بیشتر کتابمقدس را مطالعه میتواند برای مغز صدمات جبرا 
یخواستند برای خانه مقداری خرید پیرمرد را یک بار در راه خانه دیده بود .او
بود و م 
به بار آورده باشد .به دکتر گفتم که به خدا
یکرد ،برایش مسلم میشد که این اراده
تاده
کنند .به او گفتم میخواهم در خانه بمانم و از خرید برمیگشت و در میانه راه ایس
م 
ایمان دارم ،خدایی که برتر از خدایان دیگر
خداست که تعمید آب بگیرد .نظر او این
بود که کمی خستگی در کند و دوباره به
این فیلم را تماشا کنم .با اینکه میدانستم
است .و همه ما به او وابستهایم....
بود که توسط آقای کوئیبل در دریا تعمید
جریان فیلم چه خواهد بود چون همه را در راه ادامه دهد .خسرو فکر کرد که ممکن
بخش پایانی در شماره آینده
ست او مریض باشد .از او سؤال کرد که آیا گیرد ولی آب دریا برای پیرمرد بسیار
کتاب خوانده بودم .فقط یک سؤال برایم
ا
سرد بود .باالخره برنامهای پیش آمد که با
باقی مانده بود که اگر خدا بهصورت عیسی احتیاج به کمک دارد .پیرمرد جواب داد
عدهای دیگر در کلیسایی در لندن تعمید
که مشکلی نیست ،ولی سپس شروع به
به زمین آمد که با انسانها باشد پس چرا
بگیرند .دِبی و خواهرش و همچنین مادر
صحبت کرد .نام پیرمرد آقای کوئیبل بود.
مرد؟ خدا مثل انسان نیست که بمیرد.
خسرو نیز در این جلسه حضور داشتند.
یک نام عجیب برای یک آدم غیرعادی!
نمیتوانستم این را بپذیرم که عیسی بر
خسرو هنوز آن لحظه بزرگ را بهخاطر
ت «اگر خدا
در بیشتر صحبت او این عبار 
روی صلیب جان داده است.
دارد که تعمید بهنام پدر ،پسر و روحالقدس
ک
ال
مین
ماشا
ه
رای
ت
را
س
ب
یلم
و
شد
ف
در آن بعد از ظهر نشستم و
ی
م
یده
ها
شن
بخواهد»،
ی زبان های
از
او
مید
تع
از
قبل
بر
شد.
سید:
را
کردم .به صحنهای رسیدم که او
برای او قرائت
خسرو از او مشتاقانه پر
انگلی
خطاب نمودن خدا بهعنوان پدر چندان
«آقای کوئیبل آیا شما مسیحی هستید؟»
ت سی و فرانسوی
صلیب نهادند تا میخکوب کنند و صلیب
وسط
راضی نبود ولی حال دیگر مشکلی وجود
را برپا نمایند .در همین لحظه بود که
جواب داد:
استادان مجرب
خن
س
خود
نداشت که با خدا ب ه عنوان پدر
«چرا این سؤال را میکنید؟ منظورتان این
چیزی در درون من شکسته شد .مانند
رایگان
هر
هفته در کلیسای ان
جیلی فارسی زبان
تلفن آگاهی:

خسرو

توجه توجه

خداوند محبت است
® ¼ä¤À²

®ä¤ÀŽ
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Seafood
Greek,











Mediterranean


















































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



















































































































































































































































































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)
1-809-571-2717
Toll free 1-800-571-0615
www.infinti-blu.com
sadeghi@infiniti-blu.com

Sosua, Dominican Republic

!این می تواند چشم انداز پنجره شما باشد

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

This could be the view from your window

16
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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..

فلکلورکانادااینترنشنال،
مثل هرسال جشنواره بین
المللی رقص مونترال را
درتاریخ
 14اکتبر  2007برگزار می
کند.
گروه رقص خورشید
خانوم به همراه شش
گروه دیگرباغ رنگینی
را ازفرهنگ وهنر مردم
گوشه وکنار دنیا به
تماشامیگذارند.
حضور هرچه بیشتر شما
تماشاگر ایرانی در این
برنامه ،نشانه ی حمایت
ایرانیان از فرهنگ وهنر
راستین خودشان می
باشدوهمچنینباعث
تشویق رقصندگان ما بر
روی صحنه.
شما را به تماشای
این باغ رنگارنگ
دعوت می کنیم!

17
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MUSIQUE

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

Restaurant Le Gourmet Grec
ِ رستوران گورمه
گـرگ

اینک خوشمزه ترین
چلوکباب شهر را

مدیریترستـــــــــوران
 از هموطنانLe Gourmet Grec
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
 جای دنجی برا ی،دریایی و یونانی
.شما هموطنان و مهمانانتان است

NCE E
I
R
P
R
HU
T
R
A

:با ما نوش جان کنید

، برگ، کوبیده،سلطانی

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

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

:اسپشیال این ماه
، میگو، جوجه کباب،خرچنگ
،زرشک پلو( مخصوص) قرمه سبزی
 کباب، زیتون پرورده،کباب ترش
، باقالی پلو،)کوبیده (با گوشت بره
.... خاویار ایران و،میرزا قاسمی



180 Prince Arthur E

Room for
400 people

Montreal, QC H1A 1A1

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

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com

بستنی و نوشابه برای پرنس و
12 پرنسس های ایرانی (کمتر از
!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

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

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














































































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Omid Kiarash, D.M.D., M.S.D., Dip. Perio.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, 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

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

 دسامبر26 :اندی نازنین در پاالس
ارائه ای از گروه تپش

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON
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انتخاباتپائیزه
فدرال در افق
سیاسی کانادا
LE SPÉCIALISTE DES VOITURES IMPORTÉES
*328$/MOIS

*307$/MOIS

*328$/MOIS

3
ACURA 3.2 TL TYPE-S A-SPEC 2003, 80 000 km, autom. Tiptronic,
4 portes, tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., aileron, ensemble
de jupes, chargeur 6 CD, bal. de gar. manufacturier, 18 400$ ou
328$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

*239$/MOIS

2
INFINITI G35 2003, 102 000 km, autom., Tiptronic, 4 portes,
tout équipée, a/c, chargeur 6 CD, jantes alum., siège élect. et
chauffant, 18 400$ ou 328$/mois*, au 514-482-0034 ou
514-651-7443.

1

MERCEDES-BENZ C230 KOMPRESSOR 2004, 82 000 km,
man., 6 vit., 4 portes, tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes
alum. sport, a/c, bal. de gar. manufacturier, 19 800$ ou
307$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

*318$/MOIS

*298$/MOIS

V6

5
6
CADILLAC CTS 2003, 95 000 km, autom., 4 portes, tout HONDA ACCORD EX 2005, 135 000 km, V6, autom., 2 portes, tout
équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., CD, siège élect. et équipée, cuir, toit ouvrant, a/c, jantes alum., siège élect. et chauffant,
chauffant, 16 900$ ou 298$/mois*, au 514-482-0034 ou 15 900$ ou 239$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-651-7443.

4
MERCEDES-BENZ C240 2002, 73 000 km, autom. Tiptronic,
4 portes, tout équipée, cuir toit ouvrant, jantes alum., a/c,
siège élect. et chauffant, très propre, 17 900$ ou 318$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE
*189$/MOIS

*258$/MOIS

*95$/MOIS

7
9
ACURA 3.2 TL TYPE-S 2002, 95 000 km, autom. Tiptronic, 4 portes, tout
8
SPÉCIAL DE LA SEMAINE
MAZDA6 GS 14 2004, 75 000 km, autom. Tiptronic, 4 portes, tout
équipée, toit ouvrant, cuir, jantes alum., a/c, chargeur 6 CD, bal. de gar.
manufacturier, 14 900$ ou 2538$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651- NISSAN SENTRA 1.8 2004, 90 000 km, autom., 4 portes, équipée, groupe élect., a/c, lecteur CD, bal. de gar. manufacturier,
groupe élect., lecteur CD, bal. de gar. manufacturier, 6 900$ ou 12 900$ ou 189$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
7443.
95$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

*115$/MOIS

*119$/MOIS

*145$/MOIS

11

12

10

HONDA CIVIC SI 2000, 140 000 km, man., 5 vit., NISSAN MAXIMA GXE 1998, 140 000 km, autom., 4 portes, tout NISSAN SENTRA GXE 2001, 130 000 km, man., 5 vit.,
2 portes, tout équipée, groupe élect., toit ouvrant, a/c, équipée, groupe élect. a/c, lecteur CD, jantes alum., 5 900$ ou 4 portes, groupe élect., a/c, lecteur CD, 4 900$ ou
119$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
lecteur CD, 6 400$ ou 119$/mois*, au 514-482-0034 ou 145$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-651-7443.

*258$/MOIS

*389$/MOIS

*359$/MOIS

15

GARANTIE
PROLONGÉE

14

LAND ROVER DISCOVERY SERIE II-AE 2004, 70 000 km, tout HONDA ODYSSEY EX 2003, 95 000 km, autom., 2 portes coulissantes
équipé, a/c, chargeur CD, cuir, siège chauffant, 2 toits ouvrants, électriques, tout équipé, a/c, CD, bal. de gar, manufacturier, 14 900$ ou
condition salle de montre, bal., de garantie manufacturier, 22 400$
258$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
ou 359$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

DE COMPTANT, TAXES EN SUS .

2 000$

AVEC

13
ACURA MDX TOURING 2003, 102 000 km, autom., tout équipé,
7 passagers, cuir, toit ouvrant, jantes alum. sport, marchepieds, double
a/c, siège élect. et chauffant, garantie et inspection incluses, 24 500$ ou
389$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

* F INANCEMENT

CHANCE AU CRÉDIT

2

e

آقای استیون هارپر ،نخست
وزیر محافظه کار کانادا پس
از س��خنرانی چن��د روز قبل
خ��ود در مقابل کمیته روابط
خارجی در نیویورک در پاسخ
به س��والی در زمینه وضعیت
احزاب در کان��ادا به گونه ای
غیردیپلماتیک اعالم داشت:
«در ش��رایط موجود تشکیل
دول��ت اکثریت بعی��د بوده و
درصورت انجام انتخابات باید
مجددا منتظر تشکیل دولت
اقلیت بود».
باید دید در کمتر از سه هفته
از بازگش��ائی پارلم��ان اوتاوا،
بیان این پاس��خ اشتباه بوده
(ک��ه بعید بنظر میرس��د) و
یا هارپ��ر تعمداً خبر احتمال
انجام انتخاب��ات پائیزی را به
اطالع مردم رسانده است.
حرکت استراتژیک محافظه
کاران در ب��ه تعویق انداختن
بازگش��ائی پارلمان اوتاوا و در
عمل انح�لال پارلمان قبلی
و افتت��اح دوره جدید با ارائه
برنامه های دولت در سخنرانی
نماینده ملکه برای دوره بعدی
مجلس ،احزاب اپوزیس��یون
را در موضعی قرار داده است
ت��ا اجب��اراً به دلیل ب��ه رای
اعتماد گذاشتن برنامه دولت،
مسؤولیت س��قوط احتمالی
دولت و انجام انتخابات عمومی
را بر عهده گیرند.
رفت و آمد وزیران محافظه کار
و سخنرانی ها و توجیه حضور
کانادا در جنگ افغانس��تان با
طالبان در کنار سایر نیروهای
ناتو و ش��رکت در گردهمائی
ه��ای جهانی بمنظ��ور ارائه
راه��کار دول��ت محافظه کار
در تقلی��ل گازه��ای گلخانه
ای و مس��ائل محیط زیست،
بخصوص در کنفرانس سران
کش��ورهای منطقه اقیانوس
آرام و آسیا ،برنامه بسیار دقیق
طراح��ی ش��ده ای از جانب
محافظ��ه کاران بوده و بیانگر
آن است که آقای هارپر مصمم

اس��ت تا
نظ��ر ا ت
د و ل��ت
خود را ،یا
از راه انجام
انتخابات
عموم��ی
و دریافت
«ماندا»ی جدید از مردم و یا
با اجبار احزاب اپوزیسیون (که
در هر دو م��ورد در مخالفت
کامل با دولت هستند) به دادن
رای اعتماد به برنامه های او،
به مرحله اجراء درآورد.
شرایط داخلی دو حزب لیبرال
فدرال و «ب�لاک کبکی» به
گونه ای اس��ت ک��ه این دو
حزب تمایلی ب��ه حضور در
انتخابات الاقل در این مرحله
زمانی ندارند و این خود دلیل
دیگری بر بی پروائی محافظه
کاران ب��رای به چالش گیری
سیاسی اپوزیس��یون بوده و
شاید محاس��به ایشان بر آن
است که بتوانند نتایجی حتی
بهتر از قبل بدست آورند.

وعده های اجنام شده

طی یک سال و نیم که از عمر
دولت هارپر میگذرد ،محافظه
کاران عمال موفق ش��ده اند
به تمام وعده های انتخاباتی
خود جامه عمل بپوش��انند و
نظرسنجی ها نشان میدهد
مردم عموما از سیاستمدارانی
که به وع��ده های خود عمل
میکنند ،بدون توجه خاصی
به ریز برنامه های حزبی آنها،
تمایل بیشتری دارند.
اس��تیون هارپر که با زیرکی
خاصی در مبارزات انتخاباتی
قبل��ی برنامه های کلی را که
بیش��تر مورد نظر مردم بود،
ارائه نمود و همه آنها را انجام
داده است .اینک می خواهد از
این تمایل عمومی سود برده
و ب��ا مطرح ک��ردن پالتفورم
جدیدی که بیش��تر با اصول
تفکر محافظه کاران همخوانی
دارد از م��ردم «مان��دا»ی
جدیدی برای حکومت کردن
بگیرد.
بدون هیچ پیش��داوری باید
اذعان داشت که استیون هارپر
در ورای جنجال های سیاسی

در برخورد تفک��رات پایه ای
سیاسی موجود ،علیرغم جوان
بودن ،نخست وزیری مقتدر
و توانا بوده و چهره مثبتی از
خود نشان داده است.

وضعیت سایر احزاب

نتایج انتخاب��ات میاندوره ای
اوایل س��پتامبر در سه حوزه
خالی ایالت کب��ک بدون در
نظر گرفتن ماهیت وضعیت
انتخابات میاندوره ای ،نتایج
مهمی را به بار آورد.
نیروهای چ��پ نئودموکرات
 NDPب��رای اولین بار و پس
از دو ده��ه موفق به کس��ب
کرس��ی از کبک شدند -آن
هم با شکس��ت لیبرال ها در
قله تس��خیرناپذیر لیبرال در
اوترومون!
محافظه کاران در قلب کبک
استقالل طلب (یعنی روبروال)
کرسی  15ساله بالک کبکی
را از چنگ ایشان ربودند.

شکست کامل
لیبرال ها...

در سومین حوزه ،بالک کبکی
تنها با تفاوت اندکی توانست
صندلی خود را حفظ کند.
نتایج این انتخابات نشاندهنده
شکس��ت کامل لیبرال های
ف��درال در کبک؛ و مهمتر از
همه ،شکست رهبری استفان
دیون رهبر جدید یک س��اله
لیبرال ها بود و نشان داد که او
هنوز نتوانسته وضعیت فردی
خود را با کبکی ها ترمیم نماید
و نظرسنجی ها نشان میدهد
که وضعیت لیبرالها خارج از
محدوده جزی��ره مونترال در
بقیه کبک اسفبار است.
ژیل دوس��پ و بالک کبکی
جدائ��ی طلب پ��س از نتایج
ضعیف این انتخابات احساس
خطر نم��وده و به این نتیجه
رس��یده اند هر قدر انتخابات
ادامه در صفحه27 :





















































































































�


�
















�























































































































vice,
Best Ser lity,
a
Best Qu e...
c
r
Best p i

















































































































































 









































)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH














19

PAYVAND: k Vol. 14 k No.810 k Oct. 01, 2007

 iسالi 14شماره 9 i 810مهر 1386

«ماریو دومون ،هم
هر
چه
م
ی
خ
وا
ه
د
ب
گ
وید!»
ژان شاره طالب مهاجرین بیشتری است

درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
____________

زن��ان و مردان
علی اشرف شادپور ج��وان خود را
____________ در افغانس��تان
قربانی کند.
او می گوید:
«در س��ال گذشته
و در هنگام سفر به
کانادا ،خانواده های
سربازانی را که در
افغانس��تان کشته
ش��ده اند ،مالقات
حامد کرزای ،رئیس جمهوری ک��ردم .واقع��ا کلم��ه ای برای
منتخب افغانستان برای اولین تس��لی دادن به آنان و تسکین
ب��ار در دوران زمام��داری اش آالمش��ان پیدا نمی کردم .ولی
با گروهی از ژورنالیس��ت های به آنان گفتم که فرزندان شان
کانادائی به گفتگو نشسته است بیهوده کشته نشده اند .تعجب
ک��ه بخش های��ی از آن به نقل آور این است که آنان مرا تسلی
از الپرس  19س��پتامبر چنین می دادند».
است:
در پای��ان مصاحبه ،ک��رزای بر
مبارزه با تروریسم در افغانستان
«پیام من به کبک:
آنان که به افغانس��تان خدمت و همچنین در س��ایر نقاط دنیا
می کنند ،ماموریت بسیار مهمی تاکید کرده است.
را انجام می دهند .نه تنها برای حامد کرزای در نگرانی از خروج
کشور ما ،بلکه برای خود کانادا .زودهنگام نیروهای بین المللی از
نباید ساده انگاری کرد .با خروج افغانستانتنهانیست.
زودهنگام س��ربازان کانادائی از خالد حسینی ،نویسنده کتاب
افغانستان ،حمام خون راه خواهد بس��یار معروف Kite Runner
افتاد و افغانس��تان دچار هرج و (این کت��اب به فارس��ی تحت
مرج خواهد ش��د و به دنبال آن عنوان «بادبادک ب��از» ترجمه
کش��ور ما به پناهگاه جدیدی ش��ده و از اقبال بسیار گسترده
برای تروریست ها تبدیل خواهد ای برخوردار است) هم التماس
شد و تروریس��ت ها خود شما می کند که کش��ورش به حال
را هم در کان��ادا و آمریکا مورد خود رها نشود.
خالد حسینی از ده سال پیش
تهاجم قرار خواهند داد».
بنابه نوش��ته گزارشگر الپرس ،ساکن آمریکاست .او در اواسط
آق��ای ک��رزای معتقد اس��ت س��پتامبر در مقام کمیساریای
ک��ه کانادائی ها ،ت��ا زمانی که عالی پناهندگان به افغانس��تان
افغانس��تان قادر باشد روی پای سفر کرده و از کمپ پناهندگانی
خود بایستد ،باید در آنجا بمانند که بعد از سقوط طالبان بتدریج
و آن ،قبل از آخر س��ال  2009بازگشته اند دیدن نموده است.
نخواهد بود.
وی از آنچ��ه در آن کم��پ ها
این اظهار نظر کرزای هنگامی مشاهده کرده بسیار مشوش و
اب��راز می ش��ود ک��ه در چند منقلب است.
هفته آینده پارلم��ان کانادا که آقای حسینی از بدبختی های
درباره ماموریت در افغانس��تان این مردم حکای��ت های تکان
به دو جناح تقسیم شده است ،دهن��ده ای نقل می کن��د و از
این موض��وع را به بحث خواهد جمله می گوید:
گذاشت .آقای کرزای اعتراف می «این اشخاص در یک شرایط به
کند که کان��ادا درجه همکاری نهایت درجه سخت و حقیرانه
های خود را تا به آنجا رس��انده زندگ��ی م��ی کنند .ن��ه خانه
اس��ت که حاضر ش��ده زندگی دارن��د ،نه زمین و نه مدرس��ه.
به تس��هیالت
پزش��کی و
بهد ا ش��تی
دسترسیبسیار
کم��ی دارن��د.
در ی��ک قری��ه

نگذارید افغانستان در
هرج و مرج فرو رود

ادامه در
صفحه22 :

گازت  18سپتامبر

دندانپزشک مهاجر ایرانی از عهده
امتحان زبان فرانسه برمنی آید!

کالج دندانپزشکی کبک از تجدید اجازه نامه طبابت یک دندانپزشک
که بعد از چهار بار نتوانس��ته است از امتحان تکمیلی زبان فرانسه
قبول شود ،خودداری کرده است.
محمد رئیس��ی ،مهاجری از ایران که دارای  2000مریض در مرکز
دندانپزشکی «اِلمِر» است ،حتی با گذراندن دوره های آموزش زبان
در سیته کولژیال در اوتاوا ،از سال  2004تاکنون درگیر این مسئله
است.
جرالد پاکت ،سخنگوی اداره ای که مقررات مربوط به اجباری بودن
تسلط به زبان فرانسه را اعمال می کند می گوید:
طبق قانون ،ش��اغلین  45فقره حرفه می بایستی امتحان کتبی و
شفاهی زبان فرانسه را با موفقیت بگذرانند ،مگر آن که تحصیالت
دانشگاهی یا دبیرستانی خود را در کبک و به زبان فرانسه انجام داده
باشند و دندانپزشکی یکی از این حرفه هاست.
به گفته وی  90درصد متقاضیان ،بعد از دو نوبت امتحان ،موفق به
اخذ گواهینامه می شوند.
او به آقای رئیس��ی برای تکمیل زبان فرانس��ه خود مدرس��ه ای را
پیشنهاد می کند.
اما وکیل آقای رئیس��ی (که موفق نشد از دادگاه عالی کبک اجازه
طبابت موقت ب��رای موکل خود بگیرد )،عقیده دیگری دارد و می
گوید:
این مقررات با منشور حقوق و آزادی های کانادا مغایرت دارد ،چرا
که این مقررات بین تحصیلکردگان در کبک و س��ایر نقاط کانادا
تفاوت قائل می شود.

شورای
عمومی :PLQ
کار کم نیست،
کارگر کم است

ژان شاره نخست وزیر کبک می
گوید :کبک باید بیشتر به سوی
نیروی کار خارجی روی بیاورد.
ماری��و دومون ،ه��م هرچه می
خواهد بگوید.
(اشاره به گفته ماریو دومون که
کبک از لحاظ مهاجرین اشباع
شده است).
رئیس دولت به شورای عمومی
حزب لیبرال گفت:
«دولت ما در مقابل مش��کالت
ایستاده است .اما ،یک بادنمای

سیاس��ی مانن��د  ،ADQباد از
ه��ر طرف بوزد به آن طرف می
چرخ��د ،حرکتی که شایس��ته
کبکی ها نیست».
شاره در مقابل  600نفر شرکت
کننده در کنگره گفت:
م��ا ،در کب��ک موانع��ی را که
شناسائی صالحیت نیروی کار
خارجی را مش��کل می سازند
برطرف خواهیم کرد .وی اضافه
کرد کبک در  30سال گذشته
کمترین مقدار بیکاری را داشته
است.
وی ،ب��رای اثب��ات ادعای خود
ناحیه لک سن ژان ،را مثال آورد
ک��ه به گفته او هم اکنون دچار

لنگرانداخنت در خانه
پدری!

ما به دالیل موجه!
ا

کمبود نیروی کار است.
نخست وزیر کبک سپس نتیجه
می گیرد:
«کار کم نیست ،بلکه کارگر کم
است».
شاره در جای دیگر می گوید:
«اقتص��اد با مردم می چرخد .با
توجه به  7/6میلیون جمعیت
کب��ک ،پایه جمعیت��ی کبک
ضعی��ف اس��ت و باید ب��ا ورود
مهاجرین آن را افزایش داد».
(در تقابل با ماری��و دومون ،که
گفته اس��ت« :آه! مهاجرین! در
این مورد ،ما به آخرین حد خود
رسیده ایم )».ش��اره می گوید:
حاال کبک��ی ه��ا در مقابل دو
انتخاب قرار گرفته اند.

کبک :گران ترین
جاده ها در کشور!
به مناسبت فرارسیدن سالگرد ریزش
روگذر کنکورد در الوال ،روزنامه های
مونترال موضوع ج��اده های کبک را
مورد توجه قرار داده و مطالبی انتشار
داده اند .یکی از مسائل مربوط به جاده
های کبک ،خرابی چش��مگیر آنها در
عین حال باال بودن بی تناسب هزینه
های صرف شده به آنها نسبت به سایر
نقاط کانادا است.
عنوان «گران ترین جاده ها در کشور»
مربوط به یک مقاله تحلیلی است که
در الپرس  25س��پتامبر چاپ ش��ده

ریمون بش��اند ،وزی��ر کابینه از
این ه��م فراتر رفته و می گوید
سرمایه گذاری با آمدن سرمایه
گ��ذاران ،محقق��ان و مدی��ران
امکانپذیر است که در دور دنیا
پراکندههستند.

