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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

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

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

www.jamshidtorabi.com
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احمدی نژاد :زمان سخن گفنت از جنگ وحتریم سپری شده!
رئیس جمهور ایران می گوید
امروز دیگر زمان سخن گفتن
از جنگ سپری شده است.
او همچنین کشورهای تحریم
کنن��ده ای��ران را ب��ه واکنش
تهدید کرد.
محم��ود احمدی ن��ژاد که در
مراس��م گشایش یک مجمتع
پتروش��یمی سخن می گفت،
آمریکا و کشورهای اروپایی را
از “زورگویی” برحذر داشت و
از آنها خواست با ایران دوست
باشند.
او ب��ه ای��ن دولت ه��ا توصیه
کرد “برای آنکه عزیز ش��وند و
جایگاهشان باال برود ،دوست
ملت ایران باشند”.
به گ��زارش ایرن��ا ،خبرگزاری
دولتی ایران ،رئیس جمهور این
کش��ور تاکید کرد امروز دیگر
زمان سخن گفتن از جنگ و
تحریم ،سپری شده است.

PQ Identity Act proposal

“vile, Repulsive,
anti-democratic, Xenophobic,
chauvinistic, totalitarian minded
”and jsut plain ugly!...

... is this the true face of
separatism in Quebec?!...

آقای احمدی نژاد از کشورهای
اروپایی خواست از همراهی با
آمریکا خ��ودداری کنند و به
خواست واش��نگتن مبنی بر
تحریم ایران گوش ندهند.
او گف��ت“ :برخی كش��ورهای
اروپای��ی كه با بدخواهان ملت
ایران همراهی میكنند ،بهتر
است مسیر خود را تغییر دهند
و بدانند كسی كه با بزرگتر از
آنها [آمریکا] دست به گریبان
ك
میش��ود ،مش��كلی با كوچ 
ترها نخواهد داشت”.
رئیس جمهور ایران با تاکید بر
اینکه تحریم اثری ندارد ،گفت
کش��ورش می تواند نیازهای
خ��ود را در کوتاه مدت تامین
کند و به گفته او ،کس��انی که
ای��ران را تحری��م م��ی کنند،
خودشان زیان می بینند.

‘مرغ عزا و عروسی’

محمود احمدی ن��ژاد ،قدرت
های به گفته خودش “زورگو”
را ،به واکنش تهدید کرد.
او بدون اینکه توضیحی در مورد
ماهیت واکنش احتمالی ایران
بدهد ،گفت“ :ما قادر هستیم
عكس العمل نشان دهیم  ...اگر
ما یك چرخش جدید داش��ته
باشیم ،میدانیم كه چه اتفاق
جدی رخ خواهد داد”.
رئی��س جمه��ور ای��ران ب��ه
کشورهای اروپایی هشدار داد:
“اگر بخواهید راه گذشته خود را
ادامه دهید ما هم مقابله به مثل
خواهیم كرد و تصمیم خواهیم
گرفت ،اینگونه نیس��ت كه ما
بخواهیم كاالی��ی را خریداری
كنیم و شما بخواهید در مسیر
آن مشكل ایجاد كنید”.
آق��ای احم��دی ن��ژاد گفت:
“آمری��كا امروز ت�لاشدارد تا
از كش��ورهای اروپای��ی برای
تحریم ایران اس��تفاده كند و

متاس��فانه بای��د گف��ت این
كشورها به مرغ عزا و عروسی
آمریكا تبدیل شدهاند”.
رئیس جمه��ور ایران در حالی
تحریم علیه کشورش را بی اثر
و “خنده دار” می خواند که بر
اس��اس یک خبر دیگر ،سفیر
ایران در سازمان ملل متحد ،در
نامه ای به دبیرکل این سازمان،
خواهان اقدام سازمان ملل در
جهت پایان دادن به تحریم ها
شده است.
به گزارش ایرنا ،محمد خزاعی
در ای��ن نام��ه گفت��ه اس��ت:
“س��ازمان مل��ل و خصوص��ا
دبیركل این سازمان مسئولیتی
بنیادین و اساسی در رابطه با رد
اینگونه اعمال و سیاست های
یكجانبه و اتخاذ اقدامات الزم
و برداش��تن قدم های مناسب
جهت پایان بخش��یدن به این
سیاس��ت ها و اقدامات آمریكا
دارند”....
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Maîtres
chez
nous

«آپارتایدفرهنگی
و اجتماعی»؟!
تبعیض آمیز،
مسخره و مغرضانه!

This halloween welcome
to Heroxville...
! oops, Horror ville
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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

سرزمین ?nation of bigots
متعصب ها؟
رضاپدرامی
ص19:
موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص27 :
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TORONTO

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

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

(514) 816-4080
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Fax
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MONTREAL

www.pars.ca

وزیر خارجه
آمریکا:
3

آدم و حوا منتشر شد

مجیدکفایی
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خان ه ایران:

12

Bouchard-Taylor Commission
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ایران
بزرگترین
تهدید
امنیتیعلیه
آمریکاست
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General Sales Agent
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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1973

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN
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Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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جیمی کارتر رئیس جمهور
پیشینآمریکا
حمله به ایران اشتباهی
 8هولناک است

حسین صمیمی ص9:

etiquette

شاهنامه...

Ninous Givargiznia, BSc.

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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خزر :چرا شکل گیری
نظام حقوقی دریا ۱۶
سال طول کشیده است؟

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
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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
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چنی :به ایران اجازه
خنواهیم داد سالح امتی
داشته باشد

نامه شاره و...
ع.ا .شادپور ص19:

دکترانصاری
پزشـکی :ص22:

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

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



} سال} 14شماره 10} 814آبان 1386

Nov. 01, 2007

No.814

PAYVAND: Vol. 14

برگزار میکند

ادوار مهاجر
حسین عمومی :نی و آواز
کیا طبسیان :سه تار
ضیا طبسیان :تنبک و دف
سعید کامجو :کمانچه
آراز سالک :مب تار
امساعیل فنجی اوغلو :عود
دیدم باشار :قانون
ژاسنت ریوران :پیانو

کنسرت موسیقی ایران از دیروز به امروز
قطعاتی تازه کشف شده از موسیقی دوران صفویه
قطعه «شیراز» اثر آهنگساز کبکی ،کلود وی ویه
موسیقی و شعر عرفانی به همراه نی و آواز حسین عمومی
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وزیر خارجه
آمریکا:
ایران بزرگترین
تهدیدامنیتی
علیهآمریکاست

کاندولی��زا رایس ،وزیر ام��ور خارجه
آمریکا ،برنامه هسته ای ایران و حمایت
این کش��ور از شبه نظامیان عراقی را
بزرگ ترین چالش برای منافع امنیتی
آمریکا در خاورمیانه دانست.
به گ��زارش بی بی س��ی خانم رایس
طی سخنانی در کمیته روابط خارجی
مجل��س نمایندگان آمری��کا که روز
چهارشنبه  ۲۴اکتبر بیان شد ،گفت:
“ای��االت متحده آمری��کا ،مصمم به
ممانعت از فعالیت های شریرانه ایران
در عراق است”.
خانم رایس همچنین افزود که آمریکا

Nov. 01, 2007

رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه
را متوقف خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا ایران را متهم
کرد که امنیت و رفاه همسایگان خود
را ب��ا حمایت از نیروه��ای افراطی در
منطقه به خطر انداخته است.
خان��م رایس افزود که ای��ران از گروه
هایی از ش��به نظامیان ش��یعه عراق
حمای��ت می کن��د که ش��هروندان
ب��ی گناه ،نیروه��ای امنیتی عراقی و
نیروهای ائتالف را می کشند.
وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره این
کش��ور گفت که کشورش مصمم به
متوقف کردن “فعالیت های شریرانه”
ایران از طریق بازداشت و حذف نیروی
قدس سپاه پاس��داران و سایر افراد و
گروه هایی اس��ت که جان انسان ها
و ثبات مل��ی را در عراق به خطر می
اندازند.
خان��م رایس افزود که دولت آمریکا با
شرکای بین المللی خود همزمان دو
رویک��رد را در قبال ای��ران دنبال می
کنند.

حمیرا قاسم نژاد

 40هزار سال زندان برای مبب گذاران مترو مادرید

No.814

روانکاو

مشاوره و درمان

وی رویک��رد اول را مذاکرات با ایران
توسط خاویر سوالنا ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا دانست و رویکرد
دوم را ت�لاش آمری��کا و کش��ورهای
اتحادی��ه اروپا برای وضع تحریم های
ش��دیدتر علیه ایران از طریق شورای
امنیت سازمان ملل معرفی کرد.
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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

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

یعقوب اکبری

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

Cell.: (514) 979-8200

در پی یكی از جنجالی ترین پرونده
های نظامیان اسالمی در اروپا،
دادگاهی در اسپانیا یك تبعه مصر كه
متهم به طرح ریزی بمب گذاریهای
سال  2004مترو مادرید بود را تبرئه
كرد 4 .متهم ردیف اول این پرونده
به خاطر آن بمب گذاریها كه منجر
به كشته شدن  191نفر شد محكوم
شناخته شد و جمعاً به حدود 40
هزار سال زندان محکوم شدند .در
عكس بعضی از  28مظنون این
پرونده در  31اكتبر در دادگاه دیده
می شوند)REUTERS( .

در صو
مزای رت اجنام خرید وفروش با من از
ای زیر بهره ببرید:
 )1خریدوفرو
یت
ر
ش :دو بل فت و برگشت به ایران
(و یا معادل آن به وجه نقد)
)2
خریدیافروش %50 :هزینه محضر

514 802 2349

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié
Groupe Sutton - Expert
2869 St-Charles, Kirkland, QC, H9H 3B5
Tel.: 514-426-4545, Fax: 514-426-4546

Susan Goel
Agent immobilier affilié

خشنودی شما راز موفقیت ماست

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

2237-208 Madison Avenue
NDG — $224,900

paid 45sep15

پوست:

•
•
•
•

برداشتن چین و چروک ،جوش و آثار زخم
تزریق چربی ،کالوژن و بوتوکس
لیپوساکشن ،رفع چربی شکم
تکنولوژی جدید برای زدودن سلولیت
(نخستین دستگاه در سراسر کانادا)
ترمیم و بزرگ کردن سینه و...

•

S_NDG only_Persian_F.indd 1

10/10/07 12:16:38 PM

Cosmetic Surgery

Specialized expertise for over 20 years

دکتر فانـوس

صورت:

ترمیم بینی ،ترمیم پلک
کشیدن پوست صورت
کشیدن پوست گردن
کشیدن موضعی پوست
ترمیم لب ،گونه و چانه

Immeubles Groupe Cantor
3901-305, rue Jean-Talon Ouest, Montréal; QC H3R 2G4
T 514 788 1514 F 514 788 1518

Agent immobilier affilié

514 476-4726
رضا شیرازی

514 802 2349

کلی و جزئی

جراحی پالستیک
•
•
•
•
•

lovely 4 1/2
2 bedrooms
1 bath
built 2004
elevator

–
–
–
–
–

Susan Goel

HOME IMPROVEMENT

نقاشیساختمان

Nov.
11 14, 2007 Sunday 2-4 pm
October

open House

با بیش از  20سال پیشینه
برای مشاوره و دریافت دفترچه اطالعات با ما متاس بگیرید.
نتیجه کار را بر روی تصویرپرداز جدید
کامپیوتری مشاهده منائید
________________________________________________
The Canadian Institute of Cosmetic Surgery
)Director: Dr. N. Fanous, M.D., F.R.C.S. (C
1 Westmount Square, Suite 1380
Atwater

Tel.: (514) 935-9906

www.
cosmeticsurgery123.com
__________________________________

FACE:

• Nose Correction
• Eyelid Correction
Face-Lift

• Neck Lift * Forehead Lift
• Lips, Cheeks and Chin Correction
SKIN:

• Treatments for Wrinkles, Acne and Scars
• New Laser for Wrinkles
• Injections of Fat, Collagen and Botox
• Liposuction and Tummy Tuck
)• New Technology for Cellulite (First in Canada
• New Laser Technique for Hair Removal
• Breast Correction and Augmentation

...and many other procedures for the face & body
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“حت��ی در حال
بلر :شرایط جهان مشابه شرایط ظهور فاشیسم است
حاض��ر و حتی
در میان خود ما
عراق دفاع کرد.
در جمع
او خواستار هوش��یاری مداوم آمریکا ،گرایشی وجود دارد که
خنبگان
بریتانیا و متحدانش��ان در مب��ارزه با فکر می کند آنها این
و
سیاسی
طور شده اند چون ما
تهدید افراطی گری شد.
کاتولیک
آق��ای بلر  -که در حال حاضر نماینده تحریکش��ان کرده ایم
ویژه گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه و اگ��ر آنه��ا را به حال
نیویورک
اس��ت  -هش��دار داد که خودشان بگذاریم ،آنها
در زمان��ی ک��ه جهان با ه��م کاری ب��ه کار ما
ش��رایطی مشابه “ظهور نخواهند داشت”.
فاشیسم در دهه “ ”1920من فکر می کنم که
روب��رو اس��ت ،نباید به این طرز فکر اش��تباه
فشارها برای عقب نشینی است .آنها خیال ندارند
تونی بلر ،نخس��ت وزیر سابق بریتانیا،
م��ا را به حال خودمان
تن داد.
ایران را به حمایت از تروریس��م متهم نخست وزیر سابق بریتانیا که در جمع بگذارند”.
کرد و هشدار داد که جهان با شرایطی نخبگان سیاسی و کاتولیک نیویورک ای��ن ش��ام خیریه به
مشابه “ظهور فاشیسم در دهه  ”1920حرف می زد ،درباره ایدئولوژی افراطی یادب��ود ال اس��میت،
روبرو است.
فرماندارسابقنیویورک
اسالمی سخن گفت.
آقای بلر که در خیریه ای در نیویورک “این ایدئول��وژی در حال حاضر یک که اولین کاتولیکی بود که از سوی یکی
س��خنرانی می کرد ،گفت ایران آماده دول��ت دارد ،ایران .دولت��ی که آماده از دو حزب اصلی آمریکا به عنوان نامزد
بی ثبات کردن کشورهای آرام است.
حمایت و پشتیبانی مالی از تروریسم انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد،
تونی بلر ،در اولین سخنرانی مهمش برای بی ثبات کردن کشورهایی است برگزار شده بود.
بع��د از کناره گیری از مقام نخس��ت که مردم آنها دوس��ت دارند در صلح و ای��ن روی��داد اجتماع��ی س��الیانه از
گردهمای��ی ه��ای معتب��ر اس��ت و
وزیری ،ب��ار دیگر از تصمیم حمله به آرامش زندگی کنند”.