گرایش به سوی فرانسه

آقای شاره معتقد است که بهتر
است ایالت کبک با کشور فرانسه
وارد مذاک��ره ش��ود و ترتیباتی
داده شود که شناسائی متقابل
صالحیت ها آسان تر گردد.
ب��ه نظ��ر او در چهارچ��وب
همکاریهای تج��اری در آینده،
چرخــــــــ��ش ب��ازوی کار
اهمیت ویژه ای دارد.

اس��ت .اعداد و ارقام داده شده در این
تحلیل صحت عنوان مقاله را تایید می
کند.
در مقاله آمده است:
در کبک همواره این احس��اس وجود
دارد ک��ه روی جاده ه��ای بد حرکت
می کنیم .اما با وجود این ،هزینه جاده
های ما بیشتر از سایر نقاط کانادا است.
برای یک قطعه کامال یکسان ،هزینه
ساختمان آن در کبک  80درصد بیش
از سایر نقاط کانادا است .هزینه مصالح
ساختمانی و کیفیت مواد مصرف شده
بزرگتری��ن عامل این تف��اوت قیمت
است.
این موضوع در سر مقاله  26سپتامبر
گازت هم م��ورد توجه قرار گرفته که
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نظرسنجی ها

ب��ا اینک��ه طبق
نظرس��نجی ها ح��زب او وضع
خوبی ندارد ،اما شاره همچنان
می خواه��د در مقام خود باقی
بماند.
او ب��ه گون��ه ای طنزآمی��ز می
گوید:
«گویا مردم کبک را قانع کرده
اند که ما طبق نتایج نظرسنجی
ها حکومت نمی کنیم! به نظر
می رس��د ک��ه من باید فش��ار
بیشتری احساس کنم».
بعد ب��ا لحن جدی ت��ری می
گوید:
«سیاس��ت هم��واره مانند یک
آبراهه آرام نیست ،باید بداقبالی
های آن را ه��م پذیرفت و این
چیز بدی نیست».

چنین آغاز می شود:
«اغلب رانندگان کبک ،بعد از رانندگی
روی جاده های پر دس��ت انداز کبک
به سوی اوتاوا ،وقتی که به اونتاریو می
رسند ،از اینکه در مسیر صاف رانندگی
می کنند نفس راحتی می کشند .این
در حالی است که هزینه جاده در کبک
دو برابر اونتاریو است».
نویسنده سپس یادآوری می کند که
ت��ازه بع��د از آن که  5نف��ر در روگذر
کنکوردکشتهشدند،مسؤولینسازمان
های راهداری کبک به فکر کبکی ها
افتاده اند.
بازرسی ها نشان می دهد که از میان
ه��ر  20روگ��ذر 13 ،م��ورد ،نیازمند
جایگزینی یا مرمت اساسی است.

خبر حاکی بر این که 44
درصد کانادائی های جوان هنوز با والدین خود
زندگی می کنند ،در جامعه حالتی نزدیک به
واهمه ایجاد کرده است!
آیا جوان��ان امروزی نمی خواهند بالغ ش��ده،
زندگی خود را پایه ریزی کنند؟
این جمالت «س��وتیتر»هایی هس��تند که در
گازت  17سپتامبر دیده می شوند.
در ادامه گزارش می خوانیم:
نباید تصور ش��ود که این  4میلیون آدم های
جوان –بین 20تا 29ساله -عالقمند هستند که
دوران طالئی نوجوانی خود را طوالنی تر کنند.
اغل��ب آنان به دالیل مالی هنوز در خانه پدری
زندگی می کنند .تحت سیستم اقتصادی کانادا،
جوانان ناچارند مدت بیشتری در مدرسه بمانند،
بیشتر از آنچه والدین آنان ماندند تا بتوانند در
بازار کار زیر پای خود را محکم کنند.
در سرتاسر کشور ،تعداد مشاغلی که مستلزم
درجات باالی تحصیلی هستند از  1/9میلیون
در  1990ب��ه  3/8میلی��ون در  2007افزایش
یافته اس��ت .یعنی دو برابر ش��ده است .برای
کارکنانی که دوره دبیرستان را تمام نکرده اند
یا تحصیالت فوق دبیرس��تانی ندارند ،از تعداد
مش��اغل  1/3میلیون کم شده است .حتی در
Groupe Sutton Sur L'ile.
آلبرت��ا ،با وجود صنایع داغ نف��ت و گاز ،تعداد
Courtier Immobilier Agree
مشاغل برای دارندگان تحصیالت دانشگاهی ،از
Bur.: (514) 769-7010
س��ال  2000تا  50 ،2006درصد افزوده شده
Cell.: (514) 815-6344
است.
Fax:(514) 769-7030
دارندگان
برای
مشاغل
که
اس��ت
حالی
در
این
www.suttonquebec.com
G. Veulet Ramazanpour B.A.
درصد
5
تنه��ا
تجاری
امور
ه��ای
گواهینام��ه
gramazanpour@sutton.com
Agent Immobilier Affilié
افزایش داشته است.
یک کارشناس در این زمینه می گوید:
محصلین متوجه ش��ده اند که بازار کار کانادا
تحصیالت و مهارتهای باالتری را طلب می کند.
در نتیجه تعداد دانشجویان تمام وقت روز بروز
در حال افزایش است.
پیش بینی می شود نام نویسی در دانشگاهها
Cote-Desدر ده سال آینده بین  70000تا  150000نفر
Neiges
افزایش یابد.
اکنون ،کانادا با ن��رخ  23درصدی ثبت نام در
دانشگاهها ،بین  27کشور مورد مقایسه مقام
هیجدهم را داراست.










درصدی
37
نرخ
دارای
جنوبی
در حالی که کره






نیازهای
پاسخگوی
بخواهند
جوانان
است .اگر










مراکز
در
بیشتری
مدت
ناچارند
باشند،
بازار کار








































مجبور
هم
نس��بت
همان
به
بمانند
آموزش��ی



















































هستند بیشتر با والدین خود زندگی کنند .








































هزینه هر نفر برای اینکه بتواند س��ر پای خود
بایستد ،در نقاط مختلف متفاوت است .بی دلیل








































نیست که نرخ جوانانی –بین  20تا  29ساله-
که هنوز ب��ا والدین خود زندگی می کنند ،در
تورنتو با  57/9درصد از همه جای کانادا بیشتر
اس��ت .چون آن ش��هر باالترین میزان هزینه
زندگی را داراست.
مهاجرین
های
خانواده
به
مرب��وط
عامل دیگر





514-738-2842 
اس��ت .در اغلب این خانواده ها ،جوانان ،بطور










514-738-1336 
سنتی قبل از ازدواج با خانواده خود زندگی می









کنند .در این مورد شعار این است :
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CARUSO COIFFEUR UNISEX


































































































تاخیر در شروع زندگی مستقل،


















های
دلیل تاخیر در کسب توانائی
5783 Cote-Des-Neiges
مالی است!































Elendale & Cote Ste-Catherine

20

20 PAYVAND: k Vol. 14 k No.810 k Oct. 01, 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

 iسالi 14شماره 9 i 810مهر 1386

)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
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com
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Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

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

travel@amrotravel.com

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

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

Lionel Groulx
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

به کوشش

محمدرضا
علیدوستی

زیباتر و ّ
جذاب ترن��د تا روی پروپای
بلورین و پش��ت کمر آقایان ایرانی و
باید این حقیقت را بپذیریم که سنگین
تریم این بعد از زیبایی مردانۀ
خود را به نمایش نگذاریم یا
راه حلّی برای آن
بیابیم .

اصول پایه معاشرت ...

لطفا سر میز
شام فالس
نکنید

 دیرآمدن ایرانیان بهمجالس
 دیر برگزار کردن مجالس بلند حرف زدن با موبایل:قاطی کردن حیطه های
خصوصی و عمومی
سه سرفصلی که در شماره های آینده
مطرح خواهند شد.

آداب ایمیل فرستادن:

خبر مرگ دوست را ایمیل نکنید
از ن��کات دیگر مربوط به اس��تفاده از
تکنولوژی اینس��ت که مراقب باشیم
دوستان شخصی را با دستگاه پیامگیر
و جواب ندادن یا پاسخهای اتوماتیک
ایمیل و تبریکات ایمیل «فورواردشده»
برای همۀ افراد داخل لیست ایمیل ها
نیازاریم.
اگر تبریک نفرستیم یعنی یا یادمان
نبوده یا نرس��یده ایم ا ّما تبریکات فلّه
ای (یا کیلویی) نش��انۀ سطحی بودن
محبت ماست و
و عدم خلوص اظهار ّ
اینکه با آن فرد خاص حتی دو سطر
حرف ویژه نداریم.
با گروهی از دوس��تان که آنها هم در
فض��ای آکادمیک درگی��ر ارتباطات
تکنولوژیک امروزیند ،تصمیم گرفتیم
کسانی را که پاسخ ایمیل و تلفن ها را
دیر میدهند و به قول یکی از دوستان
ما را در تاریکی نگه میدارند ،در سلسله
مراتب دوس��تان تن ّزل بدهیم و سعی
کنیم اگر مجبور نیستیم با آنها ارتباط
نداش��ته باشیم چرا که در این جامعه
همه به اندازۀ خود مشغله دارند و این
“جان��ی دالر” بازی ها و قایم باش��ک
ها نه تنها نش��انۀ مهم بودن و مشغله
توجهی افراد به
نیستند بلکه نماد بی ّ
اصول ابتدایی تربیتی و دوستیند و این
قبیل افراد معموالً منشأ اتالف انرژی و
وقت عزیز انسانند.

تلفن دیروقت

اس��تاندارد ساعت خواب  10:30شب
است.
در بعضی خانه ها مثل خانۀ پدری من
شیپور خاموشی ( )3را در طول سال
تحصیلی س��اعت  8:30هشت و نیم
حمام
شب میزنند و مراسم صبحگاه ( ّ
و صبحانه و تکمیل مشق شب و امضا
گرفتن کارنامه و گوش دادن به رادیو
که بلکه به خاطر بارش برف مدرس��ه
تعطیل شود) ساعت  4:30یا چهار و
نیم صبح شروع میشد!
اگر شک دارید و یا با کسی تازه آشنا
ش��ده اید جانب ایمنی را نگه دارید و
بعد از ساعت  9زنگ نزنید.
در هر حال تماس بعد از ساعت ده ونیم
به دوس��ت یا غریبه مگر با هماهنگی
قبلی چندان به جا نیست.

فرق شورت مامان دوز و
برمیودا!

La Maison
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پنجــره دوستی

ش��اید اگر به خودم بود هرگز به فکر
چنین سرفصلی نمی افتادم ،ا ّما دّقت
به ظرایف تفاوت میان مدهای متداول
و استیلهای من درآوردی می تواند ما
را از انگشت نما و مسخره شدن نجات
دهد.
نه خیر شورت ،شورت نیست ولو هر
دو پاچه دار و گل منگولی باشند!
ضمن��اً همه چیز ب��ه همه کس نمی
آید.
با عرض معذرت باید بدانیم که موهای
پُر پُش��ت و مش��کی روی سر بسیار

این یک��ی را در
س��ازمان ملل با
گ��وش خ��ود از
یک��ی از مدیران
تشریفات Chief
of Protocol
ش��نیدم ک��ه:
“چط��ور م��ا با
کشوریمراوداتاستراتژیکمیخواهیم
که سفیر کبیرشان بر سر میز ضیافت
انگش��ت می اندازد و گوشت را از الی
دندان خود بیرون میکشد؟”.
اگرچه شاید فقط یک مدیر تشریفات
ربطی بین روابط اس��تراتژیک و رفتار
مطابق پروتکل قائل باش��د ا ّما زشتی
و خجالت آور بودن درآوردن اش��یا از
ده��ان در انظ��ار عمومی به خصوص
جای��ی ک��ه دیگ��ران غذا خ��ورده یا
میخورند بر همه روشن است!

خوردن غذا به سرعت برق
و باد

را ب��ه
اندازۀ

اتیکت

خودم��ان دوس��ت ندارن��د.
همانطور که افراد از سوسک و موش و
قورباغه می ترسند حق دارند از سگ
که اگر چه کوچک ولی با اقتدار واب ّهت
است بترسند .بسیاری افراد مالحظات
مذهبی دارند و مایل نیس��تند سگ
بچۀ ما
خود را به لباسشان بمالد .اگر ّ
به مهمانمان بلولد او را دعوا میکنیم
ا ّما گاهی اجازه میدهیم که س��گمان
که علیرغم تمام مراقبت های ما هنوز
حیوان است و به تمیزی بچه هایمان
نیس��ت از روی شیطنت و بازی برای
اطرافیانمان مزاحمت ایجاد کند .این از
مثالهای خوب جلو افتادن بعضی از ما
از غربی هاست.
ب��رای کس��انی که از س��گ اجتناب
میکنند باید بگویم که معموالً س��گ
ها در حض��ور صاحب خ��ود فقط با
شما بازی میکنند .بعضی نژادها مثل
گلدن ریتری��ور Golden Retriever
(مثل قه��وه ای در کارت��ون خانودۀ
دکتر ارنس��ت) و بوردر کلی Border
 Collieبس��یار مهربانن��د و به ندرت
کس��ی را گاز میگیرن��د .ش��یانلو(در
تعقیب جو)  German Shepherdحد
میان��ه را دارد و  Boxerو Bulldog
و ( Rottweilerس��گ آق��ای پتیول
در کارتون مهاجران) زیاد ش��وخی بر
نمیدارند .اگر فرار نکنید سگ به شما
نزدیک میشود وشما را بو میکند و بعد
به کار خودش میرسد.

خوب جویدن غ��ذا یکی از کلیدهای
قیت در زندگی است.
راهگشای موّف ّ
بله! آزمایش کنید.
آرام��ش اعص��اب ،کاه��ش گازهای
دس��تگاه گ��وارش ،رفع بس��یاری از
خس��تگی های مزمن ک��ه به خاطر
صرف انرژی جهت گوارش غذای کم
جویده به کار میرود ،کم تر خوردن و
حذف اضافه وزن چراکه با تند خوردن
مغز فرصت دریافت پیام س��یر شدن
را به هنگام سیری واقعی نمی یابد ،و
توانایی مراعات آداب غذا خوردن که
بسیاری از آنها فقط در سایۀ آرام غذا
میس��ر
خوردن و لقمه های کوچک ّ
میشوند از جمله دستاوردهای اراده بر
آرام غذا خوردن است.
در شماره بعد به آداب میز غذا خواهیم
پرداخت.

(انگار کارت تبریک عید و ...است!)
بدون شرح!!...

تعریف و متجید نکردن از
دست پخت

 بحث سیاسی تنش زا درمیهمانی های خصوصی

خس��تگی را از تن میزب��ان در آوریم.
نکات مثبت و طعم خوب غذا را مطرح
کنیم .در تمام س��اعتهایی که ایشان
مش��غول تهیۀغذا برای ما بوده اند به
وقتی می اندیشیدند که ما از خوردن
آن لذت ببری��م و کمترین وظیفۀ ما
محبت ابراز تش ّکر لفظی
در برابر این ّ
است ( .البته باز هم به اندازۀ تعادل)

بلند حرف زدن در اماکن
عمومی (رستوران ها)

توضی��ح زی��ادی الزم نیس��ت .فقط
همیش��ه باید مراقب «ولوم» صدای
خود و دوستانمان باشیم.

خداحافظی دم در ،طوالنی
و به صدای بلند

همیشه فردایی هست و میتوانیم باز
دوباره با هم صحبت کنیم.
یاد بگیریم که چگونه مکالمات را پایان
دهیم .برخی اف��راد پرحرفند و وقتی
حرفه تمام شد باز موضوعی می یابند
یا به تکرار گفته های قبلی میپردازند.

بوسیدن بچه ها در میهمانی
ها

به خصوص در محیط اینجا در مورد
لمس کردن کودکان و پرهیز از سوء
تفاهم ها باید بسیار دّقت کرد .به طور
ملچ و ملوچ
کلی بوسیدن هر کسی با ّ
نمودن به خصوص اگر آبدار باش��د از
طرف دریافت کننده بوسه اص ً
ال خوش
آیند نیست.

و موضوع سگ (جنس و
پاکی و!)...

سگ ذاتاً حیوانی است مهربان،با وفا و
با هوش .در یک کلمه :دوستداشتنی!
بچه ،دیگران لزومًا سگ ما
ا ّما بدتر از ّ

بی خبر به دیدار دوست
رفنت

سرزده وارد مشو
میکده حمام نیست!
دیدارهای س��ر زده معم��والً مطلوب
نیستند و با برنامه زندگی افراد تداخل
منفی دارند.
 س��وال کردن از مس��ائل خصوصی:درآمد ،سن و..
ای��ن مطل��ب رادر آین��ده و ب��ا نظر
متخصصی��ن روانشناس��ی و جامعه
شناسی خواهیم گشود.

دوستی کارت والنتاین را
همسر دوستش میفرستد

(هموطنی ،مهم��ان دیگر را به نوعی
نگرش سیاس��ی متهم می کند ،دعوا
باال میگیرد!)
در شمارۀآینده این مطلب بیان خواهد
شد.

تا شماره بعد...

____________________

پانویس ها:
( )1دبّ��ه ک��ردن یا دبّ��ه در آوردن یعنی
پیمان شکنی در معامله و قرار ا ّولیه را غلط
جلوه دادن
( )2تعارف آبدوغخیاری ،تعارف اصفهانی،
یا تعارفشابدلعظیمی(شاهعبدالعظیمی)
یعنی تعارف الکی و پیشنهاد لفظی چیزی
به کس��ی در حالیک��ه امیدواریم آن فرد
پیشنهاد ما را نپذیرد.
* شابدلعظیم منطقه ای است در جنوب
تهران که به خاطر مقبرۀ زیارتی حضرت
عبدالعظیم ح1س��نی به این نام معروف
شده .از دیگر دیدنیهای این منطقه آرامگاه
رضاش��اه کبیر ،برج طغ��رل ،کوه بی بی
شهبانو و آرامگاه مرحوم ّنیرزاده نوری معلّم
روش ابتکاری تدریس الفبای فارسی است
که بر س��نگ آن با خ��ط کالس ا ّولی ها
“بچه ها خانۀ استاد اینجاست”.
نوشتهّ :
( )3در پادگانهای نظامی معموالً س��اعت
رس��می خواب ب��ا صدای ش��یپور اعالم
میش��ود و بع��د از آن چ��راغ ها خاموش
میشود و کسی حق صحبت کردن ندارد.
س��ربازان که معموالً ج��وان و پر انرژیند
تازه یاد حرف ها و شیطنت ها یشان می
افتند .از جمله پچ پچ های هنگام خواب
در آسایشگاههای نظامی اشعاری است که
افراد برای آهنگ شیپور خاموشی سروده
اند که دو تا از معروفترینشان ازاین قرارند:
“افسر نگهبان گفت ،افسر نگهبان گفت،
سربازا بخوابید تا صبح” و “دوتا پَتوتون،
بکشید روتون،سربازا بخوابید تا صبح”.
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گوناگون...

رژیم غذایی نادرست
موجب بروز افسردگی
می شود

بیش از  1كیلوكاهش وزن در هفته باعث
بروز مشكالت جدی از جمله افسردگی،
خشكی پوست ،عصبی شدن ،ریزش مو،
مشكالت گوارشی ،زخم معده و تحلیل
رفتن بافت ه��ای مهمی مثل قلب می
شود.
رژی��م غذایی برنامه غذایی روزانه بوده و
بیشتر افراد رژیم را به معنای كم خوردن
می دانند.
سختی و آس��انی رژیم ها نسبی بوده و
بیشتر رژیم ها توصیه می شود كه فرد
در ماه  3و 4كیلوگرم الغر كند چرا كه
رژی��م غذایی نادرس��ت موجب تحلیل
باف��ت های حیاتی مانند قلب ،خش��ك
شدن پوست ،ریزش مو ،عصبی شدن،
افس��ردگی مشكالت گوارش��ی و زخم
معده می شود.
خواب و آب در كاهش وزن موثر است:
آب به دلیل نداشتن كالری تاثیری در
چاق��ی و الغری ندارد و كس��انی كه به
آب درمانی رو می آورند آب آنها را الغر
نكرده بلكه غذانخوردن باعث كاهش وزن
آنان شده است خواب نیز مانند آب چاق
یا الغر نمی كند بلكه به فعالیت بدنی و
سن هر فرد بستگی دارد.

جدول
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بین می برد.
 ورزش به شما انرژیمی دهد.
چند فایده...
 ورزش از بروز بیماری  -ورزش به ایجاد رابطهها کمک می کند.
ها جلوگیری می کند.
 ورزش قوای مغزی را  -ورزش قلبت�ان راتقویت می کند.
تقویت می کند.
 -ورزش اس�ترس را از  -ورزش اجازه می دهد

در مورد داروه��ای الغركننده به دلیل
خطرات افزایش فشارخون ،قلب و دیگر
بیماری ها این داروها باید با تجویز پزشك
مصرف ش��ود و عم��ل جراحی آخرین
درم��ان چاقی بوده ك��ه در آن معده را
دوخته و حلقه می گذارند تا اشتهای فرد
كم شود كه البته باید گفت هیچ عمل
جراحی بدون عارضه نیست.
عوامل ژنتیكی و وراثتی در الغری افراد
موثر است .استفاده از كلسیم ،پروتئین
و ویتامین ه��ای  A،Cدر دوران جوانی
باعث افزایش قد می شود چرا كه چاقی
مانع رشد قدی فرد می شود.
رژیم گیاه خواری و استفاده همزمان تخم
مرغ ولبنیات در مورد رژیم با آبزیان:
ماهی های قزل آال ،كپور ،س��اردیس و
كلیكا به دلیل داش��تن چربی زیاد مانع
جذب چرب��ی های مضر ش��ده و برای
الغری مفید است.
كاه��ش كال��ری در بافت ه��ای بدن با
مصرف نكردن شیرینی ها و انجام ورزش
های شنا ،كوهنوردی ،بدمینتون ،دویدن،
دوچرخه سواری ،بسكتبال و پیاده روی
كه در هر  4دقیقه كالری می س��وزاند
برای كاهش وزن مناسب بوده و در مورد
رژیم دوران شیردهی خانم های شیرده
از م��اه پنجم با تجویزپزش��ك و غذایی
مشخص می توانند برای كاهش چربی
های اضافی بدن اقدام كنند.

ساییدگی زانو در
افراد چاق  2برابر
بیش از سایرین
س��اییدگی مفص��ل ران و زانو در
افراد چاق دو برابر بیشتر از افراد با
وزن متعادل است.
آرتروز زانو علتهای بسیاری دارد
كه س��ن زیاد یك��ی از مهمترین

ترب برای دفع س��نگهای صفراوی ،درمان نقرس ،رماتیسم و
یرقان مفید بوده و رنگ چهره را باز میكند.
برگ ترب اگر با غذا خورده ش��ود به هضم غذا كمك میكند.
همچنین برای تقویت چشم نیز مفید است.
تخم ترب درد را تسكین داده و نیز اشتهاآور است .همچنین
خوردن آن ترشح شیر را زیاد میكند.
در صورت مس��مومیت غذایی مقداری تخ��م ترب را همراه با
س��كنجبین به بیمار بدهید تا باعث اس��تفراغ شده و معده را
پاك كند.
برای مداوای زخمهای بدن با ترب وعسل ضماد تهیه كرده و
بر روی زخم قرار دهید.
اگر دست یا پای شما سرما زده است ترب را در ّآب بجوشانید و
بگذارید تا كمی سرد شود به طوری كه دست را نسوزاند .سپس
عضو س��رما زده را چند بار در روز در این جوشانده قرار دهید.
عالوه براین جوشانده ترب برای درمان اسهال خونی مفید و دم
كرده ریشه آن تقویت كننده بدن است.

نتیجه مطالعاتی که در آلمان صورت گرفته
نشان می دهد برای معالجه کمردرد ،طب
س��وزنی موثرتر از درم��ان های معمول
و مت��داول
است.
درد کم��ر
حدود نیمی
از بیماران��ی
در
ک��ه
ای��ن برنامه
مطالعاتی ،با
طب سوزنی تحت مداوا قرار گرفته بودند،
برای چندین م��اه بکلی از بین رفته بود،
در حالی که تنها یک چهارم کس��انی که
با داروها و سایر روش های درمان متداول
در غرب ،مداوا می شدند ،احساس بهبود
کرده بودند.
دکتر هاینز اندرز ،ک��ه در این تحقیقات
شرکت داش��ته می گوید“ :طب سوزنی
یک راه حل بس��یار موث��ر و نوید بخش
برای معالجه کمردردهای مزمن است .نه
تنها با استفاده از طب سوزنی شدت درد
بیمار کاهش می یابد ،ناتوانی های جسمی
بیمار نیز که غالبا ناشی از کمردرد است
رو به بهبودی گذاشته و در نتیجه کیفیت
زندگی بیمار بهتر می شود”.
در این برنامه تجربی که توس��ط دانشگاه
بوخوم ،در آلم��ان صورت گرفته بیش از
یک هزار بیمار شرکت داشتند.
عده ای از این بیماران با طب س��وزنی و
عده ای نیز با داروها و روش های متداول،
تحت درمان قرار گرفتند.
پس از  6م��اه 47 ،درصد بیمارانی که با
طب س��وزنی معالجه می شدند ،کاهش
قابل مالحظه ای در شدت درد احساس
می کردند در حال��ی که تنها  27درصد
بیمارانی که با روش های متداول معالجه
می شدند ،احساس بهتری می کردند.
در این تحقیقات ،ق��رص های ضد درد،
تزریق ،گرم کردن محل درد و نیز ماساژ از
جمله روش های متداول درمان بود.
طب سوزنی ،بر اساس یک تئوری قدیمی
چینی اعمال می ش��ود ک��ه می گوید از
س��وزن می توان ب��رای آزاد کردن انرژی
حیاتی بدن ،استفاده کرد.
بطوریکه تخمین زده می شود قریب 85
درص��د مردم ،در دوره ای از زندگی خود،
کم��ردرد را تجربه می کنند و هزینه آن
برای خدمات ط��ب رایگان مثال بریتانیا
معادل  500میلیون پوند در سال است.
در سال گذشته در نشریه پزشکی بریتانیا
( )British Medical Journalنتیج��ه دو
رش��ته تحقیقات درباره کمر درد ،انتشار
یافته بود که هر دو نشان می داد یک دوره
کوتاه طب سوزنی می تواند برای بیماران
مبتال به کمردرد ،مفید واقع شود.

عضالت اط��راف مفصل را تقویت
میكند ،انجام دهند.
منقبض كردن عضالت چهار سر
جلوی ران با مكث شش ثانیه به
طور مرتب و چند مرتبه در روز و
استفاده از دوچرخه ثابت به طور
نرم از جمل��ه ورزشهای تقویت
عضالت مفاصل است.

فـــروش
اکازیون فرش
به علت مسافرت
مجموعه ای از فرش
های ایرانی نفیس
در اندازه های مختلف
با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36

2

6
9

2
8
6

3
9
5

8

4
6

9
4

9

7
4

4

4

7

5

3
5

9

4

5
1

حل «سودوکو» در صفحه بعد

5

2

)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43

9

7
3

7

1

بد ا ر یـ��م

ترب برای دفع سنگهای صفراوی،
درمان نقرس و رماتیسم مفید است
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را پاس

طب سوزنی ‘بهترین
معاجل کمردرد’

دالیل آن است ،همچنین در برخی
خانوادهها زمینه ارثی وجود دارد و
در افراد چاق ،آرتروز زانو با تخریب
مفصل زانو بیشتر از افرادی است
كه وزن متعادلی دارند.
افرادی كه در مناطق كوهستانی
زندگ��ی میكنن��د بای��د مراقت
مفاصل خود باشند ،زیرا به مفاصل
آنها فش��ار زیادی وارد میش��ود،
بنابرای��ن بای��د ورزشهایی را كه

9

پـارسی

بیشتربخورید.
 ورزش کارائیت�ان راباال می برد.
 کاهش وزن مهمترینهدف نیست.
 پیدا کردن کمی وقتبرای ورزش چندان هم
دشوار نیست.
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ϥΪη ήҨά̡ Ϯ̴Α
̶̴Ϩϴθϴ̡ Ϯ̴Α ϡΪϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϤδϗ ΎҨ ήҨΪϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖηϮϧήγ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ϢҨΪϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ζ̯ ζϴ̡ Ϯ̴Α
̶̰ҨΩΰϧ Ϯ̴Α ΏήϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΪϋ 50 ΎΒҨήϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎΗ 50 ̮ҨΩΰϧ Ϯ̴Α
 ̯ΎΗ 50 ζϴΑ ϭ ϢΎΒҨήϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ ̮ҨΩΰϧ-ζϴΑϭ Ϣ̯ Ϯ̴Α
ζΨΑ Ϯ̴Α ϢϴδϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϠϏΩ Ϯ̴Α ΐϠϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭέ ϪϟΎΒϧΩ Ϯ̴Α ΪϴϠϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϫΎ̯ Ϯ̴Α ϞϴϠϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΩ ϞϴϠϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘγΎ̯ Ϯ̴Α
̵ϮϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΰϴϫή̡ - ̵έΎ̳ΰϴϫή̡ Ϯ̴Α
ϪϣΎϨϟΎγ Ϯ̴Α ϢҨϮϘΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϒϠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΩ έΪϫ Ϯ̴Α
̵ ϩΰϴϣ Ϯ̴Α ̶ϘϴϔϠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘδΑήγ Ϯ̴Α ΎΤҨϮϠΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮϣ ϡΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫέΎ̯ ϪϤϫ Ϯ̴Α
ϩΪη ϡΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓΎҨ ϥΎҨΎ̡ Ϯ̴Α
̶̴Ϥϫ Ϯ̴Α ̶ϣΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴Ϥϫ Ϯ̴Α ̶ϣΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶οέ ΖϴϣΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϮθ̯ ̶̴̩έΎ̢̰Ҩ Ϯ̴Α
ζҨή̳ Ϯ̴Α ϞҨΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΕϼҨΎϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ζҨή̳ Ϯ̴Α
ϝΎΜϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
βҨΪϨΗ - ή̰ϴ̡ Ϯ̴Α
̵ή̴ҨήϬη Ϯ̴Α ϥΪϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶θ̯ήγ Ϯ̴Α ΩήϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎϤγϮγ Ϯ̴Α ΡΎδϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶γϮϠ̡Ύ̩ Ϯ̴Α ϖϠϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϫϮΧ Ϯ̴Α ΎϨϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶ϣ ΎϨϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶ϣ ζϫϮΧ Ϯ̴Α
̵ή̴ϧϮΗ Ϯ̴Α ϝϮϤΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϨϴ̯ Ϯ̴Α ήϔϨΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴϧΎγήΗ Ϯ̴Α ΪҨΪϬΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̲ϧ Ϯ̴Α ΖϤϬΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϣΎδΑ Ϯ̴Α ήΗϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϣΎδΑ Ϯ̴Α ήΗϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϨΗϭήϓ Ϯ̴Α ϊοϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨϮθΘγΩϮ̴ΑΖϟϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
Ώ ϪΑ ΖγΩ ˬϪϧΎΨΑ
ϩήϤϫ Ϯ̴Α ϡϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΦϴΑϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϧίήγ - ζϫϮ̰ϧ Ϯ̴Α
ϭή̡ Ϯ̴ΑϪΟϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϴΣϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θγή̡ΎΘ̰Ҩ Ϯ̴Α
ΖδҨέϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̴ηΩή̳ Ϯ̴Α
ϢδҨέϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ή̴ηΩή̳ Ϯ̴Α
ζΨ̡ Ϯ̴Α ϊҨίϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΪΑ Ϯ̴Α ςγϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
εήΘδ̳ Ϯ̴Α ϪόγϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϴλϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮϤϨϫέ - ΩΎϬϨθϴ̡ Ϯ̴Α
ϞΎδϤϟ ϴοϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧή̴Ϩηϭέ Ϯ̴Α
̵ή̴Ϩηϭέ Ϯ̴Α ϴοϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̲ϧήϴϧ Ϯ̴Α ϪΌσϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϊϗϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖηΪϤθ̩ Ϯ̴Α
ΖηΩίΎΑ Ϯ̴Α ϒϴϗϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ζҨί Ϯ̴Α ΪϟϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭήϓ Ϯ̴Α ΪϴϟϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϞϧϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧϻΩ - ϥϻΩ Ϯ̴Α
ΪΧ ϪΑ Ϟ̯ϮΗ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪΧ Ϊϴϣ ϪΑ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ ΐҨά̰Η ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩήϤη ύϭέΩ Ϯ̴Α
ΖηΪ̳έΰΑ Ϯ̴Α ϢҨή̰Η ̵ΎΟ ϪΑ
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پزشکــی....

می پوشاند)
ای��ن عفون��ت
خطرناک است
و میتواند باعث
قط��ع ش��دن
تنفس و خفگی
بشود.

دکتر عطا انصاری

(کبک)

علل:
حتریک و صدمات
تکراری

حتریک شدن
 متاثر شدن بر اثر یک گازناراحت کننده و یا صدمه
تکرار شونده تولید تورم و
قرمز ش��دن سطح داخلی
گلو می شود.

 بعضی تیک های عصبیمثل کش��یدن خلط و تف
کردن مداوم
 خرخ��ر ک��ردن ،تولی��دارتعاش در قسمت نرم گلو
ک��رده باعث تورم و درد در
روز بشود.
 سیگار ،الکل و ریفلکسمعده (ترش��حات معده تا
گلو می آید و تولید سوزش
می کند).
 حساسیت بیماریه��ای سیس��تمدفاعی

عفونت
 درد دائم��ی که بتدریجبیش��تر میش��ود همراه با
تورم ،تب و گاهی لکه های
سفید رنگ در روی زبان یا
سطح داخلی گلو

اپی گلوتیت

عفونت

 این نوع عفونت بیشتر درنزد کودکان دیده می شود.
 از مش��خصات آن ت��ورمحاد در الرنکس و فارنکس
و اپی گلوت (قسمتی از گلو
که هن��گام بلع الرنکس را

 ویروس آمیگدالیت -باکتری ها یا قارچ ها

اپی گلوتیت
 -باکتری ها

افغانستان
ادامه در صفحه22 :
کوچک در ش��مال کشور ،روستائیان
س��وراخ کوچکی در زمی��ن کنده اند
تا در زمستان س��خت افغانستان در
آنجا خزیده و زنده بمانند .روستائیان
سوراخی را به من نشان دادند که 22
نفر در دو زمس��تان گذش��ته در آنجا
زندگی می کرده ان��د .اکنون زمینی
بدس��ت آورده اند تا در آن پناهگاهی
ایجاد و در زمس��تان آین��ده در آنجا
بیتوتهکنند».
به گفته خالد حسینی ،از آخرین دیدار
او در سال  2003تاکنون ،افغانستان
پیشرفت هایی هم کرده است .جاده
هایی ساخته شده و تاسیسات مرمت

ویدئوخورشید:
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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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گلو درد

سرطان
 ارثی جهش ژنتیک -سیگار و الکل

چند راهنمایی
 از جیغ کش��یدن و فشارب��ه ص��دای خ��ود آوردن
خودداری کنید چون باعث
تحریک گلو و گرفتگی صدا
میشود.
 از ص��اف کردن س��ینه(کش��یدن خلط از گلو) و
تف کردن مداوم خودداری
کنید.
 از خ��وردن اغذی��ه ادویهدار و جوی��دن آدام��س
ه��ای نعنائ��ی و دارچینی
خودداری کنید.
 از مسواک زدن زبان و گلوخودداری کنید.
 سیگار نکشید و از اماکنیک��ه دود س��یگار در آن
هست ،دوری نمانید.

برای کودکان

 خودتان اول درجه حرارتکودک را کنترل کنید و بعد
با دم قاشق زبان را به پائین
فشار داده با چراغ قوه گلو
را کنترل کنید تا ببینید آیا
تورم وجود دارد یا نه.
 مواظب باش��ید ک��ه آیاک��ودک ان��رژی و فعالیت
هایش کم شده یا نه.
 مراقب کم شدن مایع دربدن کودک باش��ید .به او
مایعات کافی مرتبا بدهید.
 در حضور کودک سیگارنکشید.
 کودکان را عادت بدهیدمرتبا دس��ت هایشان را با
صابونبشویند.
 مواظب باش��ید که بینیخود را پاک کنند .ترشحات
بینی وارد گلو شده و آن را
تحریک می کند.
 درد را آرام کنی��د .ازقرص ه��ای تایلن��ول و

گردیده اند .حتی در کابل،
محله های��ی که در زمان
جنگ ویران ش��ده بودند
بازسازی شده اند.
اما هنوز میلیون ها نفر از مردم از این
بازسازی ها بی بهره هستند.
از خالد حسینی سوال شده است که
آیا طالبان در حال کس��ب محبوبیت
هستند؟
او با قاطعیت جواب می دهد:
«به هیچ وجه! مردم هیچ گرایشی به
طالبان ندارند .اما مس��ئله اینست که
آنان مشاهده می کنند وعده هایی که
به آنان داده ش��ده عملی نمی شوند.
از س��وی دیگر ،طالبان ادعا می کنند
ک��ه امنیت را و نظم را برمی گردانند.
لذا عده ای به استخدام طالبان درمی
آیند و همین امر موجب افزایش تعداد

اس��تامینوفن استفاده
کنید .به بچه ها آسپرین
ندهی��د( .ممکن اس��ت
سندروم Reyeتولید کند،
که یک بیماری سیس��تم
عصبی خیل��ی خطرناک
ویروسی که روی کبد ،کلیه
ها و مغز اثر میگذارد).
 اگ��ر وضع ک��ودک بهترنشد با پزشک خود تماس
بگیرید چون ممکن است
اپی گلوتیت داشته باشد.

برای بزرگساالن

 با کمک دم قاشق و چراغقوه گل��وی خ��ود را نگاه
کنید ،آیا متورم است و آیا
روی لوزه ها و گلو لک های
سفید رنگ دیده می شود.
خودت��ان دنب��ال علت آن
بگردید .آیا بر اثر ریفلکس
بوده پس اس��یدیته معده
را ک��م کنی��د و از خوردن
غذاهای پرادوی��ه ،قهوه و
الکل خودداری کنید.
ق��رص ه��ای ض��د درد،
اس��تراحت و نوش��یدن
مایعات کمک خوبی است،
اولی برای آرام کردن درد و
دومی و س��ومی برای بهتر
کردن وض��ع عمومی بدن
شما.

بخوراوکالیپتوس:

آب را بجوش��انید و در آن
برگ یا چن��د قطره روغن
اوکالیپت��وس بریزی��د و
بخ��ار آن را تنفس کنید.
اوکالیپتوس درد و تحریک
را ک��م می کند و میتوانید
آن را از داروخان��ه یا مغازه
محص��والت طبیعی تهیه
کنید.

قرقره کردن با آب و
منک:

کمک می کند که خلط و
ترشحات دیگر شسته شده
و گلو را تمیز می کند .برای
تهیه آن آب را جوش آورده
ادامه در صفحه25 :

جنگجویان می شود».
خالد حس��ینی از جامعه جهانی می
خواه��د ک��ه افغانس��تان را فراموش
نکنند.
در الپرس  22سپتامبر مطلب کوتاه
دیگری به قلم آندره دوشس��ن چاپ
شده که چنین آغاز می شود:
«آن دسته از کانادائی هایی که دولت
را متهم می کنند که کورکورانه غول
آمریکا را در جنگ با تروریسم دنبال می
کند ،خود را گول می زنند .برعکس،
روش مداخله کانادا در افغانستان ،در
صورت ادامه پیروز خواهد شد».
مقاله نویس از بارنت روبین ،یک استاد
آمریکائی نقل قول می کند که مداخله
کان��ادا در افغانس��تان در چهارچوب
جنگ کاخ س��فید با تروریس��م نمی
گنجد

•

در گذشت مترجم سرشناس
کتاب های کودک در ایران

اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی

هرشب

سرطان

 درد ک��م وغیر مشخص
که بتدریج زیاد شده
و بعد از چندی نقطه
محل درد مشخص و
دردناک می شود.
 معم��وال هم��راهدرد در گوش ،تغییر صدا،
اشکال در بلع ،وجود خون
در ترشحات ،احساس وجود
جسمی در گلو و کم شدن
بی دلیل وزن همراه است.
 بیش��تر در نزد خانم ها وپس از  40سالگی دیده می
شود.

گلو درد معموال (در
آنجائ��ی که طناب
های صوت��ی قرار
دارن��د) و (انتهای
حف��ره ده��ان)
احس��اس می شود
می تواند همراه تب ،بزرگ
شدن لوزه ها ،بسته شدن
بینی ،اشکال در بلع ،پالک
های سفید روی زبان ،یا در
گلو دیده شود.
ش��دت درد متناوب است،
ناراحتی های همراه با گلو
درد بسیارند.
برخی را نام می بریم:

9

22 PAYVAND: k Vol. 14 k No.810 k Oct. 01, 2007

1

حسین ابراهیمی ،متولد سال  ۱۳۳۰در گلپایگان،
مترجم برجسته کتاب های کودک و نوجوان
حسین
ای��ران پ��س از چند س��ال ابتال به س��رطان،
ا
براهیمی درگذشت .حس��ین ابراهیمی به عنوان مترجم
تقریب��ا تمام جوایز معتبر داخل��ی را در ایران از
آن خود کرده بود .او هم برگزیده ش��ورای کتاب
کودک شده بود که نهادی غیردولتی است که از  ۴۵سال پیش در ایران
فعالیت می کند ،هم برگزیده کتاب س��ال جمهوری اسالمی ایران ،هم
برگزیده جش��نواره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هم برنده
جایزه ماه طالیی از جشنواره بزرگ برگزیدگان ادبیات کودک به عنوان
مترجم برگزیده دو دهه که انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار
کرده بود.
حس��ین ابراهیمی بیش از  ۱۰۰کتاب برای کودکان و نوجوانان از زبان
انگلیسی به فارسی ترجمه کرده بود ،از آن میان می توان به آثاری از جان
کریستوفر ،نویسنده سرشناس انگلیسی کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

جمهوری اســالمی...

پس فرار از ایران،
در انتظار پناهندگی
در ترکیه
مصاحبه با کامران و
کاوه،
زوج
جنسگرای
هم
ایرانی

_________

(خالصه شده) و برگرفته از سایت چراغ:

www.irqo.net
_________

 لطفا خودتان را معرفی کنیدمن کامران هستم  24سال دارم و کاوه
دوستم  25ساله است .حدود سه سال
است که با هم پارتنر هستیم.

!me who I am
 ب��ه نظر ش��ما چراپ��در و مادرها نمی
توانند همجنسگرایی
فرزندانشان را درک
کنند؟
کام��ران :به نظر من
مش��کل اصل��ی به
محی��ط و جو ایران
بر می گردد .البته
در اروپ��ا ه��م ب��ا
تم��ام آزادی های
آن هنوز این مسئله
در خان��واده ها صد
در صد ج��ا نیافتاده
و کمی تفاوت قائل
می شوند .اما ایران
به دلیل اینکه ارتباط
کمتری ب��ا جامعه
ی جهان��ی دارد ،و
حکومت آن مذهبی
اس��ت ،مش��کالت
بیش��تری س��ر راه
همجنس��گر ا یا ن
وجود دارد .خانواده
ها کلیش��ه ای فکر
می کنن��د و دقیقاً

Iran’s president: Arsham Parsi
‘We don’t have
homosexuals’ please tell

 همجنسگرایان از رحم مادرشان همجنسگرابه دنیا می آیند
 همجنسگرایی یک بیماری نیست،اواخواهری نیست!
 اگر بفهمندفپدر و مادر من سکته خواهندکرد!
 خانواده های مرفه می گویند بیا این خانهو ماشین و پول را بگیر ،فقط از جلو چشم ما
دور شو!
 ده سال پیش سطح آگاهی رسانی به ایناندازه نبوده است .خیلی ها که منی دانستند
«گی» هستند!
عکس:
پس از شالق!
دو همجنسگرا ،
در پارتی کرج

 مش��کل یک همجنس��گرای ایرانیچیست؟
کاوه :م��ا در اص��ل با دول��ت به دلیل
گرایش جنسی مان مشکل داریم چون
م و سنگسار بشوم!
خاطر عشقم اعدا
نظام جمهوری
اس�لامیو منی خواهم به
ایران پذیرای ما نیس��ت
م��ا در آن محکوم به اعدام
اس��ت پس چرا این هم��ه آدم موفق
و سنگسار هستیم ،بقیه ی
همان چیزی که خودش��ان همجنسگرا وجود دارد .پس هم جنس
مشکالت جانبی است.
هستند را از بچه هاشان می خواهند .گرایی کمبود و کج خلقی نیست و یک
اینقدری که آدم های دور و اطراف برای چیز بسیار عادی در اجتماع است که
 زندگی روزمره ی یک همجنسگرا در آنها اهمیت دارند ،فرزندشان اهمیت وج��ود دارد ،عین هم��ه ی آدم هاییایران را چطور تعریف می کنی؟
ندارد .منی که همجنسگرا هستم برای که هستند ،حاال با یک حس متفاوت.
تواند
می
کامران :خیلی راحت .نه کار
خانواده ام از همسایه و بقال سرکوچه همجنس��گرایان از رح��م مادرش��ان
دارد،
تفریحی
بکند ،نه بیرون برود .نه
کم اهمیت تر هستم.
همجنس��گرا به دنیا می آیند ش��اید
بعضی ها بگویند که بستگی به شرایط
نه می تواند با کس��ی که دوست دارد
بیرون برود چون همه به چش��م یک کاوه :به نظر من مش��کل دیگری که محیطی دارد اما ب��از آن ژن در وجود
آدم غیر ع��ادی بهش نگاه می کنند .در ایران وجود دارد این است که اصل فرد هست.
همین تفاوت در نگاه کردن ها خیلی «گی» بودن را مردم نمی دانند .خیلی
آزار دهنده است .با وجود اینکه از نظر از مردم همجنس��گرا هستند اما نمی  -من دو سؤال برایم پیش آمد .به نظر
ظاهری فرقی با دیگ��ران نداریم .فکر دانند و مث ً
ال ازدواج می کنند و بعد از شما چرا به همجنس��گرایان اواخواهر
نمی کنم مشکلی بزرگتر از این وجود چند سال می بینند که ازدواج ناموفقی می گویند و مورد دیگر اینکه کامران
داش��ته باش��د که فردی در جامعه به دارند و طالق م��ی گیرند .در خانواده در حرف هایش اشاره کرد انسان های
عنوان غیرطبیعی انگشت نما شود در های ایرانی با توجه به خصوصیات آنها ،موفق و مشهوری همجنسگرا هستد و
صورتی که مطمئن اس��ت که ایرادی بین فرزند سالم و عقب افتاده شان فرق مردم با آنها در ارتباطند .چرا با وجود
ندارد.
نمی گذارند و به عقب افتاده بیش��تر این هم��ه ارتباط باز مردم نمی توانند
اهمیت می دهند چون عقب افتادگی همجنسگراییرابپذیرند؟
 مشکالت خانوادگی همجنسگرایان در فرزن��د را به عنوان ی��ک هنجار و کام��ران :نم��ی توانن��د .ب��ه نظر منچیست؟
واقعی��ت اجتماع قبول ک��رده اند .اما فرهنگ و تفکرش��ان در حدی نیست
کام��ران :خانواده هم هم��ان برخورد همجنسگرا بودن را قبول نمی کنند و که این م��ورد را قبول کنند .حداکثر
جامعه را دارد ،هر چند هم خانواده ی همجنسگرایی را به عنوان یک هنجار م��ی گویند آن فرد موف��ق هم که تو
خوبی باشند ،باالخره ما کسی هستیم و واقعیت اجتماع قبول ندارند و آن را می گویی همجنسگراس��ت ،حتماً با
تو فرقی دارد ،تو جور دیگری هستی.
که برای آنها قابل قبول نیس��تیم .این اکتسابی و انتخابی می دانند.
مورد دیگر این که به همجنس��گرایان
موضوع برای هی��چ آدمی در ایران جا
نیافتاده اس��ت حتی خان��واده ها .هر کامران :مش��کل دیگر اینجاس��ت که مرد می گویند «گ��ی»« ،گی» بودن
چقدر هم از نظر ظاهری خودت را به حس همجنسگرا بودن را نمی فهمند یعنی پسر همجنسگرا یعنی کسی که
دیگران ش��بیه کنی باز هم خانواده از و تصور می کنند که همجنسگرایی در ب��ا قیافه و رفتاره��ای مردانه به مرد و
حس تو خبردار خواهد شد ،چون بچه سکس خالصه می شود .اما می توانم به همجنس خود گرایش دارد .افرادی که
ی آنها هستیم.
جرأت بگویم که همجنسگرا بودن تنها نمی توانیم به آنها همجنسگرا بگوییم،
به سکس مربوط نمی شود اما متأسفانه دوس��ت دارند آرایش کنند و حرکات
 خانواده ی شما از همجنسگرا بودنتان انسان هایی که درک و شعور و فرهنگ دخترانه داش��ته باشند؛ به نظر من بهمطلع اند؟
این موض��وع را ندارند ،فکر می کنند آنها اواخواهر می گویند.
یک همجنسگرا هیچ تفاوتی با مردان
کام��ران :خان��واده ی من خیلی وقت «گی» یعنی آدم های خراب.
است که خبر دارند.
دگرجنس��گرا ندارد و فقط تفاوت آنها
کاوه :خان��واده ی من قدرت درکش را کاوه :البته به نظر من این تصور غلط در ش��ریک جنسی شان است .خیلی
ندارند .من تا به حال شخصاً نگفته م ،مردم قس��مت عم��ده اش ب��ه خود از اف��راد اواخواه��ر یعنی مردهایی که
ال من حالت های زنانه دارند اص ً
اما زمانی که به دلیل مشکالتی که برای همجنسگرایان بر می گردد .مث ً
ال همجنسگرا
ما پیش آمد و می خواستند بین من و در اینترنت س��ایت هایی می بینم که نیستند و همیشه با جنس مخالف خود
کامران فاصله بیندازند ،مجبور شدم که اول آن عکس سکس��ی اس��ت یعنی ارتباط دارند.
بگویم ما دوست داریم در کنار همدیگر نمود اصلی س��ایت را طوری گذاشته
زندگی کنیم .اما ب��اور نمی کنند که اند که نش��ان می ده��د «گی» یعنی کاوه :به نظر من اواخواهری یک قالبی
همجنسگرا هستیم ،شاید اص ً
ال فکرش این .همجنس��گرایان را با آن چهره به است که معنی آن در جاهای مختلف
را هم نکنند.
جامعه معرفی می کنند .ذهنیت مردم فرق می کن��د .اواخواهر ها کس��انی
از همجنسگرا این است:
هس��تند که در قالبی که اجتماع می
 فکر م��ی کنی اگ��ر روزی به پدر و اواخواهری که در پارک دانش��جو می پسندد قرار نمی گیرند و می خواهندمادرت بگویی چه عکس العملی نشان ایس��تد و در حال اتو (ماش��ین سوار خودشان را در قالبی دیگر بگذارند تا با
خواهند داد؟
ش��دن) زدن و دائم در حال س��کس هنجارهای اجتماع سازگار شوند.
اگر
و
کنند
می
باور
من
ی
خانواده
کاوه:
کردن است.
مادر
و
پدر
که
مطمئنم
کنم
پافشاری
کام��ران :در صورت��ی که اگ��ر تصور
ادامه در صفحه29 :
من سکته خواهند کرد.
کنید که همجنسگرایی یک بیماری

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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جمهوری اســالمی...