افغان ها از حضور کانادا حمایت می کنند

بین من و شما،
پاولین خانوم
وقتی حرف می
زند ،شما را یاد
کســــی
منی اندازد؟!

pauline marois,
leader of the Parti
Québécois

ایران آماده بی ثبات کردن
کشورهای آرام است

سیروس
یحیی آبادی

گردانن��دگان آن معموال در س��الهای
منته��ی ب��ه انتخاب��ات از نامزدهای
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری برای
سخنرانی دعوت می کنند.
_______________
در این نظرس��نجی شرکت کرده اند،
می گویند نظامیان خارجی باید برای
یک تا پنج س��ال دیگر در افغانستان
باق��ی بمانند ،ام��ا  ۴۳درص��د دیگر
خواهان حضور نیروه��ای خارجی تا
زمان شکست کامل طالبان و استقرار
نظم در افغانستان شده اند.
در نظر س��نجی مش��ابهی که در ماه
س��پتامبر انجام ش��د ،بیش از هفتاد
درصد مردم به این باور بودند که رییس
جمهور کرزی در کارهایش موفق بوده
است( .بی بی سی)
__________________

پوتین در تهران

در مسیر درستی در حرکت
است و چهل و نه درصد دیگر
نظر مخالف دارند.
ی��ک نظر س��نجی که ب��ه تازگی در شده ،با نزدیک به هزار و ششصد نفر
سراسر افغانس��تان انجام شده نشان گفتگو شده و بیشتر این افراد حضور نتایج این نظرسنجی نشان می دهد
می دهد که ش��مار زیادی از افغانها از نظامیان خارجی در افغانستان را برای که  ۲۳درصد ساکنان والیت جنوبی
حضور نیروهای خارجی در کشورشان بازسازی و تامین امنیت در این کشور قندهار که با خش��ونت های فزاینده
ای روب��رو بوده اند ،با حضور نیروهای
مفید دانسته اند.
حمایت می کنند.
در این نظر س��نجی که از سوی یک بر اساس این نظرسنجی ،پنجاه و یک خارجی در افغانستان مخالفت نشان
نهاد کانادای��ی انجام درصد افغان ها می گویند کشورشان داده اند اما شصت و یک درصد دیگر
در ای��ن والیت موجودی��ت نظامیان
%51
خارجی را ام��ر ضروری
افغان ها :کشور در مسیر درست
ی در حرکت است! می دانند.
 ۳۸درصد از کس��انی که
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شما باید دست تا ن را از جیب
ایشان در بیاورید ،قربان

پارسوماش
رستوران

رستوران هارلی

در قلب NDG
افتخار دارد با خوشمزه
کوبیده
ترین پیتزاها در خدمت شما
جوجه
هموطنان گرامی باشد
کباب چنجه

FREE

DELIV
ERY

با

با نان
تازه

کیفیت استثن
ائی و بهای مناسب

(514) 483-6990
7421 Harley
Montreal, QC H4B 1L5

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

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

اسپشیالپائیز

انواع غذاهای ایرانی

انواع چلوکباب های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...
only for take out

خورش های سنتی

5

.99

only for
take out

اسپشیال های هفته:

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



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

7

.99

همه روزه

315-9858

4

51

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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چرا شکل گیری نظام
حقوقی دریا  ۱۶سال
طول کشیده است؟

پ��س از فروپاش��ی اتح��اد جماهیر
ش��وروی ،خزر که تا آن هنگام دریای
میان ایران و ش��وروی به حساب می
آمد سه همسایه تازه نیز پیدا کرد.
حض��ور قزاقس��تان ،ترکمنس��تان و
جمهوری آذربایجان سه جمهوری تازه
استقالل یافته که اقتصادی شکننده و

مشخصات دریای
خزر

به ش��دت ضعیف دولتی داشتند نیاز
آنها را به منابع نفت و گاز و ش��یالت
دری��ای خزر باال برد و از اینجا بود که
ضرورت تشکیل یک رژیم حقوقی تازه
در دریای خزر شکل گرفت.
ت��ا پیش از ای��ن عهدنام��ه  ۱۹۴۰و
 ۱۹۲۱میان ایران و ش��وروی ،دریای
خزر را دریای مشترک میان دو کشور
می دانست .پس از فروپاشی شوروی
گرچه ساحل خزر در اختیار پنج کشور
قرار گرفت ولی این کشورها خود را به
عهدنامه ایران و ش��وروی درباره رژیم
حقوقی خزر وفادار اعالم کردند.
در این میان ترکمنستان که
ذخایر عظیم گازی در آبهای
ساحلی خزردارد بهره برداری
از آن را آغاز کرد ،قزاقس��تان
نیز با دعوت از ش��رکت های
نفتی غربی زمینه برداش��ت
نف��ت و گاز را فراه��م کرد و
آذربایجان با دعوت از شرکت
های غربی و با حمایت ایاالت
متحده آمریکا اکتشاف نفت
در دری��ای خزر را به مناقصه
گذاشت.
ب��ه ای��ن ترتی��ب از جم��ع
کش��ورهای س��احلی دریای
خزر این روس��یه و ایران بودند
که به موضوع ان��رژی در خزر
هر یک به دلیلی چندان اعتنا
نکردند.

مس��احت کل دریا  ۴۰۷:ه��زار و ۳۰۰
کیلومترمربع
طول دریا از شمالی ترین نقطه تا جنوب:
 ۱۰۳۵کیلومتر
عرض :به طور متوسط  ۴۴۳کیلومتر
عمیق ترین نقطه ۱۰۲۶ :متر در ساحل
ایران
کم عمیق ترین نقطه۵ :متر در روسیه
تعداد جزایر ۵۰ :جزیره با  ۳۵۰کیلومتر
مربع مساحت
طول خ��ط س��احلی  ۶ :ه��زارو ۵۰۰
کیلومتر (سهم ایران  ۶۵۷کیلومتر)
منابع انرژی :دو درصد کل منبع انرژی
جهان تا کنون اثبات شده است
منابع ش��یالت :ماهی خاویاری ،ماهی
استخوانیوکیلکا

اتکا به اقتصاد سنتی

س��واحل جنوبی خزر در ایران
عمیق ترین منطقه دریای خزر
اس��ت که عمق آن تا هزار متر
هم می رس��د .از این رو تجمع
ماهی��ان خاویاری خزر نصیب
اداره شیالت ایران می شود که
نود درصد تولید خاویار جهان
را دراختیار دارد.
ساحل شمالی خزر هم که در
اختیار روسیه است گرچه عمق
چندانی ن��دارد و ذخایر انرژی
اثبات شده ای که برداشت از آن
اقتصادی باشد ،وجود ندارد اما
روسیه به دلیل برتری نظامی و
کشتیرانی خود عمال پهنه آبی
خزر را در اختیار دارد.
به این ترتیب ،تنها دو کشوری

›®˜¯‹¬›}gfZ \£

گره خزر
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به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

ک��ه در س��ال
های
نخس��ت فروپاشی شوروی تضاد
منافع در خزر نداشتند ،ایران و روسیه
بودند که هر دو از ایجاد نظام مش��اع
 استفاده مشترک از پهنه آبی و منابعزیر دریای خزر  -حمایت می کردند.
سه جمهوری تازه استقالل یافته دیگر
که آن زمان به طور محسوسی تحت
تسلط روسیه بودند به دلیل در اختیار
داش��تن منابع اصلی نفت و گاز خزر
با نظام مش��اع مخالفت می کردند و
خواهان تقسیم دریای خزر بر اساس
طول ساحل و تقسیم زیر بستر آن بر
همین اساس بودند.

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
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جدا شدن راه ایران و روسیه
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به دلیل طوالنی شدن روند مذاکرات
دریای خ��زر ،کش��ورهای روس��یه،
قزاقس��تان و آذربایجان ،با استفاده از
ضعف سیاسی ایران در جامعه جهانی
و نداش��تن اولویت های سیاس��ی و
اقتصادی در خزر موافقتنامه سه جانبه
تقسیم بستر دریای خزر را امضا کرده
اند که با امضای این اس��ناد در س��ال
 ۲۰۰۳عمال ۶۴درصد حاشیه دریای
خزر تقسیم شد.
بر اساس این توافق ۲۷درصد از حاشیه
دریا به قزاقستان۱۹ ،درصد روسیه و
 ۱۸درصد نیز س��هم آذربایجان شد.
ترکمنستان بر اساس طول ساحلش
ح��دود  ۲۳درصد دریای خ��زر را در
اختیار گرفت و ایران تنها به ۱۳درصد
حاشیه خزر خواهد رسید.
ب��ه این ترتیب ای��ران عمال در مقابل
عمل انجام ش��ده قرار گرفت و ضمن
از دس��ت دادن برگ برن��ده خود که
همراهی روس��یه با دی��دگاه ایران در
استفاده مشاع از بستر و زیر بستر بود
در مقابل چهار کشور دریای خزر که
از حمایت روس��یه و آمریکا برخوردار
بودند ،تنها ماند .روسیه اینک مدافع
تقسیم منابع زیر بستر دریا و استفاده
مشاع از بستر خزر است.
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www.08tapesh.com
Tel.: 514-223-3336

هر دو هفته یک بار

514.996.9692

6162 Sherbrooke W.

1834 Ste-Catherine W., Suite 301

Tel.: (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
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Île-Bizard 1997 bungalow 2+2 bedrooms, 3 bathrooms, finished basement, pool, garage, heat pump,
almost 20,000 sq.ft. of land $449,000
- L’ile Perrot: BANK REPO, best location,3+2 Bedrooms in 7200 sf land, one bedroom apt in basement
with separate entrance, new pool, pond, huge deck, new windows, new roof, new heat-pump............. $ 181,000
- D.D.O: Excellent location, close to all, 4 Bedroom split level, 1&1/2 bath, ground floor family room, finished
basement, huge laundry room, garage,new roof,new heat pump,very low taxes ................ SOLD .......$ 279,000
)- Pierrfonds: Mint condition,very bright 1987 Split level with 3 bedrooms,2 full bath,finished basement(raised
2 garage, 2 laundry room,2 entries, close to schools, Parks,..........................SOLD ...............................$269,000

گره خزر

ایران در نشس��تهای سطح وزیران و
معاونان وزیر خارجه خزر بر تقس��یم
دریای خزر به پنج قسمت و اختصاص
ادامه در صفحه 30
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Fax : 514-937-6621

1841-C Ste-Catherine West

Montreal, QC H3H 1M2 Tel.: 514-937-5192
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$275 .00
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7370 Cote-Ste-Luc,# 118







Montreal, QC H4W 1P9


292-8844

)(514

pg. 25

Tel.:

$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...

No.814

بداند اگر در مسیر فعلی
باقی بمان��د ،جامعه بین
الملل��ی ب��رای اعم��ال
پیامدهای ج��دی علیه
آن آماده اس��ت .آمریکا
به همراه س��ایر کشورها
پیام واضح��ی دارد و آن
این اس��ت به ایران اجازه
نخواهیم داد سالح اتمی
داشته باشد”.
جورج ب��وش ،رئیس جمهور
آمریکا ،هم پیش��تر نس��بت
به آغاز جنگ جهانی س��وم
در صورت دستیابی ایران به
سالح هسته ای هشدار داده
است.
او هفت��ه گذش��ته در ی��ک
کنفرانس مطبوعاتی در کاخ
س��فید گفت“ :پیش از این گفته ام
اگر به پیشگیری از جنگ جهانی سوم
عالقمند هستید ،باید به جلوگیری از
دستیابی آنها (ایران) به دانش ساخت
سالح های هسته ای هم عالقه نشان
دهید”.
آمریکا برنامه هس��ته ای ای��ران را در
راستای تالش این کشور برای تولید
تسلیحات اتمی می داند ولی ایران با
رد این ادعا ،بر صلح آمیز بودن تالش
های خود تاکید دارد.
دیک چنی در سخنرانی خود که برای
تبیین سیاس��ت خارج��ی آمریکا در
خاورمیانه و روند صلح در این منطقه

چنی :به ایران اجازه
خنواهیم داد سالح
امتی داشته باشد

دیک چن��ی ،مع��اون رئیس جمهور
آمریکا ،از ای��ران به عنوان مانع پیش
روی صلح در خاورمیانه نام برد .او به
ایران درباره عمل نکردن به مطالبات
غرب درباره برنامه اتمی خود هشدار
داد.
دی��ک چنی یکش��نبه ۲۱ ،اکتبر ،در
موسسه سیاس��تگذاری خاور نزدیک
واشنگتن که به محافظه کاران نزدیک
است صحبت می کرد.
او گفت سیاست ایران در مناقشه اتمی
این کشور با غرب مبتنی بر “تاخیر” و
“نیرنگ” است.
وی هش��دار داد“ :رژی��م ای��ران باید

PAYVAND: Vol. 14

انجام ش��د ،ایران را
به بی ثبات کردن عراق و دس��ت
داشتن در قتل سربازان آمریکایی در
آن کشور متهم کرد.
او هدف اصلی ای��ران در خاورمیانه را
گسترش س��لطه خود بر این منطقه
دانست و از ایران به عنوان بزرگ ترین
تهدید برای شیعیان عراق نام برد.
به گفته وی“ ،رژیم ایران از ظهور یک
جامعه شیعه عرب قدرتمند و مستقل
در عراق که به جای قم در پی رهبری
مذهبی از مراکز سنتی اجتهاد شیعه
در نجف و کربال اس��ت ،می ترس��د و
همچنین در پی ضعیف نگه داش��تن
عراق برای پیشگیری از تهدید تهران
به وسیله بغداد است”.
ایران هم��واره اتهام دخال��ت در امور
داخلی عراق را رد کرده است.
آقای چنی با اش��اره ب��ه تالش های
اصالح طلبان و فعاالن حقوق زنان و
اقلیت ها در ایران گفت ،آمریکا منتظر
روزی است که مردم ایران سرنوشت
خود را در دست بگیرند و دو کشور به
نزدیک ترین دوستان تبدیل شوند.
برخ��ی از کارشناس��ان حاض��ر در
س��خنرانی آقای چنی از شدید بودن
لحن او ابراز تعجب کرده اند.
یک��ی از این اف��راد ،دنی��س راس از
مذاکره کنندگان سابق آمریکا در امور
خاورمیانه ،اس��ت که س��خنان آقای
چنی را معنی دار و دارای عواقب مهم
دانسته است.

کنسرت موسیقی عرفانی داوود آزاد

31

Jaleh Hafezi

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

Fax : 426-9596

ç¶•£ŠäšZh

›të›Z fz£```²
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Cel.: 514- 207-9000

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

ابوعلی سینا
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

«داالیی الما» بعد از دیدار با «بوش» به كانادا آمد و
«استفن هارپر» روز دوشنبه  29اکتبر به طور رسمی با
وی دیدار كرد كه به این ترتیب اولین رهبری در كانادا
لقب گرفت كه هشدارهای چین برای پذیرایی نكردن از
این رهبر معنوی تبعیدی تبتی را نادیده گرفت.
در عكس «داالیی الما» رهبر بوداییان تبت در كنار
«میکائیل ژان» ،فرماندار كل كانادا در  29اكتبر در
اوتاوا دیده می شوند .كانادا به «داالیی الما» شهروندی
افتخاری این كشور را اعطا كرد)AP( .