مجید کفائی (مونترآل)
مهر

برکات حاصله از
رژیم تازی پرست
____________

گر روی زشت ،زشت نماید در آئینه

مرد حکیم خرده نگیرد بر آئینه
_______________________

2566
به مناسب
بهج ت حضور
ت
اثر رئیس
جمهو
نژا ر احمدی
د در
نیویورک

اورش��لیم از بغداد اس��ت و
هم��ه دیدیم ک��ه چه آس��ان و چه
زود پایتخت یهودیان را فتح فرمودند
اما رهبران فعلی ایران باوجود قدرت
خارق العاده ی نظامی و صد ها بمب
اتم��ی و هیدروژنی که دارند ،چنین
تهدیدی نمی کنند فقط میفرمایند
که اسرائیل باید بزودی از روی نقشه
ی زمین محو گردد و میدانند که هم
اس��رائیل و هم دوست اسرائیل و هم
کشورهای غربی از این تهدید گفتاری
و ترس ناش��ی از آن هم اکنون دارند
سگ لرز میزنند.
باید گفت وای بروزی که تهدید گفتاری
ایشان تبدیل به تهدید عملی ومصاف
و درگیری و رویاروئی ی نظامی شود
که در آن صورت نه تنها اسرائیل بلکه
امریکا را هم با خاک یکسان خواهند
کرد .تکبیر!
ی��ک برتری دیگر رهب��ران فعلی بر
ک ّفار حربی دسترسی ایشان است به
امام زمان ،که فرنگیان از این نعمت و
برکت محرومند وبه همین جهت پدر
صاحب خرش��ان در میاید تا از طرف
مردم انتخاب و به مجالس قانونگزاری
راه یابن��د و بر کرس��ی های پارلمانی
بنش��ینند ولی در رژیم تازی پرستان
بزرگانش��ان لیس��ت منتخبین را به
ام��ام زمان عرضه می کنند و آن امام
بزرگوارهم ،با وجود مخفی بودن ،آنرا
تصویب میفرمایند و پس میفرستند.
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اجازه بفرمائید این شماره باهم نگاهی چنی��ن قص��اص
بکنیم به مدینه فاضله ای که از برکت وحشیانه ای را در حقشان اجرا
پیروی از «خط ِ امام» در ایران زمین شود!
بوجود آمده است:
کس��انی که عمری خدمت کرده اند
در آغ��از بای��د عرض کن��م که جای خودشان خواهش کرده اند که حقوق
شکر است و نه شکایت به هزار و یک بازنشستگی یشان را رژیم تازی پرست
دلیل.
بردارد وبخورد!
از آن جمل��ه یکی اینک��ه رژیم تازی کس��انی که خانه و یا ملک و امالک
˜¾ç¼Ž¯§œZ¬œd \£›¬‹ äÅ
پرستکنونیبرای «کوروش» و آرامگاه داشته اند خودشان خواهش کرده اند
او که بقول ِ
«سر پرسی سایکس»”:از تا امالک ایش��ان را رژیم تازی پرست
Õª…Õ›Zfò z xf¬› çµÅ©› fd
بناها
ترین
مقدس
و
بزرگترین
جمله
غصب کند وبگیرد!
گونه
همه
هاست(*)”،
آریان
ما
برای
برخالف کانادا که کفرستان است ،از
…®ydZÂœ£‹ }£´“Z äÅ¾˜ }Z
احترام را قائل اس��ت و تمام سد های صدقه ی سر رژیم تازی پرست همه
‘®çœ£›fd }£ä¿Å… oZÂœZ dZdfZ®– q
اط��راف آرامگاه را هم خراب کرده اند ی ایرانیان از پوشش درمانی در ایران
تا مبادا بر اثر رطوب��ت آب ،در آینده برخوردارن��د و هیچک��س برای عمل
}fÔ˜Z v£¥Å¨ d
آسیبی به آن آرامگاه تاریخی برسد.
جراحی و بستری شدن در بیمارستان
çœ£d ãÅ…fzd
تازی
دیگر اینکه از َص َدقه ی سرِ رژیم
ومعالجه ی خ��ود ،پولی بابت دکتر و
پرس��ت فعلی ،ایرانی��ان از همه گونه دارو پرداخت نمی کند.
f¯Åš £… çŠZ®‰
برکت و نعمتی برخورداند.
هرکس در ایران عاش��ق اسالم نبوده دو چاه «جمکران»:
از گرانی و بیکاری واعتیاد و فحش��اء اکنون عاشق اسالم و عاشق قمر بنی زنانه و مردانه!
…dfd xz¬… ç±Šç
یک نشانه ی پیشرفت و برتری خارق
و رش��وه گیری خبری نیست .همه از هاشم و خامس آل عبا شده است
)…¬(vÂ§›ò gZ yd£¹¥Z xz
آزادی های اساسی بهره مندند؛
و پیش��رفت های علمی در سرزمین الع��اده ی اجتماعی و علمی ی دیگر،
هیچک��س را برای باورهای دینی اش روضه خوانی و نوحه س��رائی بحدی داش��تن دو چاه در «جمکران» است
آزار نکرده اند ،هیچ بهائی یی را نکشته چشمگیر و حسادت برانگیزبوده است یکی چاه زنانه و دیگری چاه مردانه که
اند و هیچ محدودیتی برای آنان قائل که امریکا و سایر کشورهای عقب مانده مؤمنین و مؤمنات نامه هائی را که به
Dr. Treena Coull
نشده اند؛
ی غربی(!) همگی ماتم گرفته اند که امام زمان نوشته اند در آنها می اندازند
”®…ç
tz®…®Ž
6080
نه
ایران
های
زندان
در
را
جوانی
هیچ
چگونه س��فینه های فضائی ایرانی بر و همه ی مشکالتش��ان هم به لطف
6080 Sherbrooke W.
ً
اند؛
برده
ازبین
نه
و
اند
داده
شکنجه
آنان سبقت گرفته و با صلوات بر روی آن ام��ام عالیمقام فورا در ته چاه حل
†¾514-904-0266 :ã¹
Tel.: 514-904-0266
میشود و براستی که این گونه مملکت
هیچ مخالف رژیم را در داخل و خارج کرات آسمانی نشسته اند!
ایران به قتل نرسانده اند؛
برخ�لاف کانادا هچیک��س در ایران داری و مشکل گشائی موجب حسادت
قتل های زنجی��ره ای در ایران دروغ ممنوع الخروج نیست و اگر هم احیانا عالمیان شده است...
است؛
کس��ی ممنوع الخروج شده خودش آری:
در خ��ارج هم هیچک��س را برخالف خواهش کرده که ممنوع الخروجش یک دهان خواهم به پهنای
میلش نکشته اند؛
فلک
بکنند.
ِ
رژیم
از
خودش
بختیار»
(«دکتر شاپور
تا َدهم من شرح آن
از برکت رژیم تازی پرست ،ایرانیان از
َ
ِ
َرشک َملک
ِ تازی پرس��ت خواهش ک��رد تا آدم حرمت بسیاری در خارج برخوردارند و
بفرستند و اورا به ضرب چاقودر منزل همه ی کشورها با کمال اشتیاق و در
شخصی اش از پای درآورند!)
اس��رع وقت به آنان ویزا میدهند و در حی��ف در این کفرس��تان
(« فری��دون فزخ��زاد » و دیگران نیز هر مرزی با کمال احترام با آنان رفتار نه امام غایبی هس��ت و نه
همین طور!)
می کنند.
ام��ام حاضری ،ن��ه َح َرمی
هی��چ روزنامه و نش��ریه ای را توقیف همه ی همراه��ان رئیس جمهوری و نه ضریح��ی ،واال اگر بود
نکرده اند؛
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کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشیم...

همـــدردی

خانواده محترم گلیاردی

دوستان ارجمند ،یاران و وابستگان سوگوار

خبر درگذشت نابهنگام پدر ،همسر و عزیز شما

شادروان محمدرضا گلیاردی

همه وابستگان و دوستانش ،بویژه همکاران دیرینش را در کمپانی اطلس
شدیدا متاثر و شوکه کرد.
ما این ضایعه اسفبار را به شما عزیزان صمیمانه تسلیت گفته ،برای فردفرد
بازماندگان آن زنده یاد نیکوکار آرزوی صبر و آرامش داریم.

از طرف همکاران در کمپانی تاکسی اطلس

همـــدردی

همـــدردی

خانواده محترم گلیاردی و وابستگان سوگوار

دوست ارجمند ،جناب آقای رضا کاظمی،

ما نیز در اندوه تلخ از دست رفتن ناگهانی دوست گرامی

خانواده های محترم سوگوار

در اندوه بزرگ از دست رفتن دردناک خواهر جوان و عزیز خانواده ی شما در مونتریال،
با جنابعالی و فردفرد بازماندگان آن شادروان صمیمانه همدردی می کنیم
و از درگاه خداوند متعال برای شما عزیزان آرزوی صبرو آرامش داریم.

با شما عزیزان صمیمانه همدردی می کنیم ،و برای همگی تان آرزوی

پرویز چنگیزی و کارکنان گاراژ اتوکلیفتون

رضا گلیاردی به عروج ملکوت پیوست
سرکار خامن ژیال ،آقای سیاوش ،دوشیزه فلور گلیاردی
با آن که ما خود صاحب عزا هستیم،
این ضایعه بی هنـگام را به شما و خانواده های وابسته تسلیت گفته،
برای بازماندگان آن مرحوم صبر و شکیبایی آرزو داریم.

محمدعلی گرزن (کاظم خورشیدی) و شمسی اهرابی
بهناز گرزن و حسین سینکی
بهنام گرزن و آزیتا پورافشاری
فرناز گرزن و علی قامسی
امیرحسین گرزن و Karen Thompson
5146918434خورشیدی

شادروان محمدرضا گلیاردی

ابراز همدردی و

تسلیت

درگذشتنابهنگام

شادروان رضا گلیاردی
را به خانواده محترم

و همکاران ایشان در

تاکسیاطلستسلیت
عرض می نماییم.

مدیریت رستوران

اصفهان

آرامش ،بقای عمر و تندرستی داریم.

از طرف محمد قزوینی ،مینا صاحلی

همدردی
پر کشیدی ناگهان از جمع یاران ای رفیق
داغ تو بر سینه ما سوگواران ای رفیق
اشک خون جاری ز چشم دوستان در مامتت
اشکمان جاری چو ابر نوبهاران ای رفیق
در عزا و سوگ تو با چشم خونبار آمدیم
ناله داریم از جفـــای روزگاران ای رفیق
خانه ات با رفتنت بی نور و رونق گشته است
بی فروغ است این دل ما داغداران ای رفیق
گرچه ترک خانه و کاشــــــانه کردی بی خبر
خانه داری در دل ما غمگسـاران ای رفیق
داغ تو مـــاند به دل ها نام نیکت بر زبان
بر تو بارد رحمت حق همچو باران ای رفیق
بی گمان راهی که طی کردی به ناگه راه ماست
این ره پر پیچ و خم از بهر یاران ای رفیق

ما نیز به سهم کوچک خود در اندوه درگذشت ناگهانی زنده یاد محمدرضا گلیاردی
با کلیه بازماندگان صمیمانه همدردی میکنیم.

تقدیم به خانواده محترم دوست عزیز از دست رفته ام

رضا گلیاردی
خانواده محترم گلیاردی ،وابستگان سوگوار

در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز چهره مهربان جامعه ایرانیان مونتریال ،من نیز با شما صمیمانه همدردم.

جمشید ترابی

در غمتان شریکم برایتان صبر و شکیبائی آرزومندم

روانش شادباد

مونترال -هیجدهم سپتامبر سال 2007

محسن صالح پور
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دختران
فـــروشی
دمشـــق

پس از لبنان ،دختران
عراقی« ،برده های
اجاره ای»ی
«سکس توریست»های
سعودی در سوریه...
Unveiling Iraq’s teenage
prostitutes, Fleeing their
war-torn homes, Iraqi
girls are selling their
bodies in Syria to su
port their families...

روزنامهفرانکفورترآلگماینه
مترجم :منیره کاظمی
اخبار روز:

عده ای از میهمانان سعودی بر روی میزها

www.akhbar-rooz.com
روس��پیگری در س��وریه غیرقانونی
اس��ت .اما در کلوپهای ش��بانه در اطراف
پایتخت آن ،دختران نوجوان عراقی خود
را (برای بقا و کمک به خانواده ش��ان) به
مردان عرضه میکنند.
یک مرد کوت��اه و چاق ،با پ��ای برهنه و
بدون دندان نیش بر روی ضرب میزند او
سرگرم کننده کلوپ شبانه “غزال” است.
این کلوپ در حومه دمشق قرار دارد و در
این دوشنبه شب حسابی شلوغ و پر سر و
صدا است .میزها با رومیزی های چرکینی
تزئین ش��ده اند و در پشت بعضی از آنها
مردانی سالمند سعودی ،پدران خانواده ای
مشغول کشیدن غلیان و نوشیدن چای و
«جانی واکر چاپ سیاه» می باشند.

به رقص میپردازند .مشتریان همه مرد بوده
و اکثرا موهایی ژل زده و عبایی سفید برتن
دارند .بر روی میزها بطری های ویسکی
واردات��ی و گران قیمت مختلف قرار داده
شده اند.
نورافکنها دای��ره وار روی پیس��ت رقص
میچرخند .و در آنجا در زیر نورهای رنگین
نوجوانان دختری در حال رقص هستند.
آنها به ش��کلی خریدارانه آرایش شده اند
و همه از خانواده های پناهنده عراقی می
باشند ،بعضی از آنها حتی دوازده سال هم
ندارند.
مردان ،دسته های پول چرک شده بازی
(تقلبی) را به س��وی پیست رقص پرتاب
میکنند .یکی ار آن بس��ته ها که از سوی
یک مرد سعودی پرتاپ شده است با سر

الیحه حمایت از “خانواده”:

د
هن کجی
به زنان!

• ارتباط گیری و البی با دولت و
حکومتی که زن ستیزی آشکار جزء خصیصه های بارز آن
است ،چگونه توجیه می شود؟ چنین ایده ای دهن کجی
مضاعفی به جنبش زنان و به کل زنان است!
الله حسین پور  ۷سپتامبر ۲۰۰۷
راستش تیتری را که برای این موضوع انتخاب کرده ام ،برای خودم هم ناکافی است.
دهن کجی ،واکنشی بسیار نرم تر و انسانی تر از آنی ست که هم اکنون بر سر زنان می
رود .در عین حال ،این تیتر ابعاد تناقضی را نشان می دهد که جامعه در روند حرکت
خود حمل می کند .از طرفی ،خشونت با تمام وجوه اش ،بدوی ،صریح ،کور و خطرناک.
از طرف دیگر ،آگاهی ،شجاعت ،ایستادگی ،مقاومت و مبارزه.
رشد روزانه این دو طرف آن چنان چشم گیر است که ایران را
پس از محو به یک جامعه استثنائی تبدیل کرده است .آن ها می گیرند ،این
ها برپا می ایستند .آن ها می زنند ،این ها فریاد می کشند .آن
شدن سراب
ها اعدام می کنند ،این ها دوباره برمی خیزند .تمام جامعه تبدیل
اصالح طلبی ،به یک صحنه درگیری ،تهدید ،زد و خورد ،بگیر و ببند و کشتار
بسیاری از و  ...شده است .اما این جان تب دار را آرام و قرار نیست .جنگی
فعاالن حقوق عظیم میان دو قدرت .قدرتی حاکم و قدرتی خارج از حکومت.
آن ه��ا ،علم داران ارتجاع ،می خواهند با تمام قوا ،جامعه را به
زنان نیز به این قهقرا بکشانند ،این ها سربداران و منادیان آزادی و برابری ،هر
نتیجهرسیدند بار گامی به جلو بر می دارند.
که استقالل ،آن ها مدت کوتاهی از گوش��ه چش��م به کمپین یک میلیون
امضاء و فعاالنش نگریستند و شروع به سبک سنگین کردن آن
استقالل ،باز کردند .اما ،نه .هدف این کمپین ،صرفا جمع آوری امضاء نبود.
هم استقالل! ارائه آگاهی به زنان ،آن هم به طور مستقیم ،چهره به چهره و در
کوچه و خیابان بود و آن هم نه به تعدادی زن روشن فکر ،بلکه
به این وسیله زنان در همه اقشار آگاه می شدند و این قابل تحمل نبود .بنابراین هجوم
به زنان ،چه به دلیل بدحجابی ،چه اصرار در احقاق حقوق زنان و نافرمانی و چه به دلیل
جمع آوری امضاء ،در دستور قرار گرفت .به موازات این خشونت عریان و روزانه ،طرح ها
و لوایح با عناوین مختلف به عنوان دهن کجی آشکار به زنان ،سازمان داده شد.
از طرح س��همیه بندی جنس��یتی در کنکور گرفته تا ترویج صیغه ،از تعبیر و تفسیر
معکوس دیه تا الیحه به اصطالح حمایت ازخانواده .این دهن کجی نه فقط به کمپین
یک میلیون امضاء و فعالینش ،بلکه به تمام زنان انجام گرفته است.
از ورود دختران به دانشگاه که در سال های ا خیر به طور تصاعدی افزایش یافته است،
جلوگیری می شود .از زنان خواسته می شود که به وظیفه اصلی خود ،مادری ،بپردازند
و فرزندان زیاد به دنیا بیاورند .کار زنان را تا ساعت  ۱٨محدود می کنند و از این طریق
می خواهند شرایط شغل یابی را برای زنان هرچه مشکل تر کنند .صیغه را ازدواج موقت
می نامند و به ترویج آن می پردازند و به این ترتیب زن را تحقیر کرده و او را وابسته
بی حق و حقوق مرد می کنند.
از دیه آن چنان صحبت می کنند که گویا به زنان ترحم کرده اند و تفاوت دیه زن و
مرد را به نفع زنان عنوان می کنند .و الیحه حمایت از خانواده نیز با خصلت حمایت از
مردان و مردساالری ارائه شده و حمایت ناچیزی را نیز که در قانون تاکنونی ،از زن به
عمل آمده بود ،نادیده گرفته و حذف کرده اند.
آن ها اعالم می کنند ،نه تنها می زنیم ،می کشیم و نابود می کنیم ،بلکه هر چه داشتید
و دارید ،می گیریم و از بین می بریم.

ادامه در صفحه27 :

یکی
از دختران برخورد

میکند.
دوس��تانش برای این
نش��انه گیری خوب او
به وی تبریک میگویند .یکی
از مردان با همراهی ضربات ضرب بر
روی میز رنگ گرفته و در حال سوزاندن
چند دالر می باش��د .با این مق��دار دالر
میتوان به یک عراقی پناهنده برای گذران
یک روز کمک کرد.
برای این دختران نوجوان که تنها نان آور
خانواده میباشند ،یک دالر یعنی یک کیلو
ونیم نان یا پنج لیتر آب آشامیدنی.
رش��یدا چه��ارده س��ال دارد و در کنار او
خواهر کوچکترش نادیا با یک دکولته بر
تن ایستاده است.
رش��یدا و نادیا از بغداد میآیند و تا چندی
پیش دانش آموزان��ی بودند با نمره های
خوب ،ولی حاال در جلوی آینه کام ً
ال کدر
یک دستشویی زنانه ،که به شدت کثیف
است ،در حال آماده کردن خود برای رقص
میباشند.
از محل رقص موزیک کرکننده ای گوش
را آزار میدهد .در کشورهای عربی یک زن
زیبا “غزال” نامیده میشود .غزال ساقهای
کش��یده ای دارد ،و همینط��ور رش��یدا
میخواهد این تأثیر را با کفش��های پاشنه
بلندش در نگاه اول مشتری باقی بگذارد.
چون میهمانان س��عودی با بس��ته های
پولشان تنها در تابستان آنجا خواهند بود و
بقیه سال آنها درآمدی نخواهند داشت.
در سوریه به آوارگان عراقی اجازه کار داده
نمیش��ود و از آنجائی که تع��داد آنها زیاد
است (دمشق در حال حاضریک میلیون
و چهارصد هزار عراقی پناهنده را در خود
جای داده است ).حتی بازار سیاه هم اشباء
است.
یک ظرفشو ساعتی پنجاه سنت دریافت
میکند ،البته اگر دستمزدش��ان پرداخته
شود.
عراقی ها هیچ حقوقی در س��وریه ندارند.
آنها هیچ حمایتی از دولت سوریه دریافت
نمیکنند ،به جز اج��ازه اقامتی برای زنده
مان��دن .خیلی از خانواده ها سرپرس��تان
مردش��ان را از دس��ت داده اند .به همین
خاطر اکثر خانواده ها دخترانش��ان را به
کلوپ های��ی مانند “غزال” ب��ه کار می
گمارند.
رشیدا باید آنقدر به عنوان غزال درمقابل
مشتری برقصد تا یکی او را بخواهد.

پزشکی

ادامه از صفحه22 :

به ان��دازه کافی نمک
بریزی��د .ای��ن محلول
ولرم آماده برای استفاده
است.
از دهانش��وها استفاده
نکنی��د چ��ون ال��کل
مح��رک اس��ت و در
ص��ورت ف��رو دادن آن
ممک��ن اس��ت تولید
مسمومیتبکند.
فرش و موک��ت و گرد
و خ��اک دارای ال��رژن
هستند و گلو را تحریک
می کنند.
تنفس «کامفر» مجاری
تنفس��ی را ب��از کرده
آرامش تنفسی میدهد.
چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

برای کودکان

 اگر درد شدیدتر شد واگر بیشتر از  48ساعت
طول کشید.
 هرچه کودک کم سنتر اس��ت س��ریع تر به
پزشک مراجعه کنید.

برای بزرگساالن

 اگر س��مپتوم همراهمش��کالت دیگر مانند
تب ،بلع س��خت ،و اگر
درد مانع بلعیدن بشود.
 اگر درد طوالنی بود وبیش از چند هفته طول

در حال حاضر قیمت گذراندن یک
شب با دختر جنگ زده زیر سن
قانونی ،پانصد پوند سوری است
(هفت یورو و بیست سنت).
مادر رش��یدا با لباس��ی مش��کی و
روسریی که تا ابروان خالکوبی شده اش
سر و رویش را پوشانده ،نزدیک دستشویی
نشس��ته و به دخترانش مینگرد و مراقب
جعبه لوازم آرایش است.
او ب��ا حرارت توضیح میده��د که آنها در
بغداد انسانهای مغروری بودند .البته قبل از
اینکه جنگ شروع شود و آنها مجبور شوند
که متواری شده و بعد هم دو دخترش را
به خودفروشی مجبور سازد.
او میگوید:
“ما شیعه هستیم .بچه ها پدر ندارند ،در
دومین سال جنگ شوهرم یک روز از خانه
خارج ش��د و دیگر برنگشت .اوائل هرچه
پس انداز داشتیم خرج کردیم و بعد ها هم
هرچه داشتیم فروختیم .اجاره آپارتمان در
دمشق تقریباً چهارصد و چهل یورو است و
بابت آن رشیدا میبایست ششصد شب کار
کند ولی خوشبختانه خواهر کوچکترش
نادیا هم شروع به کار در کنار غزال کرده
است”.
اگر آن دو نوجوان هر شب یک “آقا” پیدا
کنند ،بدن آنها الاقل برای سقف باالی سر
یک خانواده هفت نفری کافی خواهد بود.
اما دس��ت باالی دست بسیار است .وجود
صده��ا کلوپ و هرکدام با س��ی تا پنجاه
دخت��ران نوجوان مانع از آن خواهد ش��د
که همه آنها برای هر شب مشتری داشته
باشند.
یاال یاال!!...
صدای مردانه ای با عصبانیت بلند میشود.
ص��دای ضرب��ه چوبی به در دستش��ویی
در فضا می پیچد .رش��یدا و خواهرش
میدانند که دوباره باید به پیست رقص
بروند .دستهایشان را به هم قفل میکنند
و ب��ه جمع دختران دیگ��ر که در حال
چرخش در نورهای رنگی هستند ،می
پیوندند.
و این گردش سیرک وار تمام شب ادامه
خواهد داشت.
در این می��ان اگر دختری از آن امتناع
کن��د به مانن��د بازاره��ای حیوانات با
ضربهء چوب دوباره به پیست برگردانده
میشود .دختران دو به دو و یا سه نفری
با دوستان و یا با خواهرانشان ،انگشتان
درهم گره کرده به سوی مشتریان روانه
میشوند .با دستور مدیر است که آنها از
هم جدا میشوند.

کشید.
 اگر درد مزمن است وسیگار می کشید.
برای کودکان :پزش��ک
ش��ما کودک را معاینه
کرده دستورات الزم را
میدهد و اگر فکر کند
ک��ودک مبتال ب��ه اپی
گلوتیت ش��ده دستور
رادیوگراف��ی از گل��و را
میدهد.
برای بزرگساالن :پزشک
ش��ما گ��وش و حلق و
بینی را معاین��ه کرده
سپس گردن ش��ما را
لمس ک��رده ،ببیند آیا
گالکیون دارید یا نه .اگر
داشتید امکان عفونت با
استرپتوکوک زیاد است
و آزمایش کِش��ت گلو
الزم می ش��ود .ممکن
است آزمایشات دیگری
الزم بش��ود و ی��ا حتی
شما را به نزد متخصص
بفرس��تد و یا از ش��ما
بخواهد  24ساعت و یا
 48س��اعت بعد دوباره
شما را معاینه کند.

درمان:

درمان برای تسکین درد
می تواند مکیدن یخ و
یا نوشیدنی های سرد و
داروهای ضد درد باشد.
پزش��ک ممکن اس��ت
داروهای بی حس کننده
گل��و و یا ب��رای آلرژی
داروی ضد حساس��یت
و یا کورتی��زون تجویز
کند.

عفونت

گروه دستــان

آنتی بیوتی��ک از راه
دهانی ممکن است تا
 10روز طول بکشد.
ی��ادآوری م��ی کنم
فرآورده های��ی که از
شیر بدست می آیند
مانع جذببعضی آنتی
بیوتیک ها می شوند و
در مدت اس��تفاده از
آنتی بیوتیک ها نباید
از ای��ن محص��والت
اس��تفاده کرد .اگر به
پنیسیلین حساسیت
دارید به پزشک خود
اطالع دهید.
اپی گلوتی��ت ،اگر به
سرعت معالجه نشود
باعث مرگ می شود.
وج��ود واکس��ن ب��ر
علی��ه Homophilus
 influenzaم��رگ و
می��ر را پائی��ن آورده.
آنتی بیوتی��ک از راه
ورید به م��دت 10-7
روز ممکن است الزم
باشد لوله مخصوصی
در تراشه بمدت 10-7
روز بگذارن��د تا بیمار
بتواند نفس بکشد.

سرطان

درمان آن بستگی به
محل و اندازه ،س��ن و
حال��ت عمومی بیمار
دارد و ش��امل شیمی
تراپی ،رادیوتراپی و یا
رادیوتراپی و جراحی
می شود
همیشه شاد و خرم
باشید.

•

 14اکتبر

در مونتــــــریال :سالن ژزو

ص17:

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

25

خریداران آنها را برانداز
میکنن .د
بر روی دست و بازوهای
آنه��ا جای س��وختگی
زمان :یکشنبه  7اکتبر ۲۰۰۷
سیگار ،کبودی ،بریدگی
 10:30صبح
و زخمهای متعدد نمایان
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
است.
مترو توجــه:نشانیجدید
در پاسخ به سوال علت
اینجراحاتمیگویندکه
8043 St. Hubert
Jarry
یا از عمد خود را مجروح
کرده اند یا مشتریان آنها
و یک شلوار جین برتن دارد .اولین بار است
را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
که به این کلوپ آمده .پدرش در گوشه ای
هیچک��دام از این دخت��ران نمیخواهند با صاحب کلوپ در حال چانه زدن است.
بگویند که بوسیله قاچاقچیان عراقی ربوده دخترک ت��ازه بالغ ،چند ب��ار از آن چرخ
شده و به فروش رسیده اند؛
گردان بیرون آمده و قصد ف��رار دارد ،اما
هیچکدام نمیگویند که آنها بوسیله خانواده هرب��ار پ��درش او را مجبور به بازگش��ت
شان به مافیای دالالن فحشا فروخته شده میکند.
اند؛
صدای ض��رب آهن��گ قطع میش��ود و
هیچک��دام از آنه��ا نمیخواهن��د بگویند موس��یقی آرام و رمانتیکی در فضا پخش
که بوس��یله پ��درو مادرش��ان مجبور به میشود .حاال دختران باید با نگاه میز به میز
خودفروشی شده اند تا بتوانند خانواده شان مشتریان را برانداز کنند .بعضی از آنها که
را تأمین کنند...
خود را در معرض دید می بینند به زمین
س��ازمان زنان الزه��را ک��ه از علل وجود و یا جایی در فضا چشم میدوزند .بعضی از
روسپیگری کودکان و همچنین از ساختار آنها گریان به قسمت انتهایی کلوپ ،جایی
مافیای��ی س��ازماندهان آن در منطقه به که مادران در انتظار نشسته اند میگریزند.
خوبی مطلع اس��ت گ��زارش میدهد که مادران همه در لباسهای پوشیده و روسری
بعضی از خانواده های عراقی دخترانشان به سر ،مانند پدران زنجیره ای سیگار دود
را به س��وداگرانی در کشورهای «خلیج» میکنن .د
میفروش��ند تا خرج فرارشان را از عراق به در کشورهای عربی زنان مسلمان در مالء
سوریه تأمین کنند.
عام سیگار نمی کشند ،ولی گویی این زنان
یحیا النوس بنیانگزار این سازمان میگوید با سرنوش��ت شان ،افتخارشان و با هر چه
این دختران برده های اجاره ای هستند.
که زمانی مغرورش��ان می س��اخت ،وداع
گفته اند.
دختری به س��وی پیس��ت رقص میرود،
چهارده ساله اس��ت ،آرایش تندی چهره
ادامه در صفحه29 :
اش را پوشانده ،اما هنوز کفش کتانی به پا
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و
گلوبالیزیش��ن
نئولیبرالیس��م در قالب
یک سیس��تم جهانی
را باید به عنوان جنگ
برای تس��خیر مناطق
اقتصادی جدید و قدیم
و تقس��یم مجدد انها قلمداد کرد .با
س��قوط امپراتوری روسیه و
پایان جنگ
زیشنو
وبالی
س��ر د

احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
این سالگرد به روال همه ساله در تاریخ
اول سپتامبر  2007ساعت  7بعد از ظهر در
این شهر برگزار شد.
جلسه با یک دقیقه سکوت به احترام همه
مبارزانی که جان خود را در راه آزادی از
دست دادند آغاز شد و به ترتیب زیر ادامه
یافت:
 شعری از احمد بنام :با گیسوان پریشاندر باد
 پیام اتحاد سوسیالیستی به مناسبتنسل کشی زندانیان سیاسی
 فراخوان حضور در خاوران! و اخبارمربوط به مراسم بزرگداشت در خاوران
 مطالبی در رابطه با چگونگی کشتارزندانیان سیاسی در سالهای  60و 67
 شعری از مینا اسدی در باره کشتارزندانیانسیاسی
 فیلم کوتاهی از شکیب و سرانجام بحث آزاددر سالن یک نمایشگاه عکس از جنایت
های جمهوری اسالمی علیه مخالفان نظر
همه شرکت کنندگان در جلسه را به خود
جلب می کرد.
در زیر پیام اتحاد سوسیالیستی ایرانیان-
مونترال به این جلسه را می آوریم:

etehadsocialisti@yahoo.ca

یادمان
سالگرد
نسل کشی
زندانیان
سیاسی در
مونترال

به مناسبت
نوزدهمین
سالگرد نسل کشی
زندانیان سیاسی در ایران
جمهوری اس�لامی را ب��ه حق رژیم ترور ،ش��کنجه و اعدام نام
نهاده¬اند و این¬ها از خصلت های تفکیک ناپذیر این رژیم است.
بدون تردید کش��تار و سرکوبی که رژیم اسالمی طی  28سال
سلطه خونین خود بر جامعه اعمال کرده است نه تنها در تاریخ
این کشور همانندی ندارد ،بلکه در جهان نیز تنها با دوران سلطه
فاشیسم بر آلمان برابری می¬کند.
اما ،در میان کشتارها و سرکوب های وحشیانه ای که جمهوری
اس�لامی از همان آغاز به قدرت رسیدن به مردم ایران تحمیل
کرده اس��ت ،کش��تارهای دهه  60که اوج آن در تابس��تان 67
( )1988بود ،آنچنان وحشیانه و در عین حال رذیالنه است که
برای آن کمتر می توان نمونه ای در تاریخ یافت.
به دستور خمینی بیش از  15هزار زندانی سیاسی در زندان های
مختلف ایران تحت عنوان “محارب با خدا” به جوخه های مرگ
سپرده شدند .این جنایت چنان وحشتناک بود که هنوز پس از
گذشت  28سال از زمان وقوع آن ،بسیاری گوشه ها و زوایای آن
ناروشن مانده است.
س��ردمداران رژیم مثل هر مس��تبد دیگری تصور می کردند با
چنین س��رکوب وحش��یانه ای می توانند برای همیشه جلوی
مب��ارزات توده های مردم برای آزادی و رهایی را بگیرند و رژیم
ضد مردمی خود را ابدی سازند.
شرایط کنونی اما ،درست عکس آن را نشان می دهد:
مبارزات مردم بویژه کارگران ،معلمان ،دانشجویان ،جوانان و سایر
اقش��ار جامعه در عین حال که زیر و بم های س��رکوب را از سر
گذرانده اس��ت ،در شکل و محتوا از گذشته وسعتر و عمیق تر
گشته است .امروز شعار و خواست اتحاد نیروهای اصلی جامعه به
عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در همه جنبش ها و مخالفت ها ی
ضد رژیمی عمومیت یافته و به تدریج در عمل میان عناصر فعال
جامعه در حال ش��کل گرفتن است .محور اصلی چنین روندی

اخبار مهم کارگری

توسعه و تعمیم آگاهی سیاسی و یافتن یک آلترناتیو اجتماعی
رادیکال که منجر به دگرگونی های اساسی در جامعه بشود ،می
باشد .ما امروز در همه جا ،از جنبش کارگری گرفته تا معلمان
و دانش��جویان ،زنان و جوانان شاهد توسعه اندیشه های
اجتماعی در مقابل نظام دیکتاتوری سرمایه داری حاکم
هستیم.
گرچه هنوز تا انس��جام و س��ازمان یافتگی کامل چنین
اندیشه ای راه ناهموار و پرپیچ و خمی در پیش است با این
همه ،نهادها و عناصر اصلی چنین تفکری در بطن جامعه
در حال تنیدن هستند و شواهد عینی خبر از قطبی شدن
هرچه بیشتر طبقاتی جامعه می دهند .بدون تردید دوران
جدیدی در مبارزات اجتماعی آغاز شده است که سرکوب
و خفقان دیگر قادر نیست آن را به
عقب باز گرداند.
ما امروز ش��اهد رشد یک فرهنگ
سیاسی و اندیشه های دموکراتیک
و اجتماعی در ایران هس��تیم که
ب��ا هیچ دوران دیگ��ری از حیات
سیاس��ی جامعه قابل مقایس��ه
نیس��ت .علت تش��دید ترور و
س��رکوب ،اعدام و سنگس��ار،
ش�لاق و زن��دان را بای��د در
مقابله رژیم با چنین وضعیتی
جستجو کرد.
مقاوم��ت دلیران��ه زن��ان در مقابل
فش��ارهای رژیم ،مب��ارزه کارگران،
دانش��جویان و معلمان همه و همه
بیانگ��ر جوان��ب گوناگ��ون روندی
هس��تند که دیگر برگش��ت ناپذیر
است.
رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی اما تنها در زمینه سرکوب
و کشتار نیس��ت که جامعه را این چنین زیر سلطه سیاه خود
گرفته است .تحمیل یک نظام سرمایه داری فاسد و ضد انسانی
که به دلیل ایجاد امکانات فراوان چپاول منابع مادی و انس��انی
ایران برای امپریالیست ها در عین حال که از امتیازات مادی و
سیاسی بسیاری برخوردار است ،جامعه را با مشکالت اقتصادی و
اجتماعی الینحلی روبرو کرده است .تحت چنین نظامی از یکسو
بی کاری ،فقر ،بی خانمانی ،اعتیاد و فحشاء به اکثریت زحمت
کش جامعه تحمیل ش��ده و از دیگر سو ،ثروت های هنگفت و
امکانات مادی عظیمی به س��ردمداران رژیم و وابستگان آن ها
داده شده است .در نتیجه بیش از  80درصد توده های مردم زیر
مرز فقر زندگی مشقت باری را می گذرانند.
با این همه ،این تنها توده های زحمت کش ایران نیس��تند که
قربانی سیاس��ت ها و کردارهای ارتجاع��ی و ضد مردمی رژیم
اسالمی شده اند .جمهوری اسالمی برخالف ادعاها و شعارهای
باصطالح ضد امریکایی ،خود یکی از عناصر مهم ضد انقالب در
منطقه خاورمیانه و نزدیک است .عالوه بر دادن امتیازات مادی
و بستن قراردادهای اسارت بار اقتصادی بسود شرکت های بین
المللی امپریالیستی ،عامل تعیین کننده ای در کمک به رشد و
گسترش بنیادگرایی اسالمی در منطقه است.
از آنجا که ترور ،سرکوب ،زندان ،شکنجه و اعدام یکی از مهمترین
پایه های حفظ رژیم اس�لامی است ،تا این رژیم به حیات خود
ادامه می دهد انتظاری جز تشدید سرکوب و توسعه بی خانمانی
نباید داش��ت .به این ترتیب برقراری ی��ک نظام دموکراتیک و
اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت .مبارزه برای
سرنگونی جمهموری اسالمی تنها رهایی مردم ایران از چنگال
یک رژیم خودکامه و جنایت کار جمهوری اس�لامی نیس��ت،
بلکه در عین حال تناس��ب نیروها در منطقه را بسود نیروهای
دموکراتیک و سوسیالیستی تغییر داده ،نفوذ امپریالیسم و ارتجاع
را تضعیف خواهد کرد.
سرنگون باد رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی!
زند باد سوسیالیسم!
اتحاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
اول سپتامبر 2007

گل
نئولیب

رالیسم

می ش��وند تا بیشتر در زندان بمانند و
بیشتر کار مجانی کنند.
در امریکا به عنوان تنها کش��ور غربی
 40میلیون نفر فاقد بیمه های خدمات
درمانی هستند و تلویزیون هلند نشان
داد که بیماران امریکایی بطور گروهی
به کان��ادا میروند تا دارو بخرند زیرا در
کانادا قیمت دارو  %60ارزان تر از امریکا
است.
در امریکا بین س��ال ه��ای  1983تا
%1 ،1989
از م��ردم
 %61.6و
از
%80
مردم %1.2
از ثروت ملی
را در اختیار
داشتند.
از ی��ک
میلی��ارد و
148میلیون
نف��ر کودک
در جه��ان،
حداقل 100
میلیون نفر

اما آمریکا مجاز است که بازار خود را بر
روی فوالد وارداتی حتی از اروپا و کانادا
و ژاپن ببندد.
کش��ور افریقایی «ماالوی» در س��ال
 2002مبلغ  206میلیون دالر قرض
خارجی داشت.
درصد زیادی از مردم این کشور مبتال
ب��ه ایدز هس��تند و %30جمعیت این
کشور از گرسنگی رنج می برد و نصف
مردمش با روزی  1دالردرآمد زندگی
میکنن .د
همین کشور با وجودی که از گرسنگی
رن��ج می برد ،در س��ال  2002مجبور
شد که  167هزار تن از ذخیره غالت
خود را بفروشد تا بتواند  300میلیون
دالر بدهی خود را به یک بانک کشور
آفریقای جنوبی بپردازد.
سازمانتحوالتجهانی،WDMاتحادیه
اروپ��ا و بانک جهان��ی و صندوق بین
الملل��ی پول را مته��م میکند که آنها
دولت ماالوی را مجبور کردند که یارانه
ی کشاورزان کوچک و متوسط را قطع
کند و ذخیره غالت خود را بفروشد و
در نتیجه بین اکتب��ر  2001و مارس
 2002قیم��ت برن��ج و ذرت در بازار
ماالوی  %400گران تر شد.
در نتیجه بحران های سیس��تم
سرمایه داری جهانی و تحمیل
این بحرانها به کشورهای جهان
سوم و وجود دولت های دست
نش��انده ،این کشورها دچار عدم ثبات
سیاس��ی -اقتص��ادی ش��ده و نیروی
متخصص (س��رمایه انس��انی) از این
کش��ورها راهی غرب میشود ( Brain
.)Drain
سازمان ملل گزارش می کند که تعداد
مهاجران در جهان از  2میلیون نفر در
سال  1975به  27میلیون نفر در سال
 1995افزایش پیدا کرده اس��ت .بجز
صدها هزار نفری که به صورت غیرمجاز
برده وار در امریکا کار می کنند ،کنگره
امریکا در س��ال  2000تصمیم گرفت
که تعداد ویزا برای مهاجران متخصص
را از  115000نفردر سال به 119000
نفرافزایش دهد.
 4000000ایران��ی بعد از قیام س��ال
 1357ای��ران را ترک کرده اند و اخیراً
دولت جمهوری اسالمی و دولت ایتالیا
مشغول مذاکره برای صدور صدها هزار
جوان تحصیلک��رده ایرانی برای کار به
ایتالیا هس��تند ،اما به ش��رطی که در
ایران آموزش کافی (لقمه آماده) دیده
باشند.
با وجودی ک��ه درآمدهای ارزی دولت
ای��ران از بابت صدور نفت و گاز طی 5
سال گذش��ته  120میلیارد دالر بوده،
نه تنها ذخیره ارزی دولت تمام شده،
بلکه  33میلی��ارد دالر بدهی نیز ببار
آورده است.
نش��ریه امریکای��ی Foreign Affairs
نوشت:
هزینه بزرگ کردن یک بچه امریکایی
در یک خانواده متوس��ط تا س��ن 18
س��الگی 200هزار دالر می شود .حال
شما حساب کنید که با این سیل عظیم
مهاجرت از کش��ورهای جهان سوم به
کشورهای اروپایی ،آمریکا ،استرالیا و
ژاپن چه مبلغی به جیب این کشورها
سرازیر می شود؟

جلوه هایی از جهانی شدن سرمایه
و تغییر ش��رایط اقتصادی -سیاس��ی
جهانی ،امپریالیسم آمریکا سرمست از
پیروزی ،تهاجمی تر شد و در سازمان
ملل ،دادگاه الهه ،کیوتو ژاپن ،صندوق
بین المللی پول ودر تصمیم گیریهای
بانک جهانی تصمیمه��ای خود را به
دیگران تحمیل می¬کند.
گلوبالیزبش��ن را “امریکانیزیشن” هم
می نامند.
اتحادی��ه اروپا ک��ه مدیریت اقتصادی
امریکای��ی را الگ��وی خود ق��رار داده،
قوانین دمکراتیک را که حاصل صدها
سال مبارزات کارگری است نابود کرده،
کارخانه ها را به کشورهای جهان سوم
منتقل و کارگران را بیکارمی سازد.
از پای��ان جنگ دوم جهانی تا س��ال
 1992بی��ش از  149جنگ در جهان
اتفاق افتاده و در نتیجه  23میلیون نفر
کشته شده اند تا کمپانی های اسلحه
سازی پولدار شوند.
اگر جمعیت جهان را  5میلیارد نفر در
نظر بگیریم  %10این جمعیت در رفاه
و بقیه در فقر بسر می برند.
درآمد ش��رکتهای جن��رال موتورز و
فورد و تویوتا از درآمد ملی کشورهای
دانمارک ،افریقای جنوبی و نروژ بیشتر
است.
ثروتمندان جهان
سرمایه  358نفر از
ِ
مع��ادل درآم��د  %45از کل جمعیت
جهان است.
مجموع کل قروض جهانی کل دولت
ها و ش��رکت ها بیش از  33تریلیون
دالر است و کشور آمریکا عالوه بر اینکه
در کنار رژیم جمهوری اسالمی و چین
رکورددار اعدام در جهان است ،با بیش
از  300میلی��ارد دالر بدهی ،مقروض
ترین کشور جهان است.
دو میلیون نف��ر در زندان های آمریکا
ب��ا روزی کمتر از  1دالر برای
ش��رکتها کار م��ی کنند و به
همین دلیل متهمین حبس
سنگین می گیرند و دیر آزاد

در خیابانها می خوابند.
در قاره آس��یا حداق��ل  146میلیون
کودک در انواع مشاغل کار می کنند
و س��ازمان ملل گ��زارش می دهد که
ساالنه یک میلیون کودک به فحشاء
کشیده می شوند.
کش��ورهای غربی با پرداخ��ت یارانه
به کش��اورزان خود محصوالت بدین
ترتیب ارزان تمام ش��ده آنها را سرازیر
کش��ورهای جهان س��وم می کنند تا
اقتصاد آنها را نابود کنند.
وقت��ی که دولت افریق��ای جنوبی که
کشورش باالترین تعداد مریض مبتال
ب��ه ایدز را در جهان دارد ،اقدام به وارد
ک��ردن داروی ارزانت��ر از محص��والت
کمپانی های غربی از کشور هند کرد
با اعتراض کشورهای غربی مواجه شد،
زیرا برای اینها س��ود و پول مهم تر از
جان انسان هاست .کمپانی های غربی
با انتق��ال کارخانجات به کش��ورهای
جهان س��وم از یک طرف کارگران را
بیکار میکنند و از طرف دیگر کارگران
و محیط زیست را در ممالکی مثل هند
و نیجریه نابود میکنند.
در چین شاهد مرگ کارگران در معادن
هس��تیم و در هند کارخانه شیمیایی
کمپان��ی “یونیون کارباید” در ش��هر
«بوپال» دهها هزار نفر قربانی میگیرد و
در نیجریه کمپانی نفتی «شل» محیط
زیس��ت مردم را نابود می کند و وقتی
نویسنده مبارزی مثل «کن سارو ویوا»
اعتراض می کند حکومت نظامی او را
اعدام می کند.
بر اساس سیاس��تهای بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول کش��ورهای
وام گیرن��ده باید بازار خ��ود را بر روی
محصوالت خارجی ب��از کنند ،بخش
های دولتی را خصوصی کنند ،بخش
های کلیدی اقتصاد خود را در اختیار
سرمایه گذاران خارجی قرار دهند و به
سیاستهای ناچیز حمایت از محرومین
خاتمه دهند؛

nader1342000@yahoo.com

نائومی کالین
در این کتاب
ک�ه عن�وان
آن “دکترین
ش�وک” و
“ ر ش�ـــد
سرمایه داری
فاجع�ه ب�ار”
است با آمار و
ارقام مس�تند
و تحلیل های
روش�ن چهره
و حش�تنا ک
س�رمایه داری
امپریالیستی را
بـــ�ه تصویر
می کشد.
در مورد مطالب این کتاب بازهم سخن خواهیم گفت.
ما مطالعه این اثر را به همه گان توصیه می کنیم.