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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صنع��ت نفت و گاز
ای��ران دارد ،همکاری
شرکت های وابسته به
سپاه با سرمایه گذاران
خارجی را با مش��کل
روبرو کند.
واشنگتن پس��ت می نویسد هرچند
تحریم های آمریکا و اروپا ،اقتصاد ایران
را تا حدی تحت فشار قرار داده است،
تا زمانی که کشورهای اروپایی مانند
آلمان و فرانس��ه به خرید نفت ایران
ادامه دهند ،این کش��ور قادر خواهد
بود اقتصاد خود را با مجازات مالی بین
المللی وفق دهد.

Sharif Exchange














ارزیابی واشنگنت پست از تاثیر حتریم ها بر ایران

این روزنامه
روزنامه واش��نگتن پس��ت روز
‘
ای
را
ن
خو
د
همچنین
دوش��نبه ( 29اکتبر) در مقاله
را با
نوشته است
ای درب��اره تحری��م های
غرب حتریم های غر
ب امس��ال به
بر اقتصاد ای��ران آن را کم اثر
وفق می دهد’
احتمال زیاد
ارزیابی کرده است.
چی��ن جای
این روزنامه می نویس��د بهای
را ب��ه عنوان
باالی نفت و اس��تراتژی ای��ران برای آ لم��ا ن
چرخش مبادالت مالی و تجاری این ب��زرگ ترین ش��ریک تج��اری ایران
کشور به سمت کش��ورهای آسیایی خواهد گرفت.
مانن��د چین باعث ش��ده ک��ه ایران برخ��ی از ناظران انتظ��ار دارند وضع
اقتص��ادش را با تحریم های آمریکا و تحریم های جدید آمریکا علیه سپاه
اروپا وفق دهد.
پاس��داران انقالب اسالمی
روزنامه واش��نگتن پست می نویسد که قرارداده��ای کالنی در
تحری��م های در نظ��ر گرفته از
سوی غرب به آن اندازه گسترده
و ق��وی نب��وده که تاثی��ر قابل
مالحظ��ه ای بر اقتص��اد ایران
داشته باشد.
ای��ن روزنامه با اش��اره به اینکه
ایران واردات بنزی��ن خود را تا
ح��دود  50درصد کاهش داده،
می نویس��د افزایش بهای نفت
در بازاره��ای جهانی ب��ه ایران
کمک کرده تا از به زانو درآمدن
با بیش از  38سال سابقه
____________________
اقتصادش جلو گیری کند.
این در حالی اس��ت که چیزی
پذیرای امور حقوقی شما اعم از:
ح��دود  40بان��ک اروپایی تا به
ایران
حال روابط مالی خ��ود با
* ملکی * خانوادگی * شرکتی
قطع
کامل
را کاهش یا به طور
و سایر امور در ایران
کرده اند.
___________________
اما واشنگتن پست می نویسد،
Tel. :(+98)(912)122-8181
اکثر کارشناس��ان انتظار دارند
(+98)(21) 8805-7835
موسساتمالیآسیاییجایگزین
بانک های اروپایی شوند.













































www.sharifexchange.com

پارسامنش و همکاران








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 $4.00 ............................................................
ساندویچ ترکی $4.00 .................................................................
ساندویچ الویه $4.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $4.00 ................................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی













(514) 421-7887

Agent Immobilier Affilié
Office Phone: (514) 426-4545
Office Fax: (514) 426-4646

cel.: (514) 998-9147

cel.: (514) 814-1844

دانش��مندان در بریتانی��ا یک��ی از
اقیانوس هایی را که کمتر از گذشته،
دی اکسید کرین را جذب می کند،
پیدا کرده اند.
نتایج ی��ک دهه تحقیق��ات درباره
اقیانوس اطلس ش��مالی نشان می
دهد میزان جذب دی اکسید کربن
در این اقیانوس از اواسط دهه نود تا
سال  2005به نصف رسیده است.
دلی��ل این امر مش��خص نیس��ت
ام��ا متخصصین زیس��ت محیطی
در دانشگاه ایس��ت انگلیا در شرق
انگلس��تان نگرانند که اقیانوس ها
از دی اکس��ید کربن اشباع شوند و
نتوانند آن را جذب کنند.
بخش اعظم دی اکس��ید کربن رها









ش��ده ب��ه جو،
جذب اقیانوس
ها می ش��ود و
این فرایند ،روند
گرم تر ش��دن
ه��وای زمین را
کند می کند.
ب��ه اعتق��اد
دانش��مندان،
اگر اقیانوس ها
مقدار کمتری از
گازهای گلخانه
ای را جذب کنند ،روند گرم تر شدن
هوای زمین بدتر می شود.
دانش��مندان می گویند یافته های
این تحقی��ق حی��رت آور و نگران
کننده است زیرا نشان می دهد که
اقیانوس اطلس شمالی ممکن است
به مرور زمان در اثر افزایش گازهای
گلخانه ای ،اشباع شود و دیگر نتواند
دی اکسید کربن جذب کند.
تحلیلگر بی بی سی در مسائل علمی
می گوید :محققین هنوز نمی دانند
که آی��ا این تغییرات ب��ه تغییرات
آب و هوایی مربوط می ش��ود یا به
متغیرهای دیگر بستگی دارد.

آبجوی
تگری



















درچندقدمی

تپش و اخوان









B. Com
filié
fice Phone: (514) 421-7888
Res: (514) 684-9147 Cell.: (514) 953-2031

رقص عربی :هرشنبه شب


















































































































Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer

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

9

ساعات کار7 :
روز هفته :از  11و
نیم صبح






99 










اقیانوس ها از دی اکسید کربن
‘اشباع می شوند’

عصرانه:
سیـرابی

$

ش هــر
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صبحان کشنبه
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روبروی ویدئوتران

)Mitra (Persia
Changizi, BA. Sc.

Office Fax:

غذا آماده
برای tak
eo
ut






4
چای قهوه

Agent Immobilier Affilié

Cote vertu
Bus 121

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..


























 Office Phone: (514) 421-7888

H4N 1C8

St-laurent, Qc.,

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

انواع ساندویچ های سرد و گرم












)Naimeh (Naomi
Changizi, B. Com

259B Cote-Vertu

کلبه عمو جمال

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

Combinations plate will be additional charge.

Valid only MON. TO THUR.

SuperSpecial

LUNCH & DINNER

Montreal Qc H3H 1M2
Guy

1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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 «من فکر: وی افزود.وحشتناک است
م��ی کنم که حمله نظام��ی به ایران
اش��تباهی وحش��تناک و تراژدی غم
»انگیزی است
آقای کارتر که بعد از دیدار با بان کی
 دبیر کل سازمان ملل در جمع،مون
: اضافه کرد،خبرن��گاران حاضر ش��د
«کاری که باید انجام دهیم مذاکرات
همه جانب��ه و رایزنی با رهبران ایران
است تا آنها اطمینان پیدا کنند که ما
».قصد حمله نظامی نداریم
وی ضمن ابراز امیدواری از بی اساس
بودن ش��ایعات حمله نظامی آمریکا
 «من فکر می کنم که:به ایران گفت
ای��االت متحده باید تاکید کند که در
ایران حرکتی برای تولید سالح های
».اتمی صورت نگرفته است

No.814

Nov. 01, 2007

...ایــران

،همزمان با ای��ن اخطار جیمی کارتر
نگرانی ها در کنگره آمریکا از تصمیم
احتمالی جرج بوش در تدارک حمله
.به ایران باال گرفته است
، بیست و پنجم اکتبر،روز پنج شنبه
جیم م��ارون نماینده حزب دموکرات
گفت ک��ه برداش��ت ش��خصی او از
 میلی��ون دالری۸۸ تقاض��ای بودجه
دولت بوش برای توس��عه بمب های
 آماده سازی زمینه حمله،سنگرکوب
.به ایران است
این نگرانی ها در حالی عنوان می شود
 چندی،که رییس جمه��وری آمریکا
پیش هشدار داد که اگر ایران به سالح
 جنگ جهانی سوم،اتمی دست یابد
.اتفاق می افتد
 جیمی کارتر به خبرنگاران،با این حال
گف��ت که ه��ر گونه حمله ب��ه ایران

Contract of Min. 1 year

ax included) / year

no. for 1st payment

جیمی کارتر رئیس
:جمهور پیشین آمریکا

حمله به ایران
اشتباهی
هولناک است

 رییس جمهوری پیشین،جیمی کارتر
 به، درباره حمله نظامی به ایران،آمریکا
.رهبران این کشور هشدار داد
ب��ه گ��زارش رادیو ف��ردا ب��ه نقل از
 جیم��ی کارتر،خبرگزاری فرانس��ه
تصمیم به حمله به ایران را اشتباهی
هولن��اک خوان��ده و از دولتم��ردان
خواست که برای حل بحران هسته ای
.ایران از راه مذاکره وارد شوند

list in
Specisatment,
Inve rance &
insu tgages
mor

 تاییدیه وام مسکن قبل از خرید خانه تضمین نرخ بهره نازل... انتقال وام مسکن شما از هرجا و-

Solutions

built

هادی اسالمی وطن

ا
حل
د
ا
د
س
ابق

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

Agent Immobilier Affilié

Free evaluation &
consultation

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

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1
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ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com

Insurance assessment, do I have enough
of the right kind of coverage for my life
today?
Retirement forecast? Am I saving enough
for my retirement?
Estate road map? Will my estate be hit by
a whopping tax bite?
I provide a clear and complete picture of
your current situation
Project your financial condition should
you remain on your current course
Offer constructive suggestions for improving your financial health now and in the
future
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!
ltation now
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groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

ç £¹®Á§

Lasalle Qc. H8R 2M9

Agent Immobilier Affilié

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

Free evaluation & consultation

Epicerie Nouveau Main
قابل توجه ایرانیان مقیم شرق مونتریال

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 روز هفته7

اکنون د رخدمت شما هموطنان گرامی
 مصطفی:با مدیریت ایرانی

، ترشیجات، حبوبات،انواع برنج
، خشکبار،مرباجات میوه جات
...  بسیــاری دیگر..آجیل و

861-5681

Epicerie Nouveau Main

1188 St-Laurent boul.
Montreal, QC H1A 1A1
Tel.: (514) 861-5682
Fax: (514) 861-7018

Masoud NASR

www.sutton.com

قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

Tel.:
(514)

®³œdÂ·±›

Financial security advisor
Mutual fund representative
4,Westmount Square, Suite 250,
Westmount,Quebec,H3Z 2S6,
Tel.: 514-935-3520, Ext.:485
Fax: 514-935-2930 Cell.: 514-885-4368

around

Investors Group offers a multitude
of products and features to make
the most of your mortgage.
From various payment options to
competitive rates,
pre-approvals to no-cost
transfers,
we offer flexible mortgage solutions to meet your individual
needs
- Cash management, how can I
maximize my current cash flow
situation?
- Strategic investment planning,
are my investments delivering the
return I need? Are they subject to
excessive tax liabilities?
Tax Efficiency review; am I taking full advantage of tax efficient
investment and income streams?
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x£½ Zf ç…£ gfZ !

Farnaz Motamedi

Hadi Islamivatan, B.Comm, B.A

St-Laurent
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Senior Travel Consultant

در خدمت هموطنان گرامی

you
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....همین امروز از مغازه ما دیدن کنید

Sepehr Safaee

Bur: (514) 364-3315
Cell: (514) 952-0242
Fax: (514) 637-1103
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کبک...
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___________
حسینصمیمی
___________
جلوگیری کنند و ماهیت الئیک
جامعه مدنی را حف��ظ نمایند .در حالیکه
طرح پیش��نهادی خانم م��ارووا -چنانچه
تصویب ش��ود -مهاجری��ن را به دلیل عدم
تسلط به زبان فرانسوی بصورت شهروندان
درجه دوم درخواهد آورد.
زمانی که ماریو دومون ،به دلیل درخواست
های «غیرمعقول» مذهبی اقلیتی محدود
که با عکس العمل اجتماعی مواجه شده بود،
اعالم داشت باید این موارد بصورت مشخص

«هویت کبک» ماروآ:
«آپارتاید فرهنگی و اجتماعی!»؟!
تبعیض آمیز ،مسخره و مغرضانه !

و صریح در قوانین نوش��ته شود که جامعه
کبکی دارای چه معیارها و هویتی اس��ت،
کس��ی را از داشتن اعتقادات فردی محروم
نکرده ،بلکه سعی

گفتار و نوشتار به زبان فرانسه نباشد حق
کاندیدات��وری برای مجلس ،انجمن ش��هر
و کمیس��یون ه��ای مدارس از وی س��لب
میگردد.
به زبان دیگر آنهائی که فرانسه را کامل ندانند
(به دلیل ضعف زبان) تبدیل به شهروندان
درجه دومی خواهند ش��د که حق تضمین
شده قانونی خویش را در حضور در صحنه
سیاسی زندگی از دست خواهند داد.
یکی دیگر از پیش بینی های این طرح ایجاد
کمیسیونی دائمی در مجلس بمنظور اینکه
در تمام تفسیرها و استفاده از مفاد منشور
آزادیهای فردی و قانون اساسی ،همواره زبان
و فرهنگ فرانسه و ارزشهای هویتی بنیادین
جامعه کبکی در نظر گرفته شود.
...چیزی که بی اختیار ما ایرانی ها را به یاد
«شورای نگهبان» رژیم و حکومت اسالمی
در ایران خودمان میاندازد!!
در متن طرح پیشنهادی صراحتا یادآوری
شده که در صورت تصویب و عبور این طرح
از پارلم��ان کبک،
قو ا نی��ن
تصو ی��ب
ش��ده و
مو ج��و د
فعلی در زمینه منشور زبان فرانسه و قانون
 ،101منش��ور حقوق اف��راد و آزادی های
فردی کب��ک ( )Charterقوانین مهاجرت
و آموزش و پرورش همگانی و بخش هایی
از قوانین جزائی –مدنی کبک می بایست
بازنگری شود.
تمام بحث بر س��ر آن اس��ت که در مراکز
بزرگ شهری و متروپول مانند مونترال که
همه س��اله بین  5تا  7هزار مهاجر جدید
به آن وارد می شوند ،موازنه به ضرر زبان و
فرهنگ فرانس��وی در حال وقوع است و در
عین حال این شهرهای بزرگ موتور اصلی
تولید و اقتصاد کبک هس��تند و لذا به این
دلیل جنجال و هیاهوی وامصیبتا برخاسته
و جهت حمله به سوی مهاجرین چرخیده
است.
اما گویا سیاستمداران فراموش کرده اند (یا
خود را به کوچه علی چپ زده اند!) که این
مهاجرین علیرغم کوهی از مش��کالت در
برابرشان ،با سخت کوشی و کار مداوم چه
نقشی اساسی را در وضعیت اقتصادی ایالت
ایفا میکنند و این مس��اله هیچ ارتباطی به
زبانی که با آن صحبت میکنند ندارد.
ژان فرانسوا لیزه ،استاد علوم سیاسی دانشگاه
مونترال و رئیس دفتر ژاک پاریزو ،نخست
وزیر جدائی طلب پیش��ین کبک در این
زمینهمیگوید:
باید روش��ی اتخاذ نمود ک��ه در آن فقط
مردم��ان اصلی و قدیم��ی (کبکی های
«سوش»!) و آنهائی که کبک را بنیاد نهاده
اند در رابطه با مس��ایل اساس��ی سیاسی
که به سرنوش��ت کبک ارتباط دارد ،نظر
بدهند! چرا که در غیر این صورت چگونه
خواهیم توانست سیطره فرهنگی فرانسه را
در کبک حفظ نمائیم؟
چه ایده و نقطه نظر تبعیض آمیز ،مسخره
و مغرضانه ای(!)
چطور نی��روی کار ارزان مهاجر تحصیل
کرده ک��ه برای بقاء به هر کاری دس��ت
میزند چیز خوبی است و فرزندان آنها که
آینده این سرزمین را تضمین خواهند کرد
خوبند؛
ولی اگر به هر دلیلی قادر به گفتار و نوشتار
به زبان عمومی فرانس��وی نباشند و یا در
فرهنگ و هویت��ی کبک «ذوب» نگردند

Halloween party
@ Donini Resto-bar
is back,

Sat. Nov. 3, 2007

ارتی
وین پ
هالو
وامبر
3ن ونینی
در د
والک

با دی

جی ک

405 Sherbrooke E.
with

d.j koolock.

3 best halloween Costumes
win $75, each in cash prize.

Admission Free:
between 10:30 P.M.
& 11:30 P.M.

$10:

after 11:30 P.M.

 3جایزه نقدی $ 75
برای بهترین لباسها

خامن مارو
وا
،
ب
ه
ش
ما
ای
ن
ا
جاز
ه را خنواهیم داد!

 خامن مارووا ،ما مهاجرین شهروندان دست دوم نیستیم،ما سازندگان آینده کبک و کانادا هستیم!
 نیروی کار ارزان مهاجر حتصیلکرده و فرزندان آنها(سازندگان آینده کبک) خوب است ،ولی اگر در هویت
کبک «ذوب» نشویم ،بخشودنی نیست؟!
 (گفته مارووا) ما ایرانی ها را به یاد «شورای نگهبان»رژیم و حکومت اسالمی در ایران خودمان میاندازد!
مثالی است در فارسی به این مضمون «اول
برادریت را ثابت کن بعد ادعای ارثیه کن!».
برهمین اس��اس باید به خانم پولین مارووا
رهب��ر جدائی طلبان کب��ک گفت آخرین
بار که چک کردیم« ،کبک» هنوز کش��ور
مس��تقلی نبود(!) که نیاز به قانون اساسی
و قانون تابعیت ویژه خود را داش��ته باشد و
هنوز و کماکان ایالتی است با شرایط خاص
خویش ،اما درون فدراسیون کانادا.
پولین م��ارووا رهبر جدید ح��زب جدائی
طلبان کبک��ی که اخیرا با تاجگذاری -و نه
با انتخابات مستقیم درون حزبی -به رهبری
حزب یادش��ده انتخاب گردید و با پیروزی
در یک انتخابات میاندوره ای از «شارلووآ»،
به مجلس ایالتی مجددا راه یافت ،در اولین
حرکت سیاسی بعنوان رهبر حزب ،الیحه
و طرح قانون «تعریف هویت کبک ،تدوین
قانون اساسی و قوانین تابعیت و شهروندی
کبک» را به پارلمان ایالتی ارائه داد و همراه
آن و با س��رعتی چشمگیر جهت گیریهای
عمیق ،عاطفی و هیستریک مخالف و موافق
را به همراه آورد.
البته قابل درک اس��ت که ب��ا این هیاهو و
کهنه شگرد سیاس��ی مجددا تمام حواس
ها متوجه حزب کبکی ش��ده و اینکه فقط
این گروه هستند که مدافع زبان ،فرهنگ و
هویت کبک هستند و این در حالی است که
در مناطق خارج شهری بطور مستمر گروه
گروه طرفداران جدائی و استقالل کبک به
سمت  ADQدر حرکت هستند.
در واق��ع ای��ن روزها همه سیاس��تمداران
دنب��ال آن هس��تند که با سیاس��ی کردن
مسایل اجتماعی ،به نفع خود بهره برداری
سیاس��ی نمایند و در این موارد همواره لبه
حمله مهاجرین را نشانه رفته است و سوال
این است که به چه قیمتی این هارمونی و
آرامش باید به خطر افتد.
حداقل لیبرال ها و  ADQدر پی آنند تا از
گسترش سنت گرائی و بنیادگرائی مذهبی

در تثبیت ارزش ه��ای اجتماعی که برای
بدس��ت آوردن آنها راه طوالنی طی ش��ده
است ،نمود.
و یا وقتی ژان شاره کمیسیون بوشار -تیلر را
بوجود آورد تا با مردم از تمام اقشار و سطوح
در تمامی ایال��ت مالقات نماید و از نگرانی
ها و یا پیشنهادهای آنان مطلع گردند ،این
اس��تنباط به دس��ت داد که هدف میتواند
مقاومت در مقابل افراطی خواهی مذهبی،
تقویت الئیسیته بودن جامعه مدنی و جدا
نگهداشتن دین از دولت باشد؛
گ��و اینکه پس از چند م��اه از فعالیت ،این
کمیسیون به دلیل واکنش جامعه در برابر
خواس��ته های مذهبی بعض��ی مهاجرین
بخص��وص مس��لمانان (عمدتا فرانس��وی
زبان!) و بعضا هم جدائی طلبان و افراطیون
«اتنیک» از راه اصلی خود تا اندازه ای خارج
ش��ده ،قضیه به نمادی در رابطه با تعریف
هویت و تعریف زبان و فرهنگ فرانسوی و
کبکی تغییر یافت و این مشکل اجتماعی
رنگ سیاسی تری بخود گرفته است.
اما طرح خانم مارووا چیز دیگری است...
با مرور متن کامل طرح و الیحه پیشنهادی
(برروی سایت رسمی حزب کبکی موجود
اس��ت) مالحظه خواهید نمود بسیاری از
حقوق های اجتماعی و فردی تضمین شده
در منش��ور آزادیهای ف��ردی کانادا و کبک
در این ایالت بگونه مس��تقیم به آشنائی و
شناخت زبان فرانسه و بقول هویت کبکی و
فرهنگ آن پیوند می خورد.
مهمترین قس��مت این طرح ،تدوین قانون
اساسی کبک و سیستم تابعیت و شهروندی
کبک است که نکته اساسی در آن آموزش
و یادگیری زبان و فرهنگ فرانسوی (نوشتن
و صحب��ت ک��ردن) در حد قاب��ل قبول و
استاندارد باال است و همزمان آموزش وسیع
تاریخ و فرهنگ فرانسوی در سطوح ابتدائی
و دبیرس��تان و چنانچه فرد مهاجر قادر به
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Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180 Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

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




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

 ۴۲۰۰ایرانی
در سال اقدام
به خودکشی
میکنند

سرپرست اداره کل سالمت روان
وزارت بهداش��ت گفت :س��االنه
ش��ش نفر به ازای هر  ۱۰۰هزار
نف��ر جمعیت در ای��ران اقدام به
خودکش��ی میکنند که معادل
 ۴۲۰۰نفر در سال است اما همه
خودکشیها موفق نمیشود.
ب��ه گزارش خبرن��گار اجتماعی
ف��ارس ،محمدباق��ر صاب��ری
زفرقندی ،سرپرس��ت اداره کل
س�لامت روان ،جوانان و مدارس
وزارت بهداش��ت در نشس��ت
مطبوعاتیدربارهوضعیتسالمت
روان در کش��ور گفت :بر اساس
آمارهای جهانی و تحقیقات انجام
شده در ایران ،حدود  ۲۰درصد
جمعیت کش��ور به نوعی دچار
یک��ی از انواع اخت�لاالت روانی

Nov. 01, 2007

کوتاه

معلم و آب می خواهیم

خفیف تا شدید هستند که از این
میزان ح��دود یک تا  ۱/۵درصد
رئیس س��ازمان آموزش
جمعیت کشور مبتال به بیماریایران امتی
اسکیزوفرنیا به عنوان یک بیماری
و پ��رورش چهارمحال و
شدید روانی هستند.
بختیاری گفته است 60
افس��ردگی
وی اضاف��ه ک��رد:
مدرسه اس��تان آب آش��امیدنی ندارد و برای
کشور
روانی
شایعترین اختالل
رساندن آب به این مدارس  640میلیون ریال
اس��ت که اگر همه موارد بسیار
اعتب��ار الزم داریم .یعنی 64میلی��ون تومان.
خفیف تا شدید این اختالل را در
نظر بگیری��م میتوان گفت  ۴۵به زبانی س��اده تر ،قیمت یک آپارتمان بسیار
درصد مردم در طول زندگی خود معمولی یک اتاق خوابه در نقاط جنوبی تهران.
این اخت�لال روانی را تجربه می همین مس��ئول استانی که در شورای آموزش
کنند ،بنابراین این نوع اختاللها ،و پرورش استان سخن می گفته ،اضافه کرده
است:
گستردگی بسیار باالیی دارد.
وی ادام��ه داد :آمار خودکش��ی برای هر  100كالس درس در مناطق روستایی
در ای��ران نیز در مناطق مختلف ب��ه یك معلم راهنما نیاز داری��م و برای هر 70
کش��ور متفاوت اس��ت ولی در كالس درس در مناط��ق عش��ایری یك معلم
مجموع میتوان گفت که ساالنه راهنما .در حال حاضر در سطح استان  44معلم
به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت راهنمای آموزشی کار می کنند.
ش��ش نفر در ای��ران اق��دام به مع��اون امور حمای��ت خانواده كمیت�� ه امداد
خودکشی میکنند که این اقدام
خراسان شمالی گفته است :هزار كودك تحت
در بین زنان بیش از مردان است
اما خودکشیهای موفق در بین پوشش این نهاد دچار س��وء تغذیه اند و وزن
كمتر از استاندارد دارند( .پیک نت)
مردان از زنان بیشتر است.

معافیت از سربازی
برای ایرانیان مقیم
خارج

در ای��ران اعالم ش��د ک��ه ایرانیانی
که تا قبل از س��ال  1384از کش��ور
خارج ش��ده اند ،به شرطی که بیش
از دو س��ال در خارج از ایران باشند،
می توانند کارت معافیت از سربازی
دریافت کنند.
بهم��ن کارگر رئیس س��ازمان نظام

وحشت جمهوری
اسالمی از کتاب
حکم توقیف برای کافه
کتاب های تهران

وظیفه ایران در گفتگو با ایرنا گفت:
کس��انی که دو س��ال پیش از ایران
خارج شده اند می توانند با پرداخت
مبلغپنجمیلیونتومانکارتمعافیت
بگیرند و اگر هم کارت معافیت نگیرند
می توانند ساالنه برای یک بار به مدت
سه ماه وارد ایران شوند.
ب��ه گفته آق��ای کارگ��ر ،همچنین
دانش��جویان ایرانی که از ش��هریور
س��ال  1385از ایران خارج ش��ده و
به عنوان دانش��جو در خارج پذیرفته
شده باشند و دانشجویانی که دانشگاه
محل تحصیل آنها مورد تائید سیستم

دفاع ایران از
سنگسار...

محم��د ج��واد الریجانی دبیر س��تاد
حقوق بش��ر قوه قضائیه ایران ،اجرای
حکم سنگسار یک مرد در شهرستان
اداره اماکن نیروی انتظامی با ارس��ال تاکس��تان را ناش��ی از اش��تباه قاضی
اخطاری��ه ای ب��ه  ۶کاف��ه کت��اب از دانسته و گفته است:
آنان خواس��ته اس��ت تا کافه کتاب و خجالت منی کشیم که احکام
کتابفروشی هایش��ان را تخلیه کنند ،را اجرا کنیم.
این در حالی است که مدیران این کافه وی گفت “برخی فکر می کنند چون
کتاب در حال رایزنی هستند تا حداقل غربی ها راجع به سنگسار به ما فحش
بتوانند کتابفروشی های خود را از این می دهند ما خجالت می کش��یم که
حکم مصون نگهدارند.
اح��کام را اجرا کنی��م در صورتی که
کافه کتاب ها فضاهایی اس��ت که در چنین چیزی نیست اصل فقه شیعه و
کنار کتابفروشی ها شکل گرفته و امکان فقه اهل بیت ،فقه خجالت نیست”.
گفت و گوی میان مراجعه کنندگان و الریجان��ی ک��ه زمانی مع��اون وزارت
مولفان آثار و حتی ورق زدن کتاب ها را خارجه و نماینده مجل��س ایران بود،
فراهم کرده است.
اکن��ون عالوه بر عضوی��ت در مجمع
اداره اماکن نیروی انتظامی مشکل این
کافه کتاب ه��ا را تداخل صنفی اعالم
کرده است .بر اساس قانون نظام صنفی
ایران هر شغلی باید از اتحادیه مربوطه
مجوز دریافت کن��د و اتحادیه مربوط
به هر ش��غل نمی تواند مجوز به شغل
دیگری بدهد ،در حالی که کافه کتاب
ها فقط از اتحادیه ناشران و کتابفروشان
مج��وز دارند و پیگری هایش��ان برای
دریافت مجوز از صنف مربوط به کافه
یک گزارش ت�ازه می گوید که
ها به جایی نرسیده است.
با این همه به گمان برخی از کارشناسان مافیا ب�ا درآمدی بی�ش از 120
تداخل صنفی بهان��ه ای بیش نبوده و میلیارد دالر در سال به یکی از
پیش از این کافه کتاب های چشمه و بزرگترین کسب و کارهای ایتالیا
پاتوق فرهنگی تهران به دالیل دیگری بدل شده است.
تعطیل شده بودند و هم چنین تداخل این گزارش که توس�ط اتحادیه
هایی در صنوف دیگر نیز متدوال است اصل�ی خ�رده فروش�ان ایتالیا
و کسی کاری به آن ها ندارد .این داوری تهیه شده است نسبت به رشد
را تعطیلی کافه تیتر و برخی از محافل نفوذ مافیا در جنوب هشدار می
تجمع روشنفکری نیز تشدید می کند و دهد.
می توان چنین نتیجه گرفت که مشکل این گزارش تخمین می زند که
اصلی برای اداره اماکن این است که در  7درص�د تولید ایتالی�ا مربوط
چنی��ن محافلی امکان گف��ت و گوی به بخش جرایم س�ازمان یافته
است.
روشنفکری پدید می آید.
اتحادیه خرده فروشان می گوید
به ش�دت نگران گسترش گروه
های اخ�اذی مافیا از کس�ب و
کارهای کوچک تا بزرگ است.
گفته میشود که  20درصد مغازه
رامشترک شوید:
ه�ای ایتالیایی به طور منظم به
مجرمان باج می دهند تا کسب
@Payvand
و کار آنها مختل نشود.
videotron.ca