“دکترین شوک”

اس��ت که برای دریافت حقوق خود کارگران نیش��کر هفت تپ��ه در پی
 ۵٠٠٠کارگر نیشکر
با مسئولین کارخانه و مقامات استان چندی��ن م��اه مب��ارزه برای
هفت تپه خوزستان مذاکره ک��رده و دو بار هم اعتصاب دس��ت یابی به حقوق معوقه آغاز اعتصاب دهها هزار کارگر
ک��رده ان��د ،ام��ا در نتیج��ه ی این ی خود ،چندی پیش نامه ای
مجددا اعتصاب
اعتراضات مس��ئوالن کارخانه فقط به س��ازمان های بین المللی شرکت”جنرال موتوز” در آمریکا
بخش کوچک��ی از حقوق معوقه ی کارگری و حقوق بشر ارسال
کردند
آن ها را پرداخت نموده اند .مسؤوالن کردن��د و خواه��ان پیگیری
ن اتحادی ه
به دنبال شکست مذاکرات رهبرا 
بر اس��اس اخبار رسیده به” کمیته کارخان��ه مدعی ش��ده ان��د که در وضعیت خود از سوی سازمان های
هماهنگ��ی “  ۵٠٠٠کارگر کارخانه صورتی می توانند حقوق معوقه ی بین المللی شدند.
لموتورز
یجنرا 
نشرکتخودروساز 
کارگرا 
نیش��کر هفت تپه ،روز چهارش��نبه تمام کارگران را بپردازند که ماشین هن��وز از نتیجه اعتص��اب اخیراین
ب بیش
ن شرکت ،اعتصا 
ن ای 
آمریکا و مدیرا 
٢١ش��هریورماه ب��رای چندمین بار آالت و زمین های کشاورزی شرکت کارگران اطالعی در دست نداریم.
از  75هزار کارگر این ش��رکت از عصر روز
دوشنبه 2 ،مهر ماه آغاز شد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل
دس��ت به اعتصاب زدن��د .کارگران به فروش برسد.
اتحادیه های کارگری شرکت جنرال موتوز
کارگری
مزبور در اعتراض به دریافت نکردن در ص��ورت ف��روش زمی��ن ه��ای
www.Komiteyehamahangi.com
مشغول مذاکره با مدیران این شرکت در
حقوقهای معوقه خود این اعتصاب را کارخانه و ابزار االت معلوم نیست که
Komiteye_hamahangi
سرنوشت این  ۵٠٠٠کارگر کارخانه
سازماندهی و درآن شرکت کردند.
خصوص افزایش حق��وق کارگران بودند،
@yahoo.com
اما مدیران جنرال موتورز حاضر به افزایش
کارگران این کارخان��ه چندین ماه چه خواهد شد.
حقوق کارگران نیستند.
رهبران اتحادیه های کارگری اعالم کرده
اند که دور اول اعتصاب به مدت یک هفته
منصور اسانلو و محمود صاحلی و بیشمار دیگر فعاالن جنبش کارگری هنوز در
به طول خواهد انجامید و پس از این مدت
شکنجه گاه های رژیم زندانی هستند.
در مورد ادام��ه اعتصاب تصمیم خواهند
گرفت.
کوشش برای آزادی همه کارگران زندانی از وظایف مهم آزادیخواهان است!

نادر از هلند
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(دی جی کوالک)

بهزاد قیامی

نگاهی به آلبوم “ترجن”
با صدای محسن نامجو
نام محسن نامجو احتماالً برای
بسیاری از دوستان آشنا نیست؛
چرا که این هنرمند عزیز ،گرچه
در کاره��ای تئاتر و فیل��م ایران فعال
بوده ،یکی از جنجالیترین خوانندگان
و موس��یقی دان��ان زیرزمین��ی ایران
محسوبمیشود.
محسن نامجو ،یکی از خوانندگان داخل
ایران اس��ت که سبکی بسیار متفاوت
دارد .مشخصه کار او که با واکنشهای
بسیار از س��وی اهل موسیقی و مردم
همراه بود ،تلفیق سبکهای مختلف
موس��یقی ایرانی و خارجی و تغییر در
شعر کالسیک فارسی است.
موسیقی او شامل سبک اصیل ایرانی
س��ت که با سازهای مرسوم در سبک
جاز و راک غربی اجرا شده اند .نامجو
بعد از چندین س��ال باالخ��ره قادر به
گرفتن اجازه تولید و پخش آلبوم خود
در ایران شد.
ول��ی چند هفته پیش ،بن��ا به برخی
گزارش های غیررس��می،

از ایران به کشور هلند
مهاج��رت ک��رد و هرگز
موفق به برگزاری کنسرت رسمی در
ایران نشد.
محسن نامجو متولد سال  ،۱۳۵۴تربت
جام میباشد.
او از س��ال  ۱۳۶۷با یادگیری سولفژ
و ن��ت خوان��ی ،همچنی��ن آموزش
ردی��ف آوازی نزد نصرالله ناصح پور،
پیگیری جدی هنر موسیقی را آغاز

سبکی بسیار متفاوت

ترجن

ک��رد .نامجو در س��ال
 ۱۳۷۳وارد دانشکده تئاتر ایران شد و
یک سال پس از این تاریخ به دانشگاه
هنرهای زیبا پا گذاشت تا تحصیالت
خود را در رشته موسیقی ادامه دهد.
او تاکنون برای حدود  ۸نمایش تئاتر
موسیقی ساخته که از جمله می توان
“تکیه ملت” (به کارگردانی حس��ین
کیانی) و “من بای��د برم ،خیلی دیرم
ش��ده” (نوش��ته محمد چرم ش��یر و
کارگردانی محمد عاقبتی) را نام برد.
محس��ن نامجو برای چن��د فیلم هم
موسیقی متن ساخته که از آن جمله
میت��وان ب��ه “برای آمدن��ت دعا می
کنم”“ ،حفره”“ ،اقوام”“ ،کنتراست”،
“در س��ه ثانیه اتفاق افت��اد” و “مرگ
مرگ” اشاره کرد.
گفتنی است سامان سالور ،مستندساز
ایرانی نیز از فعالیت های نامجو فیلم
مس��تندی به نام “آرامش با دیازپام
ده” ساخته است.
نامجو از سال  ۱۳۸۲شروع به ضبط
آثار خود کرد که حاصل این کار ،تهیه
حدود  ۳۰قطعه موس��یقی در قالب ۴

 “تلفیق از نظر من اپیدمیزمانهاست.
 -از شور تا بلوز راهی نیست!

سینما...
میم مثل مادر،

مناینده ایران در
اسکار

سرانجام گمانه زنی ها درباره انتخاب
نماینده ایران در اسکار به پایان رسید
و فیلم “میم مثل مادر” به کارگردانی
رس��ول مالقلی پور به
آکادمی اسکار معرفی
خواهد شد.
“میم مثل م��ادر” در
حالی به اسکار می رود
که کارگردانش رسول
مالقلی پور در روزهای
آخر س��ال گذش��ته،
هنگامی که مشغول فیلمبرداری فیلم
جدیدش در ش��مال ای��ران بود ،دچار
حادثه شد و درگذشت.
کمیته انتخاب اعالم کرده است که سه
فیلم “خون بازی”“ ،پاداش سکوت”
و “میم مثل مادر” به مرحله نهایی راه
یافتند ،اما هیات انتخاب متشکل از امیر
اس��فندیاری ،محمد بزرگ نیا ،کمال
تبری��زی ،مجتبی راع��ی ،محمدرضا
سکوت ،علیرضا ش��جاع نوری ،رسول
صدرعاملی ،تقی علی قلی زاده و اکبر
نبوی این فیلم را انتخاب کردند.

عمومی ب��ه تعویق افت��د ،آنان زمینه
بیشتری را به محافظه کاران خواهند
باخت و ایش��ان که در مدت عمر این
دولت ،همواره ب��ا حمایت از محافظه
کاران ،دلیل اصلی تداوم دولت اقلیت
بودند ،اینک باید حمایت خود را قطع
کرده ،با توجه به نسیم مجدد استقالل
طلبی که با انتخاب خانم پولین ماروا،
کهنه سیاس��تمدار جدائ��ی طلب به
رهبری ح��زب کبکی دوب��اره وزیدن
گرفته ،شانس خود را امتحان کرده و با
حرکت به سوی انتخابات و نشان دادن

آلبوم اس��ت ،که به جز «ترنج» ،بقیه
“ب
گ
ی
ر
م
ن
و
اجازه انتش��ار نگرفتهاند و فقط از راه
همه بی اراده به این
!”
“
آ
خ
سبک موسیقی عالقه
اینترنت پخش شده اند.
جون!”
میورزیم.
او به همراه رضا عطاران تیتراژ آغازین
ولی هیچوقت پرسیده اید
مجموعه تلویزیونی “ترش و شیرین”
این سبک چگونه بو جود آمده؟
را که نوروز از تلویزیون ایران پخش می
برای من آگاه شدن از سرچشمه و
شد ،اجرا کرد.
تحول این سبک همیشه جالب بوده
اما بد نیس��ت بدانید نام و صدای او از
و هست .متاسفانه به دلیل کمبود
تیتراژ مجموعه تلویزیونی “چارخونه”
تحقیقات در باره سبک بابا کرم،
که در حال پخش از سیمای جمهوری
مدارکی که پشتیبان تئوری های
اسالمی ایران است ،حذف شده است.
کنونی باشند در دست نیست.
شرکت آوای باربد با حذف سه قطعه،
شاید هم دسترسی محدود
آلبوم ترنج را که حاوی  ۹قطعه
من به مدارک باعث این گمان
مو س��یقی
من باشد.
است ،منتشر
در هر صورت ،دوست دارم
کرده است.
چکیده ای از اطالعات در
قطعات ترنج پیش از این ،تماما بر روی
تاریخچه
مورد این رقص را در اختیار
اینترنت هزاران بار «دانلود» شده ،ولی
شما دوستان بگذارم:
اغلب ما
ای��نبار با تنظیم جدی��د و به صورت
شیوه رقص بابا کرم شامل ابراز
بخصوص
ایرانیها،
«مجاز» منتشر شدهاند.
احساس لوطی گری و قیافه یک
نسلی که در ایران بزرگ شده و
در موس��یقیهای او گوش�� ه هایی از
لوطی بخود گرفتن و همراه است با
جوانانی که در خارج از ایران بزرگ
س��بکهای راک ،سنتی ،بلوز ،جاز و
تکان شانه ،شالق زدن با لنگ به هوا،
شده و تمایل فراوانی به موسیقی
محلی شنیده میشود.
حمل کت بر پشت و حرکات لوطی
ایرانی دارند ،با اولین نت های
نامجومیگوید:
آهنگهای سبک بابا کرم بطور ناخود گرانه؛ و نشانگر سرمستی و شوخ
“تلفیق از نظر من اپیدمی زمانهاست.
چشمی و طنازی و متانت و احترام.
آگاه و با نیرویی غریب و غیبی(!)،
تلفیق موس��یقی دو شکل دارد ،یکی
منظور از لوطی برخالف عقیده
بقول معروف“ ،قر تو کمرشون
تلفیق ابزار است ،مثال قرار دادن گیتار
برخی ،آدم الت و بی سر و پا نیست.
میفته” و های وهویشان با کالم
در برابر سه تار که چیز جدیدی نیست
هایی چون “بگیر منو” و “آخ جون” معنای اصلی لوطی بر اساس لغتنامه
و دیگری تلفیق گام ،که تا به حال کمتر
فارسی ،باغیرت ،ناموس خواه و بلند
و “ای ولله” در می آید.
در موسیقی ایران به آن پرداخته شده.،
نظرمیباشد.
مثال کافی اس��ت که دو نت از
(البته توجه کنید که لوطی بازی به
دستگاه «شور» حذف شود
معنای هرزگی ،ولی لوطی گری به
تا به گام «بلوز» برسیم!”
معنای غیرت داشتن ست– قربون
همچنین یادآوردنی اس��ت
منصور
زبون شیرین فارسی برم!).
محسن نامجو هنرپیشه هم
 -1دونه دونه
من
هو
و
ان
کامر
گفتنی است بابا کرم رقصی انفرادی
هس��ت .او چن��د روز پیش
 -2دوست دارم
سعیدشایسته
بوده که بر اثر سیر تکامل و گذشت
درخواست کارگردان “چند تا
		
 -3گلی
فارض() Farez
زمان به صورت گروهی هم اجرا
عاشق تو خیابون ناصرخسرو”
		
 -4نیلوفر
ته
سعیدشایس
 -5من سازگار م
میشود.
(س��یامک صف��ری) را ب��رای
علیرضاافتخاری
رقصهای محلی ایرانی از دوران بسیار
بازگشت به ایران و بازیگری در
		
 -6هستی
آریان جم
قدیم میان عشایر مرسوم بوده اند
این قطعه را رد کرد.
 -7ابرو کمون
ال سید
که اغلب به صورت دسته جمعی،
---------------------		
 -8تو تو
نیا بریدم رامتیندلیران
هنری و آمیخته با رسوم مختلف
 -9دلو از د
هی
بهنامعلمشا
چون مراسم عروسی اجرا میشدند.
		
 -10نگاه

رقص بابا کرم

Top 10 Albums:

کبک
“میم مثل مادر” درباره زندگی دختر
جوانی به نام سپیده است که به خاطر
استنشاق گازهای سمی در جنگ دچار
مشکلی شده است که تا سال ها آشکار
نبوده ،اما با بارداری اش این مش��کل
آشکار می ش��ود و پزشکان اعالم می
کنند که کودکش دچار مشکل خواهد
شد.
همسر س��پیده
که یک دیپلمات
ایران��ی اس��ت،
پ��س از آگاه��ی
از مش��کل راه
حل را در س��قط
جنین می داند اما
سپیده به شدت با
این موضوع مخالفت می کند و کار به
جدایی می کشد.
س��پیده کودکش را که دچار مشکل
تنفسی است با سختی بزرگ می کند
و به او موس��یقی می آموزد .سپیده به
خاطر همین مشکل تنفسی می میرد
و در لحظه آخر از همسر سابقش که بر
بالینش حاضر شده است ،می خواهد
که به کنسرتی که پسرش در آن می
نوازد ب��رود و فیلم با پذیرفتن کودک
توسط پدر به پایان می رسد.

انتخابات پائیزه فدرال در افق سیاسی کانادا
ادامه از صفحه18 :
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چهره ای جنگ جو ،آرای ناسیونالیست
ها را به سوی خود کشیده و وضعیت
شان را استحکام بخشند و به این دلیل
ب��ا اعالم  5خواس��ته غیرقابل مذاکره
(که عمال میدانند هیچ کدام از آنها را
محافظه کاران قب��ول نخواهند کرد)،
آمادگی برای دادن رای عدم اعتماد را
اعالم کرده اند.
نئودموک��رات ه��ا  NDPنیز که قبال
تمایل خ��ود را به مذاکره و حمایت از
دولت اقلیت نشان داده اند ،اینک بطور
جدی از طرف حزب «سبز» ،که پس از
انتخاب رهبر جدیدش ،فعاالنه بسیاری
از آرای طرف��داران محیط زیس��ت و

حجاب ممنوع
می شود!؟

در محیط کار ،کارمندان دولت
نبای�د حامل عالئم مش�خصه
مذهبیباشند!

____________________

به گفته شورای امور زنان کبک ،برابری
می��ان زن و م��رد ب��ر آزادی مذاهب
اولوی��ت داش��ته و نباید بن��ام تعامل
خدشه دار گردد.
براب��ری زن و م��رد ،جدائ��ی دین از
دولت ،اولویت زبان فرانسه ،ارزش های
مشترک هویت کبکی ها شده است
ب��رای محت��رم ش��مردن آن توصیه
میگردد :
آم��وزش از پایه در مدارس ابتدائی در
زمینه میثاق های حقوقی:
 کودکان ،آزادی مذاهب ،برابری بینزن و مرد آغاز گردد.
 ارزش های مش��ترک در اس��ناد ومدارکی که به متقاضیان استقرار در
کبک ارائه می شوند ،به روشنی ذکر
گردد.
 نمایندگان یا کارمندان دولت نبایدحام��ل عالئم مش��خصه مذهبی در
محیط کار باشند.

Women’s group targets
hijab, yarmulke

The Quebec Council on
the Status of Women

is calling on the Quebec
government to ban what it
calls visible religious symbols. The Council believes,
teachers, doctors and anyone
working in a public institution in this province would
not be permitted to wear
hijabs or yarmulkes. That
would mean female Muslim teachers would not be
allowed to wear a hijab in
public schools.

 میثاق حق��وق و آزادی های فردیکب��ک ،با اضافه تبص��ره ای (همانند
بند  - 28میثاق حقوق و آزادی های
کانادا) اصالح گردد.
 براب��ری میان زن و م��رد نباید بنامآزادی مذهب به مخاطره افتد.
 دولت یک سیاس��ت مدیریت واحدبر تنوع مذاهب در محیط های کاری
اتخاذ کند که اصل پایه ای برابری زن
و مرد را بروشنی یادآور گردد.
 در آموزش عمومی تاکید گردد “کهارزش��های برابری میان زن و مرد باید
در سیستم Hموزش��ی اعمال شود و
تحت هیچ ش��رائطی بنام مذهب و یا
فرهنگ به حاشیه رانده شود.
االهه شکرائی (مونتریال)

چپگراهای ترقیخواه را بس��وی خود
کشیده ،تهدید میشوند ،اعالم داشته
ان��د چنانچه دولت چرخش��ی 180
درجه ای انج��ام ندهد ،به برنامه آن
رای اعتماد نخواهند داد.
ولی هدف اصلی NDPورود به انتخابات
و تحکیم موقعیت فعلی است قبل از
آنکه سبزها بتوانند ضربه سهمگینی به
آنها وارد کنند.
بدین ترتیب تمام فشار بر روی استفان
دیون و لیبرال ها برای بقاء و یا سقوط
دولت اقلیت قرار گرفته اس��ت .ایشان
چنانچه بخواهند به دلیل پایبندی به
خطوط اصلی و ارزش های حزبی که
در تضاد کامل با محافظه کاران راست
هارپر است ،عمل کنند ،باید دولت را
ساقط نمایند و گناه انتخابات عمومی

دهن کجی به زنان!

در دوران حکومت سلسله های بعد
از اسالم بخصوص در دوران حکومت
صفویه ،به دلیل تسلط مذهب بر
جامعه ،مراسم مذهبی چون تعزیه
خوانی رواج زیادی در جامعه پیدا
کردند ،که البته بهانه ای رایج برای
گردهمائی هم شده بود .در این
مراسم عالوه بر نوحه خوانی داستانها
و حوادث مذهبی هم به صورت تئاتر
اجرا میشدند.
البته عالوه بر این مراسم مذهبی،
مراسمی هم برای شاهنامه خوانی
( یا به قول معروف نقالی) اجرا
میشدند .در آغاز دوره قاجار ،به این
مراسم گردهمائی تخت حوضی (یا
همان رو حوضی خودمان) افزوده
شد که بر روی حوض حیاط خانه ها
به اجرا در می آمد.
در آغاز قرن  13هجری شمسی
یعنی بین سالهای  1310و 1325
رقصهای جدیدی مثل بغل بازی،
مطربی ،رو حوضی ،خیال بازی،
کرشمه ،شاطری و باباکرم رایج شدند
که در مهمانی ها به عنوان سرگرمی
اجرا میشدند .البته شاطری و بابا کرم
هنوز هم از رقصهای رایج ما هستند
و فرم خود را حفظ کرده اند.
بابا کرم پس از حدود نیم قرن
تحول ،عالوه بر عناصر و حرکتهای
اصلی ،جزئیات جدید و تغییراتی به
خود دیده.
متاسفانه انقالب اسالمی در ایران
باعث کمیاب شدن این رقص شده،
ولی خوشبختانه در سالهای اخیر،
بسیاری از جوانان در ایران به آموزش
این رقص زیبا پرداخته اند و حتی
رقصهای دسته جمعی بابا کرم در
چند فیلم جدید دیده میشوند.
راستی زیباترین رقص بابا کرم را
میتوانید در فیلم ازدواج به سبک
ایرانیببینید.
تا بعد ،شاد و رقصان باشید!