درآمد مافیای
ایتالیـا ‘120
میلیارد دالر’
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آم��وزش عالی ای��ران (وزارت علوم و
وزارت بهداشت و درمان) باشد ،می
توانند ساالنه دو بار وارد ایران شوند و
در مجموع سه ماه در آنجا بمانند.
به گفته آق��ای کارگر ،ایرانیان مقیم
خارج در زمینه سربازی فرزندان خود
نگرانی نداشته باشند چون “این افراد
مشکل خدمت وظیفه عمومی ندارند
و می توانند به راحتی به کشور تردد
داشته باش��ند و درخواست معافیت
کنند و ب��ا پرداخت مبلغ��ی کارت
معافیت خود را دریافت کنند”.
تشخیص مصلحت نظام به عنوان دبیر
“ستاد حقوق بشر قوه قضائیه” فعالیت
دارد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود
اع�لام کرد که دس��تگاه قضایی ایران
در سال گذش��ته میالدی  ۱۷۷نفر را
اعدام کرده است و با به راه افتادن موج
جدیدی از اعدام ها در ماه های اخیر،
به نظر می رسد این رقم در انتهای سال
جاری ،به طور قاب��ل توجهی افزایش
پیدا خواهد کرد.
در س��ال های اخیر انتقاداتی نس��بت
به نقض حقوق بش��ر در ایران مطرح
شده اما آنطور که آقای الریجانی می
گوید “ستاد حقوق بشر” به این خاطر
درست نشده بلکه به دنبال آن است که
مسائل حقوق بشر را از دیدگاه اسالمی
پیگیریکند.
ویدئوخورشید:

اجاره فیلم های جدید ایرانی و خارجی
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مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

اسکناس  ۱۰هزار
تومانی در راه
مقامات بان��ک مرکزی ای��ران اعالم
کردند که در پی کس��ب مجوز برای
انتشار اسکناس های  ۱۰۰هزار ریالی
یا  ۱۰هزار تومانی هستند.
درش��ت ترین اسکناس رایج در ایران
هم اکنون ۵ ،هزار تومانی اس��ت که
اواخر اس��فند ماه سال گذشته( سال
 ) ۱۳۸۵وارد شبکه بانکی شد.

درحالی که اخی��را انتقادها از
دولت ای��ران به خاطر گرانی و
افزایش قیم��ت برخی کاالها
شدتگرفته،برخیکارشناسان
انتش��ار اسکناس��های با ارزش
باالت��ر را دارای آثار تورمی می
دانند.
اما محمد قدس الهی ،مدیر کل ریالی و
نشر اسکناس بانک مرکزی می گوید،
در حال حاضر شرایط اقتصادی ایران
به گونه ای است که با انتشار اسکناس
های درشت تر نیاز به استفاده از چک
و ایران چک کاهش پیدا می کند.

مساجد تورهای مسافرتی راه می اندازند
به پیشنهاد محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور ایران ،مساجد تورهای گردشگری
ارزان قیمت راه اندازی می کنند.
به گفته مسعود غالمی ،مدیر پروژه راه اندازی این تورها که “پروژه ملی گردشگری
مساجد ایران” نام دارد ،همه مردم می توانند از این تورها که شامل طبیعت گردی،
تفریحی ،تاریخی ،فرهنگی و انواع دیگر هستند استفاده کنند.
آقای غالمی می گوید به این ترتیب محصوالت گردشگری با کیفیت باال و قیمت
پائین به تمام روستاها و شهرهای محروم عرضه می شود.
در این پروژه ،آژانس های خدمات مسافرتی برگزیده تورهایی را که مردم از طریق
مساجد در آنها ثبت نام کرده اند ،بر پا می کنند.
قرار است بعضی از مساجدی كه در اجرای این طرح توان اجرایی باالیی دارند ،مجوز
فعالیت موقت گردشگری و برگزاری تورهای گردشگری بگیرند.

سوئد؛ بهترین کشور
برای مهاجرت؟!
در فهرس��تی که به تازگی بر اس��اس یک
تحقیق درباره مهاجر پذیر بودن کشورهای
اروپایی و کیفیت خدماتی که به آنها ارائه می
دهند منتش��ر شده ،سوئد رتبه اول را از آن
خود کرده است.
دراین تحقیق که سیاست های جذب مهاجر
را در  25کش��ور اروپایی بررسی کرده است
و مورد تائید و حمایت اتحادیه اروپاس��ت،
ش��اخص های جذب مهاج��ران در جوامع
میزبان بررسی می شود تا تصویری کامل از
وضعیت آنها در جامعه ارائه شود.
در آخرین گزارشی که بر اساس این بررسی
منتشر شده  ،معلوم شده است ،کشورهای
اروپایی به ط��ور کلی ،از نصف توانایی خود

برای ساماندهی مهاجران استفاده می کنند
اما سوئد حد اکثر توان خود را در این باره به
کار می گیرد.
دراین فهرست کشور لتونی ،واقع در اروپای
ش��مالی ،به عنوان کش��وری ک��ه حداقل
خدمات را به مهاجران خود ارائه می دهد در
مقام آخر قرار دارد .قبرس ،اتریش ،یونان و
اسلواکی در جدول بدترین ها به ترتیب بعد
از لتونی رتبه ه��ای دوم تا پنجم را به خود
اختصاص داده اند.
در ای��ن تحقیق  140معیار از جمله حقوق
مهاج��ران در محل ه��ای کار ،قوانین ضد
تبعیض نژادی و ش��رایط اخذ اجازه اقامت
دائم مورد بررس��ی قرار گرفته اند و با توجه
به مواردی از این دس��ت ،پنج کشوری که
بیشترین جمعیت مهاجران را در خود جای
داده اند یعنی ،بریتانیا ،اسپانیا ،آلمان ،ایتالیا و
فرانسه در نیمه باالی جدول رده بندی قرار
دارند.

فروش اکازیون فرش و وسائل خانه
Tel.: 514-515-1888

به گفته ای��ن مقام بلن��د پایه بانک
مرکزی ایران ۱۳ ،سال طول کشیده
تا اسکناس  ۵هزار تومانی منتشر شود
اما بانک مرکزی به دنبال آن است که
هر چه زودتر مجوز انتش��ار اسکناس
 ۱۰هزار تومانی را دریافت کند.

Sorrento
مژده مژده

گشایش بزودی...
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ناشی از رشد اقتصادی بی
امان چین و هند است.
بهای نفت به
سطح بی سابقه جمعیت هر یک از آنها
بش�که ای
بی�ش از  93دالر یک میلیارد نفر است
افزایش یافته است.
و با توجه به نرخ رش��د
قیم�
ت نف�ت از س�ال  2002پایدار  8درصدی اقتصاد
ت
اکنون بی�ش از چه�ار برابر هن��د و  10درصدی اقتصاد
ش
ده
ا
س
ت و بها هم اکنون  45چی��ن ،تولیدکنندگان و مصرف
درصد بیش از آغاز سال است .کنندگان در این کش��ورها با سرعتی
چه عوا
مس��تمرا فزاینده ان��رژی مصرف می
ب�ی ملی باعث این افزای
ش
کنند.
ام�ا
ن ش�ده و پیامدها
ی چین در سال  2003از ژاپن به عنوان
احتمالی
آ
و اقتص نبرایمصرفکننده
دومین مص��رف کنن��ده نفت جهان
اد جهان چیست؟
پیشی گرفت و به آمریکا نزدیک شد.
تقاضای نفت در این کشور ساالنه 15
درصد رشد می کند.
علت تازه ترین
تحلیلگ��ران از ای��ن
جهش در بها
نگرانن��د که تقاضای
چیست؟
جهان��ی ب��رای نفت
چنان ش��دید است
تنش فزاین��ده میان
ک��ه می��زان عرضه
ترکی��ه و جدای��ی
ممک��ن اس��ت توان
طلبان کرد در شمال
برآورده کردن نیازها
عراق به جهش اخیر
را نداشته باشد.
دامن زده است.
آژانس بی��ن المللی
تحلیلگ��ران نگ��ران
ان��رژی م��ی گوی��د
پیامده��ای تهاج��م
میزان تقاضا در سال
احتمال��ی نیروهای
آینده به طور متوسط
ترکی��ه ب��ه ع��راق
 2/2میلیون بشکه در
هستند.
روز افزای��ش خواهد
دولت ترکیه مجوز پارلمانی الزم برای
حمله علیه پیکارجویان ک��رد ،که از یاف��ت ،درحالی که متوس��ط افزایش
دیرباز خواهان کشوری مستقل بوده تقاضا برای س��ال جاری میالدی 1/5
میلیون بشکه بوده است.
اند ،را دریافت کرده است.
میزان نفت تولید شده در شمال عراق به گفته این آژان��س ،میزان تقاضای
در عمل خیلی کم اس��ت و خط لوله س��االنه تا س��ال  2012دو درصد باال
اصلی که شهر کرکوک در شمال ناحیه خواهد رفت و س��ایر پی��ش بینی ها
کردنشین را به ترکیه وصل می کند از حاکیست که میزان آن طی  25سال
زمان حمله  2003به عراق برای دوره آینده می توان��د از حدود  90میلیون
بش��که در روز به  140میلیون بشکه
های طوالنی بسته بوده است.
اما بی��م آن می رود که مناقش��ه اوج برسد.
بگیرد و تولید نفت در سطح وسیعتر
در منطق��ه  -ع��راق ،ای��ران ،کویت و واکنش اوپک نسبت به این
عربستان س��عودی حدود  20درصد وضعیت چه بوده است؟
نفت جهان را تامین می کنند  -تهدید
شود که خود به افزایش قیمت دامن اوپک به عنوان تامی��ن کننده اصلی
نفت در جهان برای اقدام جهت کاهش
زده است.
به ویژه در مورد احتمال حمله تالفی قیمت تحت فشار دائمی قرار دارد.
جویانه کردها به یک خط لوله مهم در سازمان کش��ورهای تولیدکننده نفت
ترکیه که روزانه  700هزار بشکه نفت اخیرا زیر فش��ار شدید تن به افزایش
را از آذربایجان به بندر جیحان منتقل تولی��د داد و موافقت ک��رد از روز اول
نوامبر سقف تولید را  500هزار بشکه
می کند نگرانی وجود دارد.
وضعیت ش��مال عراق تنه��ا یکی از در روز افزایش دهد.
عوامل ژئوپولیتیکی است که باعث بی گزارش ها حاکیس��ت که این حرکت
اعتمادی در بازار و کمک به باال بردن با ابتکار عربستان سعودی انجام شد.
البته شمار کشورهای عضو اوپک که
قیمت نفت شده است.
فش��ار ایران برای دس��تیابی به انرژی بتوانند ظرفیت تولید خود را افزایش
اتمی ،و به اعتقاد بسیاری سالح اتمی ،دهند زیاد نیست.
ای��ن نگرانی را پدید آورده که ایران در اوپ��ک می گوید نیاز بازار به نفت خام
هرگونه رویارویی احتمالی در آینده از “به خوبی تامین ش��ده اس��ت” و در
ذخایر نفتی اش ب��ه عنوان یک برگ آینده نزدیک نیز چنین خواهد بود.
اوپک گمانه زنی مبادله کنندگان  -که
برنده استفاده کند.
به عالوه تهدیدهای نه چندان پوشیده می توانند با ش��رط بندی
آمریکا دایر بر عدم مردود بودن گزینه روی مسیر آینده بها پول
نظام��ی علیه ایران بیم ها را تش��دید در آورن��د  -را عامل ادامه
افزای��ش قیمت دانس��ته
کرده است.
همچنی��ن خش��ونت پیکارجویان در است.
نفت خیزتری��ن ناحیه نیجریه ،جایی ام��ا منتق��دان اوپک می
که گروگانگیری کارگران شرکت های گویند این س��ازمان باید
خارج��ی نفت حادثه ای عادی ش��ده برای کاهش بها با جدیت
بیشتری اقدام کند.
است ،به تورم دامن زده است.
ج��ان رابرت��س ،تحلیلگر
امنیت انرژی در ش��رکت
آیا تقاضا برای نفت همچنان
“پ�لات” م��ی گوی��د:
اوج می گیرد؟
“واکن��ش اوپ��ک تاکنون
بله .مهمتری��ن کاتالی��زور در صعود خیلی ضعیف بوده است.
سرسام آور قیمت نفت در واقع ساده احس��اس بازار این اس��ت
تری��ن محرکه اقتصادی اس��ت :عدم که وقت آن اس��ت اوپک
بار دیگ��ر تولید را افزایش
توازن میان عرضه و تقاضا.
تقاضا در باالترین حد خود قرار دارد که دهد”.

باشگاه کشتی «وست آیلند»
با مربیان کارآزموده کشتی درسطح جهانی

West End Gym
7025 Cote St Luc

Cote Saint Luc, QC H4W 2T8

Tel.: (514) 489-6879
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برندگان و
بازندگان
قیمت باالی
نفتکیستند؟
در صورت احتس��اب
نرخ تورم ،قیمت نفت هنوز
کمتر از اوج سال  1980است ،زمانی
که نفت با قیمت امروز بش��که ای 95
دالر معامله می شد.
در آن زمان ،گرانی نفت باعث رکود در
آمریکا شد و اکنون نگرانی های مشابه
درحال ظاهر شدن است.
دولت بوش گفته است که “به شدت
نگران” سطح فعلی قیمت هاست ،آن
هم در زمانی که انتظار می رود سرعت
رش��د اقتصاد آمریکا در سال آینده به
میزان قابل توجهی افت کند.
به��ای باالی ان��رژی زندگ��ی را برای
مصرف کنندگان و کاس��بکاران گران
می کند و بر مصرف آنها در سایر بخش
ها اثر منفی می گذارد.
متوسط قیمت بنزین در آمریکا کمی
پایین تر از  3دالر در گالن (تقریبا 3/8
لیتر) است و صاحبان پمپ های بنزین
در بریتانیا هش��دار داده اند بها ممکن
است به زودی از لیتری یک پوند فراتر
رود.
اما در آنسوی دیگر قضیه ،نان شرکت
های بزرگ��ی مانند اگزان موبیل و بی
پی در روغن است و به کشورهای نفت
خیز نیز بد نمی گذرد.
ثروت نفتی باعث تقویت تالش های
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئال برای
تغییر اوضاع در این کشور شده و به او
امکان داده است برنامه وسیع اجتماعی
را پی��اده ک��رده و انتقادهای آمریکا از
سیاست های خود را رد کند.
در روس��یه نیز درآمد هنگفت نفت و
گاز تالش های والدیمیر پوتین برای
اعمال کنت��رل دولتی بر بخش انرژی
کشور را تقویت کرده است.