از سپری شدن این
ادامه از صفحه25 :
دوران و محو ش��دن
سراب اصالح طلبی،
الیح��ه حمای��ت از خانواده
بسیاری از کنشگران
مظهر این دهن کجی به زنان حق��وق زن��ان نیز ب��ه این
است.
نتیجه رسیدند که استقالل،
حال در چنین شرایطی که هر استقالل ،باز هم استقالل.
روز شاهد حادتر شدن روند استقالل از اصالح طلبان ،از
سرکوب و خش��ونت در کل قدرت ه��ا ،چه داخلی و چه
جامعه و به ویژه علیه فعالین خارج��ی ،از س��ازمان های
جنبش زنان (که خود ،نشانه سیاسی و غیرسیاسی ،از هر
ایستادگی و مقاومت و مبارزه گون��ه مذه��ب و ایدئولوژی.
شجاعانه آنان است) هستیم تنه��ا و تنها زنان هس��تند
و ه��م چنی��ن درحالی که که پای��گاه ای��ن جنبش به
شاهد از بین رفتن امتیازهای ش��مار می روند .به زنان و به
هرچند کوچک و جزئی که خواسته های باواسطه و بی
زنان در طی تاریخ به دست واسطه آنان باید متعهد بود.
آورده بودند ،هستیم ،بحثی در کنار ارتباط با توده وسیع
در می��ان فعالین زنان درمی زنان که خواست اولیه کمپین
گیرد که باعث تعجب است.
یک میلیون امضاء نیز هست،
می
برخ��ی از زن��ان تص��ور
باید ارتباط گیری با جنبش
طریق
کنند که می توانند از
هایی را س��ازمان داد که به
ارتباط گیری و البی با سران این خواسته ها اعتقاد دارند
و مس��ئولین حکوم��ت و و برای ب��ه تحقق آن ها می
روحانیون و دولت ،به برخی کوشند.
از حقوق زنان دست یابند!
می توان با روش��ن فکرها ،با
زمانی که دولت اصالح طلب وکال و حقوق دانان ،با استادان
ب��ر س��ر کار ب��ود ،برخی از دانش گاه ،با روزنامه نگاران و
فعالین زنان با چنین خیالی ،نویسندگان ،با جنبش های
حرکات و برنامه های خود را کارگ��ری و دانش��جویی ،با
سازمان دهی کرده و خود را پرس��تاران و معلمان و غیره
به اصالح طلبان بستند .بعد

را به گردن گیرند و اگر نخواهند چنین
کنند و به صرف وضعیت بحرانی داخل
حزبی و هراس از نتایج احتمالی اسفبار
ورود به انتخابات عمومی در این مرحله
زمانی ،ب��ه برنامه دول��ت رای اعتماد
داده و به آرمانهای لیبرالیس��م پشت
نمایند ،حمایت بخش گسترده ای از
رای دهندگان لیبرال واقعی را از دست
خواهن��د داد و بدین ترتیب اس��تفان
دیون و لیبرالها در شرایط بسیار بدی
از نظر تاکتیکی قرار گرفته اند.
محافظ��ه کاران از بح��ران درون��ی
لیبرالها آگاهند و میدانند زمزمه های
جایگزینی اس��تفان دی��ون با رهبری
جدید در الیه های زیرین حزب شروع
شده اس��ت .ایشان بخوبی میدانند در
صورت شکس��ت لیبرالها در انتخابات

احتمالی پائیز و برقراری دولت اقلیت
محافظه کار دیگر تمام گناه ها به پای
دیون نوشته شده و باید از حزب و مقام
خود کناره گیرد و الاقل یک سال برای
انتخاب رهبر جدید وقت الزم است و
این تضمینی برای ادامه دولت اقلیت
محافظ��ه کار و دیکته نم��ودن برنامه
های آن برروی صحنه سیاس��ی کانادا
خواهد بود.
شاید نتیجه این محاسبات دلیل اصلی
آن پاس��خ در جلسه این هفته شورای
روابط خارجی در نیویورک بود و آقای
هارپر با کشاندن مردم به پای صندوق
های رای علیرغم خواس��ته ایش��ان و
هزین��ه  300میلی��ون دالری آن ب��ر
صندوق عمومی میخواهد عمر دولت
اقلیت خود را برای یکی دو سال آینده
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تم��اس گرفت .می ت��وان از
آنان هم فکری خواست و هم
کاری طلبید .می توان از آنان
و از فعالیت های آنان حمایت
کرد و نی��ز حمایت متقابل
خواس��ت .وظیف��ه ای ک��ه
جنبش زنان طی سال های
اخیر به آن نزدیک و نزدیک
تر شده است.
ام��ا ارتباط گی��ری و البی با
دول��ت و حکومت��ی که زن
ستیزی آشکار ،جزء خصیصه
های بارز آن اس��ت ،چگونه
توجیه می شود؟
آیا ساده انگارانی در جنبش
زنان وج��ود دارند که خیال
م��ی کنند از ای��ن طریق به
هدف می رسند؟ طرح چنین
ایده ای ب��ا هر انگیزه ای که
باش��د ،به مراتب دهن کجی
مضاعفی به جنبش زنان و به
کل زنان است.
روندی که جنبش زنان طی
کرده اس��ت ،پ��ر از تجربه و
آزمون اس��ت و برای این که
امروز نام جنب��ش زنان را بر
خود حمل کند ،هزینه باالیی
پرداخته اس��ت و هم چنان
می پ��ردازد .جنبش زنان در
مجموع��ه خود ثاب��ت کرده
است که برازنده این نام است.
تخطی از ای��ن راه ،جز آلوده
کردن این نام نیست.
اخبار روز

طوالنی ک��رده و زمینه پیروزی دولت
اکثریت بعدی را آماده نماید.
آنچه انکارناپذیرست اینست که تمام
احزاب فدرال در حال حاضر در شرایط
فعالیت ها و مبارزات انتخاباتی بس��ر
میبرند و آماده شروع آن هستند و فقط
باید دید گناه نهائی س��قوط دولت بر
گردن که خواهد افتاد.
این هم بخش��ی از بازی دموکراس��ی
است ،ولی فراموش نکنیم نتیجه نهائی
در گرو آراء من و ش��ما ق��رار دارد که
میتوان��د تمام محاس��بات را غلط و یا
درست از آب درآورد.
فقط چند هفته تا دریافت پاس��خ به
همه این سوال ها باقی است.
تا شماره آینده ،پیروز باشید

1386 مهر9 i 810 شمارهi 14 سالi
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دف
آموزش





























تدریس ریاضیات

پیتزایی برای فروش
رستوران دابل پیتزا
در ناحیه شربروک شرقی
د رموقعیت بسیار خوب
و با درآمد عالی
Tel.: 514-961-0447
Karim,Sep01,15, willpay$30AkavanSat29sep

مغازه برای فروش

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

Tel.: 514-223-3532

پیشگویی و
آینده نگری

استخدام

به چند نفر برای کار در کارواش در
:ناحیه الوال فورا نیازمندیم
(514)





852-1832
Mohammad

استخدام

استخدام

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم
514-483-6990










به یک راننده و پیتزامیکر با تجربه
برای کار در ناحیه مرکزشهر
.مونتریالنیازمندیم
(514) 939-3459

فال قهوه وکارت

مغازه خیاطی و کفاشی
باکانترخشکشویی
در موقعیت عالی
بفروشمیرسد
SAMADI:oct01,15

West Island
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تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
زاده
رحیم









)(ردیف و تصنیف
 دف
وش






ر
ف














514-688-5789

نوشین

514-685-8326
514-813-8326

(514) 485-0739

















(514) 993-0739

paid til nov1:60

























 








 








 
،کالس انفرادی در سطح دبیرستان
کالج و دانشگاه
توسط دکتر ریاضیات
 سال سابقه تدریس20 با
در دانشگاه های کانادا و آمریکا

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه



















 Tel.: 514-688-5789

،با تعیین وقت قبلی
:با فلور تماس بگیرید

Tel.: 514-714-3754














HELP WANTED

paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan

تدریس زبان







































خانم
توسط
فرانسه
و
انگلیسی







































تحصیلکردهوبــاتجربه
































 
514-850-0460


















 Tel.: 514-969-5222














514-708-2959
514-489-4021
paidahavan: sep 15

استخدام

تدریس ریاضیات و کامپیوتر

Babai,will pay akavan: oct-nov:80

کلیه خدمات آرایشی
با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

مترجم رمسی
Mehrnoosh

paid to end of July





































 






996-9692
donini paid: sep15&Oct01

514

به یک نفر خانم آشپز
)(آشنا به زبان انگلیسی






















برای کار در کلبه عموجمال





















 .فورانیازمندیم

• CASHIER • COOK
• COUNTER PERSON
• BARISTA

باتخفیف ویژه برای هموطنان














* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

شناسی و
تدریس






زیست






 آرزو تحویلداری یکتا

























،ایران
و
کبک
رسمی
مترجمان
جامعه
عضو
شناسی
زمین

















 

آموزش رقص ایـرانی وعربی







استخدام

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

رسمی
مترجم



















کالج
دبیرستان
سطح
در








و



















 دادگستری
،ترجمه کلیه اسناد ومدارک

















باتجربه
استاد
توسط




























 


















 
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه



























(514)
342-1810
514-578-5222
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه





















 






















































 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط





















ا
س




W.





 
ت










خ
در
امالک
خرید


















6107 Sherbooke
د
















ا

م












514-567-1797
Pizza AVIN
Tel.: 514-484-8072
استخدام






















استخدام
514-624-7581









































































دبـی





















به چند نفر راننده و پیتزامیکر










NDG




دوم
شعبه
برای
سوپراخوان
نفر
یک
به
سیروس
آرایشگاه








































































باتجربه برا ی کار در پیتزایی در
دبی
در
آپارتمان
خرید
جهت

514-583-9619
خود در وست آیلند به چند نفر















نیازمند
فورا
باتجربه
آرایشگر مرد
























استخدام
با کامیـار و شبنم تماس



















:فورا نیازمندیم
مونت
وست
ناحیه











 پرستارساملندان
نیازمند
ساده
کارگر
و
Cashier
514-683-0707
: لطفا با نادر تماس بگیرید.است
















 مشاورین امالک:.بگیرید
آشپز و
کمک
،آشپز
نفر
یک
به



















دارای
باتجربه و
937-6-937















شماره
به
را
خود
روزمه
لطفا
.است
























































 از سالمندان،دیپلم
514-333-7309
ASIA STAR
 رستوران
کار در
برای
،ظرفشو















.شما دلسوزانه نگهداری می کنم
:کنید
زیر




فکس





Tel.: 514-991-8636
514-574-8911

jan08LeilLesanipaid$120

MrsShahndeh:freeOct01&15

West Island

fromJuly15

(514)

Reza:Oct.01,15:will pay akavan

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



PIZZA
2FOR
1

استخدام

به یک پیتزامیکر و چند
راننده برای کار در رستوران
پیتزایی در ناحیه وست آیلند
داوود
:فورا نیازمندیم

514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

تــــاتو

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


















514-683-0707












davood aug15paid

با قیمت استثنایی

514-999-4161





























مهربان
مــادری























از سالمندان و کودکان شما در تمام
کتابخانهنیما

















،ویکندها
حتی
،روز
شبانه
 مدت
ghafuri:paid40endofsep.wil pay 10/month

5206 DECARIE #3













TEL : 514 485 - 3652

)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو
.نگهداری می کند

514-768-9485

davood










514-485-7009













عالی
اکازیون




















































(آسیا استار) در کانادا

















.نیازمندیم
دروال
ناحیه
در
ایتالیایی




































































فروش اقالم منزل بدلیلمسافرت












TATOO
PHOTOGRAPHY




























استندینگ،فوت کنمور14: فریزرPROFESSIONAL


















 پرتابل، لباسشویی ویرلپول














































کوئین
فرصتشغلاستثنائی
 نوسایز: َمترس




































سی
وی
جی
 اینچ27  تلویزیون








ABOVE
AVERAGE
income
 کناره دست باف ایرانی










opportunity!
514-688-5789

















 Tel.:career
کهنه
زنجان
قالیچه
-
A chance to make

















College, University) 








514-850-0460

Hamidaug15,Sep01

استخدام












































paidtoendofDec2006

a difference!
) اکتبر25 (از امروز تا
tutoring 






(High-School,
PROMOTE government
(514) 522-7460






















 subsidized plan to families
to save for their children’s
























آموزش موسیقی


















Post-Secondary
Education.






















Call
Vahan
































 
alebooyeh:oct01,15willpayAKAVAN




















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

Tel.:
514-631-7074



















paid 40,2xAug,Akavan

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



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















 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




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
















و




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

















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

































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















514-581-8707











































































































davood

فروش انواع سه تار مفاخری
سیامکنصر

(514)
333-7309





































































 
























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

















�

















 






































Ville
St-Laurent
Shirin
Afshari







































 















































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
































































shorehNajafi:$180todec07paid90$











































(CIVIL)









































































































































































































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




















 





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











































(514)805-3696










































Tel.: (514) 485-6000
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پذیرش کودکان در منزل

PAYVAND

با  16سال سابقه مدیریت در
مهدکودک
آماده نگهداری کودکان شما در
محیطی گرم وخانوادگی
با بهترین شرایط آموزشی
و تغذیه کانادایی
ازساعت  7صبح تا  5بعدازظهر
514-299-5044
514-402-1452

ALAI

توجه توجه

کالس های زبان
های انگلیسی و
فرانسوی










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

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















Tel.: (514) 937-2888

Tel.:
514-996-9692

توسط استادان مجرب

کتاب فروشی پگــاه

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

هر هفته در کلیسای انجیلی
فارسی زبان

5513 Yonge St. Tel.:

514-581-5858,

www.paivand.ca

Toronto Tel.: 647-429-0030

رایگان

قدیمی ترین کتاب فروشی تورنتو تازه های
موسیقی و کتابهای جدید

514-999-5168

416-223-0850

Vancouver:

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

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

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

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

مراکز پخش پیوند

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

کبک سیتی (سنت فوآ)

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

اوتـــاوا:

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

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگویپیوند:

کار اس��تاد علی اصغر معصومی ،هنرمند نقاش
به نام معاصر

تیراژگسترده
گرافیکعالی

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
 3شهر 2باردرماه

advertise with us

514.996.9692
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فروش اکازیون فرش
به علت مسافرت مجموعه ای از فرش های ایرانی نفیس
در اندازه های مختلف با قیمت های بسیار مناسب
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کاوه و کامران...
ادامه از صفحه22 :
فرض کنیم خان��ه ی من در زعفرانیه ی
تهران باش��د و موهایم را سیخ سیخ کنم
و زیر ابرو بردارم و گوش��واره داشته باشم؛
همه می گویند که وای این چه آدم خوش
تیپی است .اما اگر خانه ی من در میدان
خراسان تهران باشد و با این قیافه بیرون
بیایم ،در آنجا می ش��وم اواخواهر؛ یعنی
محی��ط آنجا به م��ن اواخواهر می گوید،
چ��ون با هنجاره��ای آن محیط تطبیق
ندارم .در جامعه ی مرد س��االر ایران هم،
که الزم به گفتن نیس��ت ،همه دوس��ت
دارند که با کسی ارتباط داشته باشند که
حالت به اصطالح اواخواهرانه و زنانه داشته
باشد .این فرد بیچاره آنقدر تحت فشار قرار
می گیرد تا جامع��ه او را یک اواخواهر و
م��ردی با حرکات زنانه می کند .آنقدر به
خود تلقین می کند که من زن هستم که
حتی به عمل تغییر جنسیت هم می رسد.
در ایران محل های مخصوص آش��نایی و
دوست یابی وجود ندارد .البته در همه جا
بد و خوب وجود دارد .همان طور که زنان
خیابانی داریم ،مردهای خیابانی هم داریم
و این تنها به گرایش جنس��ی یک فرد بر
نمی گردد .در بین جامعه ی دگرجنسگرا
جنده داریم ،در جامعه ی همجنسگرا هم
داریم.
 خیلی ها معتقدند که همجنس��گراییامروزه مد ش��ده است و متعلق به جامعه
ی مرفه است و معتقدند که «گی» بودن
و یا دوس��ت «گی» داش��تن به اصطالح
کالس دارد و نشانه ی روشنفکری است
اگر دوس��ت همجنس��گرای خودت را به
میهمانی دعوت کنی .نظر ش��ما در این
مورد چیست؟
کامران :بله همجنسگرایی به عنوان یک
رده باکالس جلوه داده ش��ده اس��ت اما
آدم هایی هستند که نان شب ندارند که
بخورنداماهمجنسگراهستند.همجنسگرا
بودن ربطی به طبقه ی اجتماعی ندارد .اما
خوب بعضی ها آن را مد می دانند.
کاوه :بله ،ما افراد زیادی را می شناسیم که
همجنسگرا نیستند اما به همه می گویند
که «گی» اند .در تهران همجنسگرایان دو
دسته اند.
همجنسگرایان جنوب شهر و شمال شهر.
همجنسگرایان قشر متوسط از وضعیت
مال��ی خوبی برخ��وردار نیس��تند ،چون

معموالً کار برای همجنسگرایان نیست.
پ��در و مادره��ا هم ک��ه به آن ه��ا پول
ت��و جیبی نم��ی دهند .ام��کان رفتن به
دانش��گاه و صرف مبالغ زیاد کالس های
کنک��ور و  ..را ندارند .در منطقه ی محل
زندگی ش��ان معموالً اذیت می ش��وند و
حتی در دوس��ت یابی هم مشکل دارند
چون متأس��فانه همجنسگرایان و در کل
جوانان ام��روز خیلی به م��ارک لباس و
تیپ و قیافه اهمیت می دهند ،این قشر
از همجنسگرایان مشکالتی بسیار شدیدتر
و وحشتناک تر دارند .همجنسگرایان قشر
مرفه هم بی مشکل نیستند.
معموالً خانواده های آنها می گویند که بیا
این خانه و ماشین و پول را بگیر و فقط برو
و از جلو چشم ما دور شو .همجنسگرایان
قش��ر متوس��ط مدتی همراه قشر مرفه
هس��تند و از آنها به عن��وان چهره های
جدید سو ء استفاده می شود .بعد از یک
مدت این ارتباط قطع می ش��ود .این کار
برای قشر مرفه یک جور تفریح است.
 برخ��ی از خانواده ها می گویند که میدانیم همجنسگرایی از قدیم هم بوه و خود
ماهمکسانیرامیشناسیمکههمجنسگرا
بوده اند ،اما تعداد همجنس��گراها امروزه
زیاد ش��ده و به عبارتی مد شده است .به
نظر شما چرا مردم اینطور فکر می کنند؟
کامران :خب ،خیلی ساده است .مسلماً 5
سال پیش مثل االن سیستم های ارتباط
جمعی به این گس��تردگی نب��وده .االن
باالخره در هر خانه ای یک کامپیوتر و یا
ماهواره هست ،ولی ده سال پیش سطح
آگاهی رس��انی به این اندازه نبوده است.
خیلی ها که نمی دانستند «گی» هستند،
یعنی آن حس درونی خود را نش��ناخته
بودند ،برنامه ای در تلویزیون ،ماهواره و یا
روی نت می بینند و همین باعث می شود
اطالعاتشان بیشتر شده و هویت خودشان
را بشناس��ند و قبول کنند .به نظر من با
باز ش��دن بحث و رشد سطح فرهنگ و
پیشرفت ارتباطات ،همجنسگرایان دست
به آشکارسازی بیشتری زدند.
 ت��و معتقدی ک��ه وجود رس��انه هایارتباط جمعی باعث ش��ده ک��ه مردم با
همجنسگرایان آشنا شوند و رشد فرهنگی
داشته باشند ،اما کاوه به زیاد از حد بودن
مس��ائل پورنوگرافی در رس��انه ها اشاره
کرد.
کامران :بله ،رس��انه های ارتباطی خیلی

الکلکمی
دختران برده عراقی طعمه سکس توریست های عرب ...مص��ر ف
میکنند
منتظر میشود تا دختر دوباره به
ادامه از صفحه25:
و او خود عاشق دختری در کویت
آنها ملحق شود.
آنه��ا با نگاه های منجمدش��ان به
در این کلوپهای شبانه ،که اکثراً است ،اما برای ازدواج به مقدار کافی
دخترانشان دستور میدهند که باید بع��د از وقوع جن��گ در عراق و در پول ندارد .و اضافه میکند:
همیشه در نور قرار گیرند و به آنها محله «معربا» ،نزدیک به یک زندان “در کویت همه چیز ممنوع است
میگویند که کدام یک از مشتریان (محل نگهداری زندانیان سیاس��ی و دختران ما هم همه با شخصیت
دخترشان را مدنظر داشته است.
سوریه) ،سر از زمین درآورده اند ،هر هستند .اما اینجا ما ویال برای پارتی
پدران ام��ا در خ��ارج از کلوپ در شب همین مراس��م تا قبل از اذان داریم”.
محوطهپارکینگمنتظرند.
در حاش��یه این صنع��ت صاحبان
صبح برپا است.
یک گروه س��ه نفره سعودی برای در شهری که ساعتها از قطع آب و مشاغل دیگری از آن سود میبرند.
رش��یدا و خواهرش تصمیم گرفته برق در عذاب است ،به نظر میرسد از آن جمله میتوان دارندگان هتل،
ان��د .مردان��ی با دگمه سردس��ت در معربا هیچ اثری از کمبود نیست .آپارتمان و تاکس��ی ،فروشندگان
هایی از طال و س��اعت های مچی پارکینگ همه کلوپها (تقریباً صد مواد غذایی ،نوشیدنی و تنقالت را
الماسدار.
�لا از اتوموبی��ل های نام برد .از مأموران پلیس در اینجا
کل��وپ) کام ً
هیچک��دام از ای��ن «س��کس آخری��ن مدل آمریکایی و آلمانی و اثری نیس��ت و آنها تنها در لباس
توریس��ت»ها ه��م از خود س��وال با شماره های عربستان سعودی و شخصی و برای س��رگرمی به این
نمیکند که چ��را باید خواهران هم کویتی پر اس��ت .در حواشی و در محلهمیایند.
دین و هم کیش اما کم سن او ،خود راههای خروجی آنها اتوموبیل های آیا میتوانید تصور کنید در فرهنگی
را در معرض فروش بگذارند؟
کوچک با ش��ماره های س��وریایی که حتی یک س��وءظن نسبت به
ول��ی در عوض آنها ای��ن دختران و ی��ا عراقی پارک ش��ده اند که در دخت��ران و زن��ان به عن��وان گناه
را خ��وب برانداز ک��رده و با لمس کنار آنها پدران در حال کش��یدن و اقدام��ی علی��ه ش��رف و ناموس
ک��ردن و گرفتن نیش��گونهایی از س��یگار هس��تند .برادران کوچک قلمداد شده و به قتل میرسند ،چه
آنها ،کیفیت جنس مورد معامله را در آن اتوموبیله��ا در خواب بوده و فشارهای روحی به این دختران روا
امتحانمیکنند.
خواهرهای کوچکترهمراه مادران داشته میشود؟
جنگ
علت
به
لبنان
از زمانی ک��ه
یحیا النوس میگوید:
در کلوپ به سر میبرند.
و مسائل سیاس��ی از امنیت سابق خیلی از مردان س��عودی گروهی “ای��ن دختران هیچ حق��ی ندارند
برخوردار نیس��ت و دیگر بهش��ت برای یک آخرهفت��ه ،یا یک ماه و و هیچ کس ه��م ندارند که از آنها
س��کس توریس��ت ها در منطقه حتیتمامتابستانبهدمشقمیآیند .کمک بخواهن��د .آنها نه کمکهای
قلمداد نمیش��ود ،گله ثروتمندان تا هرشب بتوانند الکل مصرف کنند ،دولتی دریافت میکنند و نه امیدی
عربس��تان س��عودی و کشورهای چیزی که در کشورش��ان ممنوع هس��ت که بتوانند شغلی بیاموزند
خلیج به سوریه که از لحاظ قیمت است و داشتن تفریح با دخترانی که ویا حتی ازدواجی که آنها را تأمین
هم مناس��ب تر اس��ت روانه شده تنها شبی هفت یورو و بیست سنت کند”.
است.
هیچ کمکی هم در اختیار سازمان
خرج دارند.
یک مرد جوان بیس��ت و یکساله ،الزه��را قرار نمیگیرد تا آنها بتوانند
ح��اال ش��ماره تلفن ه��ا ردو بدل کارمند ارتش کویت که با هش��ت خان��ه های امن زن��ان و یا حداقل
میش��وند .مش��تری به قربانی اش م��رد از افراد فامیل ،ی��ک ویال در پناه��گاه ه��ای پنهانی ب��رای این
دختران ایجاد کنند .دولت سوریه
زنگ میزند ،دختر جواب نمیدهد ،دمشق اجاره کرده میگوید:
ولی شماره را ذخیره میکند .بعد از “تمام ماه آگوس��ت را میتوانیم به حتی وبسایت این سازمان را مرتباً
خروج از کلوپ ،دختر به مش��تری تفریح بپردازیم” و به همراه خنده فیلتر میکند و این سازمان که کار
در آن داوطلبانه اس��ت حتی پولی
زنگ میزند .پدر و یا برادر با تاکسی و با غرور ادامه میدهد:
دخت��ر را به محل ق��رار (هتل و یا “به راستی هرشب .چون به خاطر برای داش��تن یک فضا بر روی یک
ی��ک آپارتمان) میرس��اند .معموالً قیمی��ت مناس��ب اینج��ا میتوان «سرور» خارجی را ندارند
مالق��ات روز بعد صورت میگیرد و هرشب برای هر کدام از ما دو یا سه ----------------
بخشی از گزارش منتشر شده:
دختران هیچگاه تنهایی در ماشین دختر داشت”.
فرانکفورتر آلگماینه در تاریخ 15
غریبه ای سوار نمیشوند .همراهان او م��ی افزای��د ک��ه میخواهد یک
سپتامبر2007
در سرس��رای هتل و یا در تاکسی مس��لمان خوبی باشد ،همراهان او