قیمت ها به کدام سو می
رود؟
زمانی که برخی تحلیلگران در س��ال
 2005پی��ش بینی کردن��د نفت در
نهای��ت از بش��که ای  100دالر فراتر
خواه��د رف��ت بس��یاری آن را جدی
نگرفتند.
اما این پیش بینی اکنون یک احتمال
واقعی به حس��اب می آید ،با این حال
تحلیلگران هشدار می دهند که بازار
همچنان ناپایدار است.
جان رابرتس از شرکت پالت می گوید:
“دالیل زیادی هس��ت که فکر کنیم
قیمت به  100دالر خواهد رسید”.
“ام��ا همزمان اگر یک اتفاق درس��ت
بیافتد بها بار دیگ��ر به  70دالر یا 60

ماریا
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COTTONE

مشاور مهاجرت به کانادا
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE

Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
----------------------------------------Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

جهت کلیه امور مهاجرتی درخدمت جامعه محترم ایرانی هستم

توجه بفرمائید من در حال حاضر در ایران بسر می برم
خواهش می کنم با تلفن های زیر در تهران
با من متاس بگیرید:

Tel.: 8845-8851 Tel.: 8845-8341 Fax: 8845-3523
--------------------------------------------

980 St-Antoine W. Suite 308

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

)(X:Mansfield
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com

کیترینگشیراز
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
(سرد و گرم)
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
یادبود ،ترحیم و...

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

* سرویس رایگان تحویل غذا
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال

خدیجه و ناصر
----------------

Tel.: 514-688-3144
514-963-5179
450-688-6626

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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با شعار صلح و حفظ طبیعت
گذاشتیم در
شهرهای مهم
(بیشتر در پایتخت
كشورها) درخت
نسیم یوسفی و
بكاریم و با این حركت
شاید توجه دیگران را
جعفر ادریسی،
بیشتر به محیط زیست و
زوج جوان ایرانی
که با شعار صلح و
حفظ آن جلب كنیم .
 ...اگر بتوانیم سعی می
حفظ طبیعت ،ماه
آوریل  ،2007با
كنیم در همان مكان ها
دوچرخه ،به قصد
درختی بكاریم و شاید
این رسمی شود در بین
پیمودن جهان ،از
دوچرخه سواران ایرانی
ایران حرکت کرده
بودند ،پس از پشت
و غیرایرانی كه در همان
سر گذاشتن اروپا،
محل درختی بكارند و...
شاید روزی جنگلی (هر
هفته پیش ،سر را ه
تور بزرگ کانادا ،به
چند كوچك) بسازیم.
امیدواریم با وجود
مونتریالرسیدند.
در مقدمه دلنشین
مشكالت فراوان -با
ن
سیم یوسفی حمایتهایشما-بتوانیم
معرفی این دو
جعفر ادریسی این سفر را با موفقیت به
هموطنبلند
پایان رسانده و توشه ای
همت در سایت
برپار را همراه آوریم...
زیبایشان می خوانیم:
روز جمعه  26اکتبر ،درخت صلح
 ...ما یك زوج ایرانی هستیم به
نمادین این زوج جوان در پارک
نام های سمیه (نسیم) یوسفی و
جعفر ادریسی كه پس از چندین دومینیون ،تقاطع پیل و رنه له
لوک کاشته شد.
سال فعالیت كوهنوردی و سنگ
گزارش را در ستون خانه ایران
نوردی و آشنا شدن با افرادی
صفحه  – 14بخوانیمكه با دوچرخه مسیرهای بین
این زوج ،روز شنبه  27اکتبر،
كشورهای مختلف را طی كرده
در باران شدید ،در راهپیمایی
اند ،تصمیم رفتن به سفری دور
را در ذهن پروراندیم ،پروراندیم
«ائتالف ضد جنگ» کبک برای
مخالفت با سیاست های جاری
و پروراندیم و اكنون قصد کرده
دولت کانادا در افغانستان ،اعتراض
ایم در مدت حدود  2سال ،از
فروردین  1386مسافت  20000به جنگ عراق و پیشگیری از
حمله احتمالی آمریکا به ایران به
كیلومتری را در بین چندین
كشور جهان با شعار حفظ محیط شرکت کردند.
با آرزوی بهروزی و موفقیت برای
زیست و صلح و دوستی  ،با
این دو هموطن سخت کوش!
دوچرخه ركاب بزنیم.
در مسیر حركت هم قرار

به گرد حباب خاک!

Nov. 01, 2007

کنفرانس اجنمن مطالعات
خاورمیانه در مونتریال
November 17-20 2007
Montréal, Canada
(Palais des Congrès, Hyatt
Regency, Hotel InterConti)nental

www.mesana.org

MESA

The Middle East Studies Association
The Middle East Studies Association
(MESA) is a private, non-profit, nonpolitical learned society that brings
together scholars, educators and
those interested in the study of the region from all over the world. From its
inception in 1966 with 50 founding
members, MESA has increased its
membership to more than 2,600 and
now serves as an umbrella organization for more than sixty institutional
members and thirty-nine affiliated
organizations. The association is a
constituent society of the American
Council of Learned Societies, the
National Council of Area Studies Associations, and a member of the National Humanities Alliance. As part of
its goal to advance learning, facilitate
communication and promote cooperation, MESA sponsors an annual
meeting that is a leading international
forum for scholarship, intellectual exchange and pedagogical innovation.
It is responsible for the International
Journal of Middle East Studies, the
premiere journal on the region, the
MESA Bulletin and a quarterly newsletter. An awards program recognizes
scholarly achievement, service to the
profession and exemplary student
mentoring. MESA is governed by
a nine-member Board of Directors
elected by the membership.

اجنمن دوستاران زرتشت

با پوزش بدینوسیله به اطالع عالقمندان میرساند سخنرانی آقای مجید کفائی که قرار بود
در تاریخ  4نوامبر برگزار شود ،به وقت دیگری موکول گردیده است .تاریخ و جزئیات آن در
اطالعیه های بعدی به آگاهی همگان خواهد رسید.
روابط عمومی انجمن دوستاران زرتشت

بیائید جشن های ملی را پاس بداریم

جشن شب یلدا

زمان جمعه  21دسامبر 2007
جزئیات درشماره های بعدی نشریه پیوند به آگاهی همگان خواهد رسید
روابط عمومی

منتشر شد

آدم و َح ّوا

و افسانۀ امام زمان

نگاهی به
 عظمتِ جهان هستی داستان آدم و ح ّوا افسانۀ امام زمان نظری��ۀ امام جعفر ص��ادق در بارۀُمشرک
 وظیفه شاعر جوامع بش��ری چگونه باید خود رااداره کنند
پانزده شعر فلسفی و عرفانی بزبانفارسی
 دو شعر بزبان فرانسه سه شعر بزبان انگلیسی(شعر جنایتکاران یکی از آن سه شعر
است)
 گفتاری در بارۀ لزوم داشتن سالنامهای که سر چشمه اش در ایران باشد
و نه در عربستان

مجید کفائی (شاعر ،محقق)
(سفیر شعر )

kafai1212@videotron.ca

محل فروش در مونترال
تپش دیجیتال و ویدیوخورشید
محل فروش در اتاوا :فروشگاه آریا
بها  15 :دالر :سفارش مستقیم
هزینۀ پستی در کانادا  3دالر
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ایران...
خانه
قسمت اول:

accommodement

قسمت دوم:
نگرانیهای ما

یادداشت

منت کامل

دیدگاه ما از مسئلهی
خانه ایران ،ارایه
مهاجرت

شده به کمیسیون
تیلور -بوشار:

خانهای��ران مونت��رال سازمانیس��ت
غیرانتفاعی و صرفاً با هدف فرهنگی و
بشردوستانهبنیانگذاریشدهاست.این
سازمان هیچگونه وابستگی و یا گرایش
خاص��ی ب��ه گروهها یا س��ازمانهای
سیاسی،مذهبیندارد.
قبل از هر چیز ،خان��ه ایران مونترال
مراتب س��پاس خ��ود را از فرصت در
اختی��ار گذاش��ته اعالم م��یدارد .بر
این باوریم که بدین وس��یله خواهیم
توانس��ت نقطهنظ��رات ،دغدغهه��ا،
و نهایت��اً پیش��نهاداتمان را ب��ا ای��ن
کمیسیون در میان بگذاریم .امید آن
موثرترین
را داریم و قویاً معتقدیم که ٌ
و دموکراتترین روشها برای پرداختن
به اینگونه مس��ایل اجتماعی همانا
گفتم��ان رو دررو میباش��د .ازین رو
این اقدام دولت را بسیار قدر مینهیم
وخوشآمدگوی اقداماتی اینچنین در
آینده نیز میباشیم.
ما از کشوری هس��تیم با پیشینهای
ه��زاران س��اله ،غن��ی و متن��وع و با
تاریخچهای پر نش��یبو فراز در طی
قرن معاصر .در کولهبار ما ،تجربههایی
چون جنگ و مهاج��رت ،تنگناهای
اقتص��ادی ،بحران هویت و بس��یاری
دیگ��ر از این زمره میگنجد .بنابراین
عمیقاً اعتقاد داریم که با تقسیم کردن
تجربیاتاجتماعیمانباشماهموطنان
جدیدم��ان ،کانادای��ی و بهخصوص
کبکیها ،هم ش��ما و هم ما خواهیم
توانست از آن بهرهگیریم .و این البته
ورای تمام��ی گنجینههای اقتصادی،
حرفهای ،فنی و هنریست که جامعهی
ایرانیان مونترال با خود به این سرزمین
به ارمغان آوردهاست.
موضوع م��دارای معق��ول ،چگونگی
مطرح شدن آن در رسانهها و تمامی
مطال��ب حاش��یهای آن تبدی��ل به
موضوعی بحثبرانگی��ز در جامعهی
م��ا شدهاس��ت .در ادامه ،م��ا در ابتدا
نقطهنظر خود را در ارتباط با مسئلهی
مهاجرت ابراز خواهیم کرد .س��پس
چکیدهای از نگرانیهای بنیادیمان را
در این زمینه برمیشماریم و در پایان
از آنجایی که به س��اختن و پیشرفت
اعتقاد داریم ،پیش��نهاداتمان را بیان
میداریم و امیدواریم این پیشنهادات
در گزارش پایانی این کمیته به مقام
اعظم نخستوزیر در نظر گرفتهشود.

خانه ایران
خبر کوتاه:
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ما به کش��وری مهاجرت کردهایم که
سالیان سال مهد هماهنگی و تفاهم
متقابل بودهاس��ت .بنابرای��ن قاعدتاً
میبای��د نه تنها بتوانیم عقاید خود را
آزادانهبیاننماییمبلکهمیبایدنگرانیی
از بابت تبعیض نداشتهباشیم.
ما هم��واره به کانادا و بهویژه کبک به
دی��د خانهی دوم خود نگریس��تهایم
و ب��ه عنوان ش��هروند کبکی مفتخر
تساوی حقوقی که در سیستم قضایی
کانادا و کبک در نظر گرفتهشدهاست
میباشیم.
براین باوریم که ما عضوی تأثیر گذار
و ش��رکتکننده در جامع��هی کبک
بودهایم .ما خ��ود راکبکی میدانیم و
تمام افراد جامعه را مساوی میدانیم
و بدان مفتخریم.
معتقدیم که در کنار تمام سرمایههای
تخصصی و مالی که ما ایرانیان
فکریٌ ،
به جامعهی کبکی عرضه کردهایم از
جامعهی کبک نیز بسیار گرفتهایم و
آموختهایم .ما به این زیبایی تبادل فکر
و فرهنگ و اندیشه اعتقاد داریم و این
همان چیزیست که به فرزندانمان نیز
آموختهایم.
ما فکر میکنیم که تالش و زمان
الزم اس��ت تا ارزشه��ا و هنجارهای
جامعهیکبکبهدرستیفهمیدهشود.
ضمنآنکهاعتقادنیزداریمهمانطورکه
کبک درهای خود را بهسوی مهاجرین
باز می کند ،بای��د این حقیقت را در
نظر داشته باشد که مهاجرین چیزی
فراتر از “نیروی کار صرف” هس��تند.
بلکه آنان انسانهایی هستند با ارزشهای
اجتماعی مخصوص به خود که لزوماً
متغایر با ارزشهای کبکی نخواهد بود.
و همینطور مهاجرین متعلق به همین
جامعهای هس��تند که بقیه ساکنین
کبک .م��ا اعتقاد داری��م که همهی
مهاجرین ،تک تک اعضای جامعه ،باید
به قانون احترام بگذارند اما این به هیچ
عنوان به این معنا نیست که مهاجرین
باید ی��ا ذوب در جامعه کبکی گردند
و یا بیگانه خوانده ش��ده و به حاشیه
رانده شوند.
م��ا بر این باوری��م که آنچه کبک
را یک جامعه استثنایی میکند همان
همزیس��تی صلحآمیز بی��ن همهی
ماس��ت .با هم کار می کنیم و با هم
به تبادل فرهنگی -ارزشی میپردازیم.
در انته��ای روز ،همگی خود را کبکی
مینامیم.

-1ما کبک را به عنوان خانهی دوم
خود انتخاب کردیم با آرزوی جاافتادن
در ساختار اجتماعی -اقتصادی کبک
و ب��ا آرزوی پ��رورش کودکانم��ان با
استانداردها و موقعیتهای موجود در
کرات در مطالعات
اینجا .بااین وجود به ٌ
و رس��انهها ش��اهد آن هس��تیم که
تخصص و تحصیالت
مهاجرین دارای ٌ
عالیه معموالً با موانع بسیاری در جهت
دس��تیابی به بازار کار حرفهای مواجه
میشوند.
-2ه��ر ک��دام از م��ا ب��ه دلیلی به
اینجا آمدهایم .اما آنچه وجه اشتراک
ما خواهد بود هم��ان آزادی بیاننظر
اس��ت که بزرگترین ارزش جامعهی
کبک میباش��د .ا ٌما در سالهای اخیر
تعدادی اندک ،همانها که بر رسانهها
نفوذ دارند ،چهره و دیدگاه دیگری از
اینکه کبک چگونه باید با مهاجرینش
برخورد کند نشان دادهاند ،دیدگاهی
تحمل است.
که در برگیرندهی عدم ٌ
هم��ان دیدگاه��ی ک��ه مهاجرین را
ش��هروند دس��ت د ٌوم میانگارد و نه
مساوی با دیگران .همان دیدگاهی که
با خود پدیدهی نژادپرستی را بهدنبال
میآورد .نتیج ه این شده است که تنها
درص��د کوچکی از ه��ر دو طرف که
آمادهیاینگونهبحثونزاعهامیباشند
بهعنوان نماینده کبکیهای فرانسوی
زبان و مهاجرین تلقی شدهاند.
-3ما بس��یار نگران سیاسی شدن
مسئلهی “مدارای معقول” هستیم .به
نظرمیرسدگروههایمختلفسیاسی،
قصد دارند از این موضوع امتیازی برای
خود کسب کنند .موضوعی که اساساً
ماورای افق احزاب سیاس��ی است .ما
شدیداً نگران هستیم که اگر چنانچه
اوضاع به همین منوال پیش برود ،هر
دو طرف معادله زیان خواهند برد .و از
بین تنش ایجاد شده به سختی بتوان
راهحلٌی معقول پیدا کرد.
-4مطمئ��ن هس��تیم ک��ه ب��ه
حاش��یهراندن مهاجرین بدترین نوع
عملکرد خواهد بود .این کار پدیدهی
چندفرهنگی را که سالها جزو “هویٌت
کبکی” بوده اس��ت ل ٌک��ه دار خواهد
نمود.

قسمت سوم:
پیشنهادات ما
ادامه از صفحه12 :

دوچرخ هسوارا
ن
ای
ر
ان
ی
با
پ
یا
م
صلح و دوستی...

یک زوج جوان دوچرخهسوار ایرانی به منظور
شناساندن طبیعت زیبای ایران و رساندن پیام صلح
و دوستی ایرانیان تصمیم گرفتهاند دور دنیا
مدت دو سال رکاب بزنند و از هر
را در طول ٌ
شهری که می گذرند درختی به اسم مردم
ایران و به نشانهی صلحجویی ما ایرانیان
بکارند.این زوج در مسیر ششماههای که
تاکنون طی کردهاند هفتهی قبل را در
مونترال گذراندند و در روز جمعه  26اکتبر
در مرکز شهر مونترال
درختی را به نام مردم ایران
کاشتند.
خانه ایران مونترال با وجود
اعالن کوتاه قبلی ،توانست
 225دالر از بین بعضی
از افراد جامعهی ایرانی
جمعآوری کند و در روز
درختکاری به این زوج جوان
به منظور تقدیر از تالششان
در جهت رساندن پیام صلح
ایرانیان به مردم کشورهای
دیگر و حفظ طبیعت هدیه
کند .خانه ایران مونترال از
تمام دوستانی که به این
منظور مبلغی اهدا نمودهاند

قدردانی و

سپاسگزاریمیکند.
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درشهر...
کتابخانهنیما

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

• پیاده روی در طبیعت

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

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

هیئتاجرائیهکتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

کالس فارسی برای کودکان و نوجوانان
ایرانی و بزرگساالن غیرایرانی
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تلفن514-886-4768 :

 جمعه  2نوامبر:سخنران :آقای همراهی
خاطراتی از حمام های قدیمی
ایران
 جمعه  9نوامبر :برنامه ای از آقای منوچهری
ترانه ها و خاطره ها
 جمعه  16نوامبر:بحث آزاد
پیرامون هویت فرهنگی
 جمعه  30نوامبر:سخنران :آقای جابر کلیبی
نگاهی به انقالب اکتبر
-------------------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 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

Nov. 01, 2007

منایشگاه + ۲
 ۲ × ۷زن نقاش
درایران امروز

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

نمایش��گاه وخان��ه ی کت��اب ایران
 ، MEKICصمیمانه از ش��ما دعوت
م��ی کند ت��ا از کارهای متف��اوت و
دیدنی
۲×۷+۲زن نقاش ای��ران امروزدیدن
کنید .در میان این نقاشان ،به نامهایی
معروف برمی خوریم ،کسانی که
نمایشگاه هایی درخارج از ایران داشته
ان��د ،اما ن��ه در کان��ادا و نیز دختران
جوانی که حتی تصور به نمایش
درآمدن کارهایشان در خارج از ایران،
در س��ن وموقعیت فعلی ،برایش��ان
امری محال بوده است.
 MEKICبسیار خوشحال و مفتخر
اس��ت که در این تجرب��ه ی غریب و
چند گونه با شما شریک می شود.
با امید دیدن شما در روز پنج شنبه ۸
نوامبر از ساعت  ۷تا ۱۰
نمایش��گاه تا تاری��خ  ۱۵ژانویه ادامه
خواهد داشت.
سه شنبه  -جمعه  ۱۱تا ۱۹
شنبه  -یکشنبه  ۱۲تا ۱۸
---------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
----------

اوتـــاوا
Ottawa Persian Radio

«نماشـــوم»

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو هم صــدا
یکشنبه ها 9 :تا 11شب
 )613( 244-0979داخلی 421

www.chinradio.com
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جشن های ملی
را پاس بداریم

دوباره دور هم جمع می شویم تا یادش
را گرامی بداریم
مراسمی به مناس��بت اولین سالگرد در
گذش��ت رفعت دانش یک��ی از فعالین
کتابخانه نیم��ا برگزارمیگردد .از همه
دوستان و آش��نایان دعوت می شود در
این مراسم شرکت کنند.

زمان :جمعه  23نوامبر

س��اعت  18وس��ی دقیقه تا  21و سی
دقیقه
هیئت اجرائیه کتابخانه نیما

اجنمن دوستاران زرتشت
جشن شب یلدا:











































جمعه  21دسامبر 2007

جشن سده:

جمعه  1فوریه 2008

جشن چهارشنبه سوری:

سه شنبه  18مارس 2008
-----------------------------تلفــــنآگاهی:
514-325-3012


















گروه خیریه پردیس

Auditorium:1200 Atwater
Westmont, Metro: Atwater

روابط عمومی

مونتریال:خامن پروانه ابهری 784-0305 )514( :














آموزش دف

















تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی

(ردیف و تصنیف) فروش دف
485-0739
993-0739

)(514
)(514

Babai,will pay akavan: oct-nov:80

5

با تال ش��ی مشترک بر علیه جنگ
احتمالی و نظام استبدادی حاکم بر
ایران بکوشیم












































www.sun-video.com

E-mail: sunvideo@videotron.ca

(514) 898-IRAN 
























5897 Sherbrooke W. Tel.: (514) 483-6017, 483-IRAN

هموطنان خطر حمله
به ایران جدیست
فراخوان
عمومی
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گفتگو و تبادل نظر در باره اقدامات
ممکن علیه نقش��ه تجاوز امریکا و
سیاس��تهای ضددموکراتیک رژیم
جمهوری اسالمی بیش از هر زمان
ضروریست
دوستان عالقمند درانجمن ادبی ،ا
نجمن زنان ایرانی مونترال ،کتابخانه

نیما ،انجمن های دانشجوئی ،انجمن
طرفداران زرتشت ،بنیاد سخن
آزاد ،گ��روه مطالعات تاریخی-
اجتماعی ایرانیان مونترال
و شما....و شما ...و
دس��ت یاری بسوی ش��ما دراز
میکنی .م
با ش��رکت در جلس��ه ای که در
تاریخ شنبه  10نوامبر در محل
خانه کتاب در س��اعت  6-8بر گزار
میگردد،
بتوانیم راهی بیابیم.

اجنمن دفاع از حقوق
بشردر ایران (مونترال)

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

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

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

حقیقی

شما

چیست؟
انسانهانیازهای
مختلفیدارند.
بعضی به پول احتیاج
دارند،
بعضی به سالمتی،
بعضی به آرامش،
بعضی به استراحت
و ...

راستی نیاز شما
چیست؟

امروز می خواهیم در
مورد نیاز حقیقی ای
که شاید شما داشته
باشیدصحبتکنیم.

نیاز هر کس با شخص
دیگر فرق می کند .ما
از زمینه های مختلف
با مشکالت مختلف
می آییم،
و نیازهای ما یکی
نیست...

بیماری ای است که داری .مریم و مرتا
امروز شاید نیاز تو
در آشپزخانه می دید و مریم
اعظم و طبیب اعظم مرتا نیاز خود را
عیسی مسیح شفادهنده
زد پاهای مسیح می یافت.
نیاز خود را در ن
فا
ش
و
ند
ک
س
اینجا حضور دارد تا تو را لم
خیلی مشغول خدمت هستی
امروز شاید شما
می خوری که خدمتت چه
از چند شخص بخشد.
و تمام مدت غصه
امروز می خواهیم به نی
چه نتیجه ای خواهد رسید.
کتاب مقدس اشاره کنم:
خواهد شد و به
در
می کنی و مشغول هستی.
مانند مرتا فقط کار
ی و پشتکار خوبی داری ولی
جلئون
آدم تنبلی نیست
ای بود که احتیاج داشت از
ش کردی که مسیح در خانه
لجئون دیوزده
یک چیز را فرامو
ی یابد .بعضی هستند که از
زن سامری
دیوهایش رهای
ت و از او استفاده نمی کنی.
ی
ها
اه
دگ
دی
شاید داستان زن سامری را از
ربه می خورند و شب و روز
توس
از تمام فرصت استفاده می
می خواهم ارواح پلید ض
مریم برعکس مرتا،
وز
مر
ا
ختلف مطالعه کرده اید .ولی
خاطر گناهی که در قلبش
م
زن فکر ندارند.انسان به
سیح آن نصیب نیکو را ببرد.
ن
ای
م.
کن
کند تا از م
در مورد نیاز این زن صحبت
یطان شده و شیطان در قلب
است اسیر ش
نم آن روز مریم راضی تر و
ش در لحظه ای که با مسیح
من فکر می ک
ش را قرار داده تا آنها را عذاب
می کرد که نیاز
نکشد و انسانها دیوهای
به خواب رفت تا مرتا .شما
ت
حم
خوشحال تر
ز
روبرو شده این است که دیگر
ی مختلف وجود دارند :دیو
دهند .دیوها
د.
ش
بک
ب
آ
و
ح
ید
ادت ،دیو طمع و غیره .مسی
در گرمای نیمروز سر چاه نیا
چطور؟
شهوت ،دیو حس
ید
ین
ب
ی
م
ود
خ
ید امروز احتیاجی که برای
ند هر دیوزده ای را آزاد کند.
شا
می توا
سامری خنده دار باشد .او در
زن
مانند این
ما نیاز خود را خیلی چیزها
و پرقدرت ترین شخص قرار
امروز شاید ش
ن
ری
دت
برابر ثروتمن
که از هر کسی بهتر نیازتان
یزی می خواست؟ آیا برای
بدانید و فکر کنید
چ
چه
گرفته بود و
ی نیاز حقیقی شما را فقط
را می دانید ،ول
ت.
س
نی
دار
شما خنده
نیقودیموس
نه اطرافیان ،نه پدر و نه مادر
نیز در برابر این شاه شاهان
در شب به سراغ مسیح خداوند می داند.
ما
گاهی اوقات
نیقودیموس در پنهانی
فقط خود خداوند که خالق
یم که اگر با دید باز نگاه می
و نه دوستان بلکه
او این بود که در این پیری
ور
آ
ی
م
نیازهایی را
آمد و تمام غصه
دل شما آگاه است می تواند
ده دار تر از این زن سامری
شما است و از
ملکوت خدا شود یا نه؟ این
خن
ی
کردیم ،خیل
چیست(اشعیاء 15:29؛ اول
آیا می تواند وارد
انسانی با آن روبرو بگوید که نیاز شما
هر
می نمود.
موضوع مهمی است که
به حضور او برو و به او بگو:
اساسی خود فرار می کرد و
پادشاهان .)39:8
دانید به کجا می روید؟ آیا
یاز
این زن از ن
است .آیا شما می
ی من و حقیقی من که خود
را آشکار سازد .هر دفعه که
خداوندا نیاز اصل
طمینان دارید؟ این موضوعی
آن
ت
نمی خواس
از ابدیت خود ا
گاه نیستم چیست؟ او آماده
بر روی نیاز اصلی او گذاشت
من هم از آن آ
ال با آن روبرو خواهید شد.
ت
مسیح دس
است که به هر ح
ان دهد و تو را شفا و نجات و
ی را به میان آورد .بعضی از
فرمولی بود که او را به است تا به تو نش
گر
دی
او موضوع
نیقودیموس به فکر یک
ببخشد و تو را برکت دهد.
هستیم .نمی خواهیم آبرو و
شریعت یا یک قانون یا یک
ی
زاد
آ
ن
نی
ما نیز اینچ
ی همه انسانها عیسی مسیح
بهشت ببرد .یک
رود و از شاخه ای به شاخه
در حقیقت نیاز کل
جرا کند و به آسمان برود ،اما
اد
ب
بر
حیثیتمان
حکم که بتواند ا
که بر صلیب فدا شد و روز
فراموش می کنیم که خدا از
ش خود نمی توانی به است .مسیحی
و
یم
ای می پر
مسیح به او فرمود با تال
رخاست و خدای خدایان و
سوم از مردگان ب
ها یک چیز الزم است و آن
ت.
س
گاه
آ
ما
دل
همه چیز
د .مسیحی که همه قدرت
آسمان بروی .تن
شاه شاهان می باش
ی.
اینکه از سر نو مولود شو
زمین به او داده شده است.
یم عیسی مسیح نکرده در آسمان و بر
اگر زندگی خود را تسل
تمام نیاز های ما در او به بی
مسیحی که
زن با مرض خونریزی
ته ای ،امروز عیسی مسیح
خوب ای و تولد تازه نیاف
ت نمی دهد .او نیازی تبدیل می شود.
به شفا داشت و نیاز خود را
تو یک سری قوانین و شریع
این زن نیاز
ور عیسی مسیح آمد ،به
باید از سر نو مولود گردی.
می دانست .وقتی به حض
خدا شما را برکت دهد.
می گوید می
بود که این مرض دیرینه او
تنها آرزوی او این
او را عذاب می داد شفا یابد.
که

کال توجه توجه

س
های زبان های
انگلی
سی و فرانسوی
رایگـــان

هر
هفته در کلیسای ان
جیلی فارسی زبان
تلفن آگاهی:

8
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Learn Today - Earn Tomorrow !


















































Obtain a Quebec Ministry of Education Vocational Diploma In:

Computerized
Accounting Studies
Secretarial Studies
&
Starting a Business



















































































































































































































































































CALL NOW!

(514) 484-0485

(Ask about our day & evening sessions)

www.shadd.com

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

BUS 90 WEST FROM
VENDOME METRO

FREE
TUITION

LOANS &
BURSARIES
AVAILABLE

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












Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

 به ابتکار گروه الیت در کارما،هالوویین

 به، جشن بزرگ و هیجان انگیز هالوویین، در وست آیلند مونتریال، اکتبر در محل سالن زیبای کارما27 شنبه شب گذشته
 در این شب بیادماندنی گروه بزرگی از هموطنان جوان گرد هم آمدند و شب.ابتکار گروه الیت و دی جی تپش برگزار شد
 شاد و متفاوت دیگری در محل جدیدی با، این هفته باخبر شدیم گروه الیت برنامه بزرگ.زیبا و پرشوری با هم گذراندند
. جزئیات برنامه را در شماره آینده بخوانیم. صدا و آتمسفر برتر و قوی تر از همیشه برگزار خواهد کرد،نور

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
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س ماه:
ک

ع

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

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

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

کالس قرآن

بگذارید بچه ها بازی کنند!