زیادند و این تنوع هم خود یکی از عوامل
آشنایی بیشتر است.
کاوه :در رابطه با زیاد شدن «گی» ها ،که
بله ،شکی نیست .همدیگر را می بینند،
می شناسند ،بیرون می روند و مردم هم
بیش��تر آنها را می بینند و فکر می کنند
که زیاد شده اند .دو نفر همجنسگرا بعد از
پنج دقیقه از اولین دیدارشان چنان با هم
صمیمی می شوند که انگار سال هاست
همدیگر را می شناسند .مهربان و با محبت
و دلسوزند .و این صفات خوب و شناخته
شده ی آنهاست که همه خبر دارند.
کام��ران« :گی» ه��ا معم��والً خیلی به
خودش��ان می رسند و معموالً  80درصد
همجنسگرایان خیلی خوب می پوشند و
رفتار می کنند .به همین دلیل افراد زیادی
که حتی همجنس��گرا هم نباشند جذب
این افراد می شوند.
کاوه :حال دگرجنسگرایانی که خواسته و
یا ناخواسته وارد جمع می شوند ،وقتی می
بینند که دو پسر این همه ارتباط صمیمی
دارند ،خوشحال می شوند .برایشان جالب
است که می بینند این پسرها همه با هم
مهمانی می روند و همدیگر را دعوت می
کنند .این رفت و آمدها بعضی مواقع باعث
این می شود که مردم فکر کنند هم زیاد
شده و هم اینکه واگیردار شده است.
 ارتباط بین «گی» ها و لزبین ها چطوراست؟
کاوه :خیل��ی کم .در ته��ران ،چون اکثر
ارتباطاتمان اینترنتی بود بارها سعی کرده
بودم که با لزبین ه��ا ارتباط برقرار کنم.
با ه��ر کدام از آنها که چ��ت می کردم و
می گفتم که دوس��ت دارم با ش��ما آشنا
ش��وم ،می گفتند ،بی خود می کنی که
می خواهی آشنا شوی .چون اکثر کسانی
که با لزبین ها ارتب��اط برقرار می کردند
دگرجنس��گرایانی هس��تند که فقط می
خواهند با آنها ارتباط جنسی برقرار کنند.
در اکثر «گی» روم ها هم دگرجنسگرایانی
هستند که خودشان را همجنسگرا معرفی
می کنند .به دلیل این س��وء استفاده ها
اکثر لزبین ها جواب به کسی نمی دادند.
کام��ران :ام��ا در کل ارتب��اط آنها خیلی
محدود و محتاط است.
کاوه :ما خیلی دوست داشتیم که با یک
زوج لزبین آش��نا ش��ویم و با آنها دوست
باش��یم تا همه بفهمند ک��ه «گی» ها از
زن ها متنفر نیس��تند .فقط مس��ئله ی
رختخوابش��ان از همه جداس��ت .اگر ما

•

دوست لزبین داشتیم می توانستیم کلی
پ��در و مادرمان را گول بزنیم .می گفتیم
که دوست دخترمان است و هر از گاهی
زن��گ می زد و خانواده به ما ش��ک نمی
کردند چون ممکن اس��ت به هر دلیلی،
قبول نکنند که ما با هیچ دختری تماس
نداریم.
 به نظر ش��ما چرا «گی» ها و لزبین هاارتباط زیادی ب��ا هم ندارند و چه عاملی
باید برطرف ش��ود تا ارتباط این دو قشر
بیشتر شود؟
کامران :به نظر من به دلیل عدم شناخت
همدیگر است .اگر به «گی» های احمق
که فقط از لزبین ها می پرس��ند که شما
چطور با هم س��کس م��ی کنید بگوییم
به ش��ما چه مربوط ،این مشکالت خیلی
کمتر می ش��ود .لزبین ها از این س��ؤال
خیلی ناراحت می شوند و دوست ندارند
که ارتباطات جنسی خود را مدام تعریف
کنن��د .مورد دیگری هم که در جامعه ی
ایران دیده می شود دوست پسر نداشتن
یک دختر اس��ت .معموالً اگ��ر دختری
دوس��ت پسر نداشته باشد می گویند که
آفرین! دختر ما خیلی نجیب اس��ت ،اما
نمی دانند که خب شاید یکی از دالیلش
لزبین بودن دخترش��ان اس��ت .اما برای
پسرها اینطور نیست.
کاوه :به نظر من لزبین ها احمق تر هستند،
چون ،به نظر من ،آدم تا خودش را نشان
ندهد ،که کسی او را نمی بیند .لزبین ها
خودشان دوست دارند مخفی باشند.
«گ��ی» ها حاال به هر دلیل ،که یا پس��ر
هس��تند و تخس تر ،و یا هر چیز دیگر،
اعالم می کنند ،اما لزبین ها اص ً
ال اینطور
نیستند و متأس��فانه کسی ارتباط لزبین
ه��ا را جدی نمی گیرد .به نظر من با هم
بودن «گی» ها و لزبین ها و ایجاد ارتباط
قوی تر ،خیلی از مش��کالت را از بین می
برد .شبکه ی «گی» ها از شبکه ی لزبین
ها خیلی قوی تر است .خب لزبین ها هم
باید بیایند و دست به کار شوند و باشند،
دقیقاً همان طوری که «گی» ها این کار
را انجام دادند.
 خوب شما از ایران فرار کردید و االن درترکیه اید .شرایط شما چطور است؟
کامران :ش��رایط متعادلی ک��ه در ایران
داشتیم را در اینجا نداریم .از نظر خوراک
و بهداشت شرایط بدی داریم.
کاوه :از زمانی که به اینجا آمدیم ناراحتی
پوس��تی گرفتیم و مدام بدنمان خارش
دارد .به دلیل این خارش ها شب ها نمی
توانیم درست بخوابیم چون به هر طرف

که می غلطیم خارش و درد داریم.
کامران :مثل جوش اس��ت که سرتاس��ر
پوس��ت بدنمان را گرفته است .دکتر هم
رفتیم اما به دلیل اینکه دارو خیلی گران
بود نتوانستیم برای هر دویمان بخریم .این
از بهداشت ،آن هم از خانه های کثیف و
شرایط بسیار بد.
کاوه :به افراد مجرد راحت خانه اجاره نمی
دهند .ما مجبور بودیم مدتی موقتی خانه
ی ای��ن و آن بمانی��م .از نظر خوراک هم
خ��وب معموالً روزی ی��ک وعده غذا می
خوریم.
 االن در چه مرحله از پروسه ی پناهندگیهستید؟
کامران:هیچی.منتظریم.رفتیمبهسازمان
ملل و اون ها خیلی شیک به ما گفتند که
برید و هفت ماه دیگر برای اولین مصاحبه
بیایید تا تازه از شما بپرسیم که چی شده.
اگر به همین صورت پیش برود که مسلماً
یا مریضی و بیماری العالجی می گیریم و
یا اینکه باید بمیریم.
کاوه :ما وقتی براش��ون توضیح دادیم که
چه شرایط س��ختی داریم ،گفتند کارت
دعوت که براتون نفرستادیم ،پناهندگی
سخت اس��ت .تا هفت ماه دیگه که وقت
مصاحبه برسد و به سازمان ملل برویم ،در
این مدت افرادی را دیده ایم که به خاطر
مشکالت یا دست به خودکشی زدند و یا
اینکه چند سال است منتظرند .یا اینکه
دیپورت شده اند .همان یک ذره امیدمان
را هم از دست داده ایم اما چاره ای نداریم
جز انتظار.
 فکر می کنید چ��ه آینده ای در انتظارشماست؟
کامران :نمی دان��م ،ولی دلم می خواهد
از حداقل حقوقی که یک ف��رد در ایران
برخوردار است ،برخوردار باشیم.
کاوه :م��ا از زندگی مان چیز زیادی نمی
خواهیم .خواس��ته من یک آپارتمان 40
متری است که من و پارتنرم ،با هم توش
زندگی کنیم .صبح بلند ش��وم و به س��ر
کار بروم و کار کنم و وقتی به خانه آمدم
آرام��ش را حس کن��م .همین .فقط یک
زندگی آرام در کنار دوست پسرم .دلم می
خواهد به خواسته م برسم و مجبور نباشم
به خاطر عشقم اعدام و سنگسار بشم.

•

30

30 PAYVAND: k Vol. 14 k No.810 k Oct. 01, 2007

 iسالi 14شماره 9 i 810مهر 1386

ازمیان نامه های رسیده

بیشترین
Hugرا از امام رضا می گرفت.
باز این پر
این گونه بود که از پس اش
چم کار دستمان داد!
بازتابی بر دو نامه:
جمهوری اسالمی زایید!
پرچم ایران در جشن
نوش��ته ی وس��ط پرچم
آی که من شکارم از ...
جمهوری اسالمی نیز نشان
دهخدا ،پیوند شماره پیش
س��یک های هندوس��تان
شماست!
نیست ،آقا.
گویم.
نمی
 --------------------ناسزاالله است ،آقا ،الله!
نه؟
گویید
سیامک قبادی می
مثل ش��اخ می ماند آنه��م از نوع
...
دهم
می
ادامه
را
مطلب
(مونتریال) در گذر سالیان پرچم و نشان های شکسته.
 --------------هرکش��وری می تواند دستخوش این سبک نوشته را انتخاب کردهباز این پرچم کار دستمان داد.
اند تا که بدانیم از نشان “فروهر”
دارم.
اولین بارش را دقیق به یاد
نیز برنده تر است.
کالس چه��ارم دبس��تان ب��ودم.
 آقایان ،ظهور جمهوری نگارش س��اده ی اللهمعلمی داشتیم« ،دهقان» نام ،که
می توانست این توهم
اسالمی نتیجه م
از ما خواسته بود مطلبی در وصف
نطقی تفکر را ایجاد کند که خداوند
و س��تایش پرچم همراه با نقش
خد
ا-
شا
ه-
میهن بود! متعال «رحمن الرحیم»
پرچم تهیه کنیم.
است؛
هیچ
چیز را مقد
س
نس
ازی
م.
من
انشاء
رس��ید.
روز موعود فرا
در حالی که این چنین
بسیار خوب نوشته شده بود و از
نیس��ت و او «قاص��م
این همه میهن پرستی که هیچ
الجباری��ن» اس��ت و
نکته ای را از قلم نینداخته -نوع شاخدارش
جبار یعنی من ،یعنی
ب��ودم به خود می بالیدم.
من بیشمار!
نبوداماو کافرم می انگارد و
نقاشی من اص ً
ال خوب
جهت آگاهی آن دسته
ن
ط
یو
هنوز هم.
ب
ش
ار
د
ج
از دوس��تانی ک��ه در
نوع تا
رنگ آمیزی پرچم و شکل و
امتحان عربی تجدید
تاج و عامل بیگانه!
شمایل شیر و خورشید و
شده و معنی الله را نمی
خ��وب از آب درآم��ده بود ،اما
دانند و نیز آنانی که می
از شما چه پنهان صورت شیر
خواهند «فارسی را پاس
بیشتر به میمون شبیه بود تا یک تغیی��ر گ��ردد ،ام��ا الزاماً
بدارن��د» و پاسداش��ت
شیر درنده و واقعی آنهم شیر نقش پرچم و نشان ها به صرف
ب��ودن احترام زبان فارسی را با پارس بر جماعت
پرچ��م و
بسته بر پرچم یک ملت بزرگ!
نمادین در عصر کنونی عرب یکسان ساخته اند ،گفته می
نیس��تند.
برانگیز
من
تنه��ا یک نگاه ن��ه به مطلب
شود که:
بلکه به ش��یر میم��ون نما کافی آن نشانی احترام برانگیز است
که نوع وطنی «الله» را «اهورامزدا»
بود تا احساس��ات ملی و میهنی حاصل یک کار
باشد.جمعی و دارای بار گویند .شکل و شمایل و ساختار
آقا«دهقان» جریحه دار شود...
دموکراتیکب��ار دموکراتیک ،چرا و طریقه استفاده از هر دو یکسان
گویم
م��ی
بود
محکمی
حاصل کار کشیده ی
که حاصل ه��ر کار جمعی الزاماً است اما نوع وطنی آن با توجه به
که نوش جان کردیم و دو یا س��ه دموکراتیک نیست ،اگرچه ممکن قدمت و در معرض استفاده نبودن
جلس��ه کالس فشرده ی آموزش است ظاهری دموکراتیک داشته س��الیان تقریباً س��الم تر مانده و
شناخت از مرز پرگهر و صد البته باشد .مضمون و محتوای کار حس اخی��راً کارش رونق گرفته و برای
که یاران دبستانی خروار خروار به احترام را برمی انگیزد نه تعداد و خود دوستدارانی یافته است تا او
شیرمنخندیدند.
تنوع نظر دهن��دگان! چه ایرادی نیز بارش را ببن��دد و یک رقابت
خوانده
بارها
مجالت
در اس��ناد و
تنگاتنگ را سازمان دهد.
بودم که هنر نزد ایرانیان اس��ت و دارد که در ف��ردای مرگ
ناگزیر عجب سرگذشتی است ،کل علی!
جمهوری اس�لامی مث ً
ال
بس!
پرچمی در زیر پرچم تاجدار و نیز ش��اخ
تنوع
از
نش��ان
می دانس��تم که ای��ن مرز پرگهر داش��ته باشیم
فرهنگکهمردمان س��اکن دار هزاران ه��زار را به نام دفاع از
خاکش سرچشمه هنر است .نمی زبانی
فالت وایران باش��د؟ و یا هر طرح تمامیت ارضی و مقدسات گردن
دانم به این باور ش��ک کرده بودم انس��انی دیگر .این یعنی داشتن زدند .اما نوع شیر و خورشید نشان
ی��ا به خودم ،ام��ا هرآنچه که بود طرحی نمادین که نمودی زمینی و تاجدارش هن��وز هم آن هنگام
پرسش��ی مثل خوره جانم را می دارد .البته که این می تواند شروع که دوساعت پیاده روی در خیابان
خورد .آخر مگر می ش��ود خاک سرفصلی جدید در تاریخ مبارزاتی های ته��ران را نوعی س��رپیچی
این مرز پرگهر سرچشمه ی هنر
مدنی س��ازمان یافته دانسته و از
باشد.
ایران
مردم
باشد و من از پس ترسیم یک شیر حال چ��را به ش��اهان ارجاعمان من نیز دع��وت به عمل می آورد
برنیایم؟ پس من بی هنر در این می دهید و شاهد مدعای خود را ک��ه در خیابان های مونترال و در
سرزمین چه می کنم؟!
انقالب مشروطیت قرار می دهید؟ حمایت از مبارزه ی وطنی پیاده
به ش��جره نامه ی فامیل مراجعه آخر گودرز به ش��قایق چه ربطی روی کنم ،هموطن��م می خواند.
کردم .جد اندر جد از این سرزمین
جهان وطنم می خواند ،آن هنگام
دارد؟
بودند .پس ایراد از چه بود؟
جنبش آزادیخواهان��ه و مردمی که نشانه های ملی و میهنی اش
«دهقان»
بارها خواس��تم از آق��ا
مش��روطیت را مثله کرده و از آن را بدور می اندازم .شده ام مرغ عزا
ج��واب بگیرم ،اما ت��رس از تبر و فقط سلطنتش ُرا نگه داشته اید و عروس��ی! نوع شاخدارش کافرم
درافتادن با مأموران حراس��ت از و ح��ال در وصف پرچم ازآن کـد می دارد و نوع تاجدارش بی وطن
تمامیت ارضی مانعم می گشت؛
ُ و عامل بیگانه! اما ما بی ش��ماران
آورید؟
می
تپیده
خیال پدرب��زرگ در خون
باز م��ی گویی��د به چی��زی که هن��وز هم برای س��اختن نظمی
که به دنبال آرمانهای انسانی بود ،مظه��ر ظلم و س��تم اس��ت باید دموکراتیک -سالم و انسانی در آن
مانعم می گشت .در زیر پرچم شیر احترام گذاشت؟ در حیطه ی کار سرزمین مبارزه می کنیم ،کشته
و خورشیدنشان تاجدار و در دفاع دیپلماتیک نه ،در نظرگاه عمومی می دهیم ،زندان می رویم و زخم
از تمامیت ارضی و برای سربلندی
گـرده
تازیانه های شما نیز هنوز بر ُ
ایران زمین با تبر برفرقش کوبیده مث ً
ال من بینوا چه
احترامی باید به ی ما هویداس��ت .فراموش نکرده
پرچم سعودی بگذارم؟
بودند.
شمشیر نقش ایم...
البت��ه می دانم ک��ه دوران عوض لحظه ای
تجس��ماز شمشیر جدم قصد فروش آن س��رزمین را نیز
شده بود و مرا نه با تبر که با نشان بربسته بر آن
بزرگترکهو برنده تر اس��ت ،نداریم.
علی
ُ
زرین فروهر می زدند.
نیزلخته می سازد و کهیرمی از پس مرگ پدر ،خانه ی پدری را
را
خونم
آن
بهتر
و
ترسیدیم
ترسیدیم آقا،
هنوز نگهداشته ام تا خانه ای نیز
بود که مطلب را درز بگیریم.
گیرم.دیگری از س��ازمان «خشم» در آن سرزمین داشته باشم.
بعدها فرصتی ش��د تا کشیده ی آن
که
این
ب��ه
دهد
می
مان
رج��وع
آقا«دهقان» را ب��از پس دهم ،اما اگر خواهان پرچم شیروخورشید _______________
در حواش��ی ش��نیده بودم شیر
پی نوشت:
آقا«دهقان» دیگر آن ش��یر یال و نیستیم ،برویم و
پرچم جمهوری ش��ما می توانید به پرچم و نشان
اسالمی را علم
کوپال دار نیست.
کنیم.تفاوتی اس��ت های ملی و میهن��ی خود ببالید
چه
مؤمن
در گذر س��الیان اگرچه ش��یر آقا آخرمرد
«خدا -شاه -میهن» و «خدا -که این خود نوعی نگاه در جامعه
معلم میمون نشده بود اما هرآنچه بین
ی ایرانی است که عینیت دارد و
امت»؟!
و
فقیه-
که ب��ود حداق��ل پش��م هایش ولی
بررسی علمی تاریخ یعنی بررسی نمی توان و نباید حذفش کرد .اما
فروریخته بود.
حرکت پدی��ده بر رون��د تکامل! این قلم نیز نوعی از نگاه و نوعی از
حاال باز هم حکایت پرچم است  ...این می دانی��د یعنی چه؟ یعنی اندیشه است که نمی توان حذفش
پیش��تر ش��ماره های مسلس��ل ظهور جمهوری اس�لامی نتیجه کرد .هیچ چیز را مقدس نسازیم.
“پیوند” را برمی داشتم اما مدتی ی منطقی تفکر خدا -شاه -میهن من با ه��ر آن چیزی که مقدس
اس��ت که به دالی��ل کاری از این
خوانده می ش��ود و تقدس آفرین
سعادت محرومم تا دو هفته پیش
بود .این و چه آن ،به نامش هزاران باش��د مخالفم .حتا با آن نگاهی
که دوستی این دو هفته نامه را در چه
انسان را به قتلگاه بردند .هم این و که گاه تفکر علمی مارکسیس��م
ماشینم جاگذاشت .فرصتی شد هم آن را آنقدر مقدس س��اختند را مقدس می س��ازد و ناخواسته
تا باز به س��یاق گذشته نظر بدان ک��ه پرداختن ب��دان را از گناهان هاله ای مذهبی بر آن می کشد،
بیفکن .م
مخالفم.
.
د
نستن
ا
د
پرچم
با
ارتباط
در
مطلب
دو
یکی
برای هرچه بیشتر مقدس ساختن آی که من شکارم از هر آن چه که
باز مرا به یاد آقا«دهقان» انداخت .شاهتان او را کمر بسته ی حضرت مقدس خوانده می شود.
(آخرین ب��ا که دیدمش رویش را
سید سیامک قبادی
بوسیدم که زمینه های دشمنی با عباس دانستید .در حوزه ی فنون
خاک پر گهر مونترال
مقدسات را او در من بوجود آورد رزمی داش��تن کمربند س��یاه از
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که اگرش هست عمرش دراز باد و کمربند س��بز باالتر اس��ت اما در
اگر نیست در روز قیامت و در پیش حیطه کار میهن��ی و برای حفظ
و س��ربلندی ایران زمین کمربند
جدم زهرا شفاعت او با من!)
به ه��ررو پیون��د ب��ود و مطالب سبز شاهتان از کمربند سیاه من
و جدم باالتر شد.
جنجالیپرچم.
نشریه کانون
یکی با مراجعه به محمد ش��اه و او شاه شد و من نش��دم ،او دارا و
مشروطیت ضرورت حفظ پرچم حافظ «کمربند سبز» منطقه شد
فرهنگی
شیروخورشید نش��ان را خواهان و من بیش��مار را برنتابید و گردن
بود و آن دیگری با استوار خواندن زد.
خرافه زدایی
درفش و پرچم ها می فرمود که اگر ُخرافه مردی که بی قرائت دعای
را بخوانید :
خواهانحفظپرچمشیروخورشید سفر توسط سید حسن امامی ،امام
نشان نیستید ،پرچم جمهوریت جمعه ی تهران س��فر نمی کرد.
مسلمانی واقعی که هر شب یک یا
اسالم را علم نمایید!
تنی چند از امامان به خوابش آمده
جل الخالق!
جمهوری اسالمی که پسرعموی و او را در بغ��ل می گرفتند .اما او

بیــداری
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برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در مرکز اسالمی ایرانیان
بنامخداوندبخشندهمهربان

ماه رحمت و مغفرت و بركت
و ماه میهمانی پروردگار
“رمضان مهر”
بر شما مبارک باد
برنامه های ویژه این ماه باعظمت ،در مركزاسالمی ایرانیان
در مونتریال كانادا از این قرار است:

نماز جماعت ،افطار ،دعا و نیایش،
سخنرانی توسط حجة االسالم مقدسیان
و شیخ صالح سیبویه
و خواندن یك جزء قرآن كریم
با عرض تسلیت خدمت شما هموطنان،
به مناسبت شهادت موالی متقیان علی (ع)

برنامه های ویژه شبهای قدر شامل:

مراسم سوگواری موالی متقیان علی (ع) ،قرآن بر سر گذاردن،
دعای جوشن كبیر و احیاء این شبهای مبارك تا سحر

مناز عید سعید فطر

نماز عید سعید فطر راس ساعت  9صبح با صبحانه در مركز
به امامت شیخ صالح سیبویه برگذار می شود.
(مبلغ فطریه برای هر نفر  9دالر می باشد).

حضورتان سبب نزدیكی به پروردگار و برآورده شدن حاجت ها و رفع گرفتاری ها و
مهمتر از همه استجابت دعا می باشد.
می فرماید“ :بخوانید مرا تا استجابت كنم شما را”.

شب های قدر و احیاء آن را فراموش نكنیم!
___________________________________
مركز اسالمی ایرانیان مونتریال كانادا
آدرس 210 :سنت ژاک وست
(مترو واندوم ،اتوبوس  90به سمت غرب)
تلفن های تماس:

)514( 808-1940 )514( 247-1732 )514( 366-1509
تلفن اوقات شرعی:

)514( 364-5075
التماس دعا

نظ��ر ی
احمدی نژاد در نیویورک ...حس��ا س
بینالمللی،
نمیتوان��د
ادامه از صفحه :
نظر مساعد دولتهای غربی و
ش��انس ام��ا با آق��ای اجمدی رسانههای آنها را به خود جلب
نژاد یار نیس��ت ،زیرا ش��رایط کند.
بینالمللی دولت ای��ران ،برای از همی��ن رو ،عالئمی که آقای
پس گرفتن تلویحی مواضعی احمدی نژاد برای تجدید نظر
که به صراحت اتخاذ شده است ،در برخی از مواضعش فرستاد،
نادیده گرفته شد و به جای آن،
مناسبنیست.
دولت��ی مانند دول��ت ایران که بیانیه رئیس دانش��گاه کلمبیا
هدف تحریم و انزوای بینالمللی علیه وی و اظهارات او نس��بت
ق��رار گرفته و به ش��دت تحت به وضع حقوق بش��ر در ایران،
فشار است تا برنامه اتمی خود را بازتاب بیشتری پیدا کرد.
متوقف و سیاست خارجی خود به نظر میرسد ،هر گاه اظهارات
را ع��وض کند ،ب��ا نرمشهای رئیس یک دولت سبب جنجال
تلویحی نسبت به پارهای مسائل بینالمللی ش��ود ،تنها با عقب

نش��ینی کام�لا صری��ح و بی
حاشیه او از اظهاراتش ،جنجال
ب��ه وجود آم��ده قابل فروکش
کردن است.
موقعیت داخلی آقای احمدی
نژاد به گونهای نیس��ت که وی
بتوان��د به صراح��ت از مواضع
گذش��ته خود ع��دول کند ،از
این رو به نظر میرس��د وی در
پی یافتن راههای غیر مستقیم
و تلویحی اس��ت ،اما موقعیت
بینالمللی او به گونه ای نیست
که عقب نش��ینی تلویحی او از
سوی مخالفانش پذیرفته شود.
احمد زیدآبادی
کارشناس مسائل ایران
(بی بی سی)

گروه دستان در مونتریال  14اکتبر

ص30 :

توجه توجه

کالس های زبان
های انگلیسی و
فرانسوی
توسط استادان
مجرب

رایگـــان

هر هفته در کلیسای انجیلی
فارسی زبان
تلفن آگاهی:

514999-5168

وست
آیلند

NDG

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

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

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

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

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

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








































































 











































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
































Hossein Torabi
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H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
Nader
Khaksar
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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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AUDIO VIDEO QUEBEC

New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































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










15760 boul Pierrefonds














Limited
quantity












































































(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