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

ویدئوخورشید
ایرانی:و خارجی¢
اجاره فیلم های جدید
هرشب

No.814

Vol. 14
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قیصر امین پور شاعر
ایرانی درگذشت
قیص�ر امی�ن پ�ور ش�اعر ایرانی
بامداد  ۸آبان در س�ن
 48س�الگی در تهران
درگذشت.
آق�ای امی�ن پ�ور ،به
دلیل بیماری قلبی ،در
بیمارستان دی تهران
بستری بود.

او زاده اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۸
خورشیدی در دزفول بود.
از قیص�ر امین پور که بیش�تر به
عن�وان ش�اعر ک�ودک و نوجوان
ش�ناخته می ش�د ،آثاری نیز در
وصف جنگ ایران
و ع�راق برج�ای
مانده است.
“دس�تور زب�ان
عش�ق” آخری�ن
دفتر ش�عر قیصر
امین پور ،تابستان

امس�ال در تهران منتشر شد و بر
اساس گزارش ها ،در کمتر از یک
ماه به چاپ دوم رسید.
“در کوچه آفتاب”“ ،تنفس صبح”،
“طوفان در پرانتز”“ ،منظومه ظهر
دهم”“ ،مثل چش�مه مثل رود”،
“بیبال پریدن”“ ،به قول پرستو”،
ب
ل ها همه آفتا 
“گزینه اشعار”“ ،گ 
گردانند”“ ،س�نت و ن�وآوری در
شعر معاصر” و “شعر و کودکی” از
دیگر آثار منتشر شده آقای امین
پور است.
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Friday,
December 14, 2007
--------------------------------

Info: 514-726-5554

Oscar Peterson Concert Hall
Layola Campus

7141 Sherbrooke West

Montreal,Quebec,H4B 1R6
----------

 دالر30  و35 :بلیت

E-mail: iran01
@hotmail.com

، ویدئوخورشید،در تپش
ماهی سن لوران

_________________
سالن از پذیرش بچه های زیر
. سال معذور است10

Restaurant Le Gourmet Grec
ِ رستوران گورمه
گـرگ

اینک خوشمزه ترین
چلوکباب شهر را

:با ما نوش جان کنید

در خدمت شما از
1976 سال

E
PRINC
RE
ARTHU

، برگ، کوبیده،سلطانی

 دریایی و،با بهترین غذاهای یونانی
ایتالیاییوکبابها
اکنون با بهترین غذاهای لذیذ ایرانی
با قیمت و کیفیت باور نکردنی
آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز
.است

جوجه کباب با استخوان
و بی استخوان

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

،بوی چوب و آتش
 کلبه های کوهی،بوی جاده چالوس
. ایران را به خاطر می آورد،دماوند
----------------------مدیریت این رستوران با آمدن پاییز
رنگارنگ و زیبا و همینطور زمستان
سرد غذاهای فصلی به لیست غذاها
.اضافه کرده است

:اسپشیال ماه


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

 زرشک پلو مخصوص آشپز،خرچنگ
، آبگوشت روی هیزم، قرمه سبزی،ما
،(کباب ترش) باقالی پلو با ماهیچه
جوجه،کبابسلطانی،میرزاقاسمی
 سوالکی، شش کباب،کباب
انواع دسرهای ایرانی و چای خوش
عطر الهیجان آماده پذیرایی از
.هموطنان عزیز می باشد
.لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید

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





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com

 دسامبر26 :اندی نازنین در پاالس
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... اما،پلین مارووا نژادپرست نیست
،اگ��ر از من بپرس��ید آی��ا خانم م��ارووا
،«راسیست» است
!می گویم نه
این زن مدرن و توانا در صحنه
سیاست رقیب من و حزب من
. استQuébec solidaire
اما کسانی که آشنائی شخصی با
 و-و من تا حدودی دارم- او دارند
هم آنانی که مثل همه ما سابقه
،کار او را در دولت می شناس��ند
 تا،تصدیق می کنند خانم مارووا
،امروز برخوردی که حتی از دور
 برتری،بوئی از تحقیر اقلیت ها
،جوئی یا تبعیض نژادی بدهد
.نداشته بود
برخ��ورد هیس��تریک گ��روه
ک��ه خود یک گروه کامال- B’nai Brith
نژادپرست است (چون حمایت بی چون
و چرای این س��ازمان از فاشیست ترین
بخش حکومت اس��رائیل و سیاست نژاد
پرس��تانه اش در مورد فلس��طینی ها بر
، با خانم مارووا-)کسی پوشیده نیس��ت
آکنده از کینه های دیرینه این محفل با
.جریانات استقالل طلب و مترقی است

پیشنهادی پالین
قانون
 برای تعیین،وا
مارو
رایط شهروندی
ش

VENTE LIQUIDATION DE 4X4 ET AWD
394$/MOIS*

اف
!سوس بر ما مهاجرین
آ میز
با اس��تمرار و پیگیری مبارزه
کنند و اثر آن را تا حداکثر ممکن محدود
سازند و کاهش دهند… هر زمان این افکار
 یا مردم دچار،در جامع��ه رخنه می کند
دغدغه های آکنده از احساس��ات منفی
 آن را تسکین،قومی و نژادی می ش��وند
و زخم ها را التی��ام دهند؛ نه اینکه این
احساسات زش��ت را قلقلک داده و آتش
!شعله ور کنند
بدبختی سیاسی کبک در این سالی که
گذشت این است که این نهادها که اداره
 یا سلب،و رهبری جامعه را به عهده دارند
مسئولیت کرده اند (مثل حزب لیبرال) یا
آتش به بشکه باروت احساسات مردم می
زنند تا در هوای مس��موم سیاسی ناشی
از تقویت ت��رس از دیگری به عِرق ملی
(از نوع عقب مانده قومیت گرا و آلوده به
نژادپرستی آن) دامن بزنند و برای خود
.سرمایه سیاسی بیاندوزند
این معموال حرفه احزاب دست راستی و
:عقب گراست
Le احزاب راس��ت افراطی در اروپا از نوع
.Sarkozy  و یا راست بی آبرو مثلPen
 درMario Dumont در کب��ک آق��ای
همین مسیر موفقیت کس��ب کرد و بر
.کرسی رئیس اپوزیسیون نشست
 انتظار نمی رفت افس��وسPQ ول��ی از
 با یک دید کوته بینانهPQ که رهب��ری
فقط برای نجات برخ��ی آراء در مناطق
 از دس��ت آنانADQ شهرس��تانی (که
درآورد) وسوس��ه شد در همان مسیر به
.شکار آرا برود
افس��وس بر م��ا مهاجرین! افس��وس بر
!کبک

 به مدیریت حمید پازوکی:اتوالتیما

329$/MOIS*

4X4

1

CUIR + TOIT
4.7L

269$/MOIS*

4X4

2

TOYOTA 4RUNNER LIMITED 4X4 2003 , 141 000 km, autom., JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 2005, 69 000km, LAND ROVER DISCOVERY SE 4X4 2003,

3
114 000km,

tout éq., cuir, toit ouvr., amortisseurs ajustables, a/c, CD, toit en cuir, 4.7L,, autom, tout éq., cuir, toit ouvrant, jantes chromées, a/c, automatique, toit ouvr., tout éq., cuir, jantes alum., chargeur 6
jantes alum., très propre, garantie et inspection incluses, siège électrique chauffant, balance de garantie du manufacturier, 20 900$ CD, a/c, siège électrique chauffant, 15 500$ ou 269$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443.
21 400$ ou 394$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. ou 329$/mois* au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

359$/MOIS*

24 500$

AWD

4

379$/MOIS*

AWD

5
NISSAN MURANO SE AWD 2003, 99 000km, tout éq., 4 roues MERCEDES-BENZ ML 500 AWD 2002, 70 000 km, tout éq., cuir,
motrices, tout éq., cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, siège toit ouvr., jantes alum., 4 pneus neufs, lumières Xenon, siège
électrique chauffant, garantie et inspection incluses, 19 800$ ou électrique chauffant, a/c, garantie et inspection incluses,
359$/mois* au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
24 500$ , au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

4 ROUES
MOTRICES

6

BMW 325 XI AWD 2004, 80 000 km, 4 portes, 5 vitesses,
manuelle, tout éq., cuir, jantes alum., a/c, CD,
garantie et inspection incluses, 23 900$ ou
379/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE
259$/MOIS*

...اما
 برای،اما الیحه پیش��نهادی خانم مارووا
 برای مهاجرین،تعیین شرایط شهروندی
 و متاسفانه برای کلPQ باعث آبروریزی
.جامعه کبک شد
حزب من ساعاتی پس از اعالم این موضع
 با قاطعانه ترین کلمات طرحPQ توسط
الیحه قانونی خانم مارووا را مردود شمرد
.و محکوم کرد
ب��ه باور من در هر جامع��ه ای رگه های
نژادپرستی و ش��واهد عینی تبعیض بر
 مذهب و یا جنسیت، قومیت،اساس نژاد
 می توانی��م راجع به درجه.وج��ود دارد
این احساسات در کبک و مقایسه میزان
تبعیض در اینجا نسبت به دیگر جوامع
، من این جامعه.س��اعت ها بحث کنیم
 فرهنگ آن و س��رزمین (هر،تاری��خ آن
چند سرد ولی) زیبای آن را بسیار دوست
 مسکن و، ولی وجود تبعیض در کار.دارم
استفاده از امکانات اجتماعی را نمی توان
.نفی کرد… فراگیر نیست ولی وجود دارد
 همه آن، محکوم است،و این کریه است
. اما وجود دارد،را زشت میدانند
نهادهای،مهمایناستکهنهادهایدولتی
سیاسی(مثلاحزاب)ونهادهایاجتماعی
 مطبوعات) و غیره با این،(مانند دانشگاه
احساسات زشت و افکار مردود و تبعیض

2 TOITS
JANTES
CHROMÉES

7

JEEP TJ ROCKY MOUNTAIN 4X4 2003, 90 000 km,
manuel, 5 vitesses, jantes chromées, cuir, toit rigide et
mou, balance de garantie du manufacturier, 14 900$
ou 259/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

TOIT
JANTES ALUMINIUM

9
8 INFINITI G35 2003, 103 000km, automatique Tiptronic, 4
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 2004, automatique, toit ouvrant, portes, tout éq., cuir, jantes alum., a/c, chargeur 6 CD, siège
jantes alum. sport, marchepieds, a/c, CD, siège électrique, balance de garantie électrique chauffant, garantie et inspection incluses, 17900$
ou 319$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
du manufacturier, 15 900$ ou 241$/mois*,au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

269$/MOIS*

10
NISSAN MAXIMA SE 2004, 84 000 km, automatique, 4 portes,
Skyview (toit), jantes alum., a/c, chargeur 6 CD, siège électrique
chauffant, balance de garantie du manufacturier, 17 400$ ou
269$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

249$/MOIS*

226$/MOIS*

BAS
KILOMÉTRAGE

11

TYPE S

12

VOLVO S40 SPORT 2004, 69 000 km, autom, 4 portes, tout ACURA 3.2 TL 2002, 98 000 km, automatique, 4 portes, tout éq.,

équipé, cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, siège élec- cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, moteur type s,1 seul protrique chauffant, garantie et inspection incluses, 14 900$ ou priétaire, AAA, garantie et inspection incluses, 14 500$ ou
249$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
226$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

139$/MOIS*

209$/MOIS*

189$/MOIS*

CD, A/C,
AUTOM.

319$/MOIS*

ROCKY MOUNTAIN

14

13

15

MAZDA 3 GS 2005, 36 000 km, automatique, 4 portes, VOLKSWAGEN JETTA GTI 2003, 69 000 km, automatique, HONDA CIVIC DX 2002, 90 000 km, automatique, 4 portes,

a/c, lecteur CD, balance de garantie complète du manu- 4 portes, tout éq., cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, siège a/c, lecteur CD, très propre, garantie et inspection incluses,
facturier , 12 800$ ou 189$/mois*, au 514-482-0034 ou chauffant, CD, très propre, 12 500$ ou 209$/mois*, au 8 900$ ou 139$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-482-0034 ou 514-651-7443.
514-651-7443.

2

* F INANCEMENT

e

AVEC

2 000$

DE COMPTANT, TAXES EN SUS .

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

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

!دریغ بر کبک
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
____________
علی اشرف شادپور
____________

شاره :استان کبک
همچنان باید به صورت یک
جامعه باز باقی مباند و نباید
اجازه دهد ترس و سازش
ناپذیری غلبه کند!

سازمان

وزیر توسعه اقتصادی و مسئول
ام��ور ناحیه مونت��رال ،ریموند
بش��اند ،معتقد است که هنوز
امکان آن وجود دارد که سازمان
ملل متحد را قانع کرد که مقر
خود را از نیویورک به مونترال
انتقال دهد.
این فکر از آنجا ناشی می شود
که ساختمان های آن سازمان،
بعد از  60س��ال که از احداث
آنها می گذرد ،نیازمند تعمیرات
و نوس��ازی اساس��ی هستند و
آمریکا ،که هزینه بخش اعظم
آن را پرداخت��ه اس��ت حاضر
نیست مجددا دست و دل بازی
کند و افکار عمومی در آمریکا
هم تمایل چندانی به آن ندارد.
ای��ن ش��رایط مقامات ش��هر
مونت��رال ،دولت کبک و دولت
ف��درال کانادا را وسوس��ه می
کند که تواما چنین تقاضایی را
مطرح کنند.
اولین تقاضا برای این منظور در
س��ال  ،2006زمانی که کوفی
عنان دبیر کل  UNبود ،به آن
س��ازمان ارائه شده و با برخورد
خوبی ه��م دریاف��ت گردیده
است.
ام��ا جنگ لبنان در تابس��تان
 2006و تغییر دبیر کل سازمان
موجب فراموش��ی این موضوع
ش��ده اس��ت .ح��ال مقامات
کانادائی مصمم هستند موضوع
را مج��ددا دنب��ال کنن��د و از

مقامات UN
خواسته اند تا ترتیب مالقات
ش��هردار ترامبله با مسئوالن
 UNجهت تشریح طرح های
مربوطه داده شود.
ام��ا از این نم��د چه کالهی به
 UNو به شهر مونترال می رسد
و چه انگیزه هایی وجود دارد؟
 با خ��روج  UNاز آمریکا ،اینسازمان از ابر قدرت دنیا فاصله
می گیرد.
 UNبابت نوسازی مبالغ زیادی
صرفه جوئی می کند.
 از نظر امنیتی ،بخش مونترالقدیمکهبرایاینمنظورانتخاب
شده به مراتب بهتر است.
 مجموعه بناها در فضای وسیعتر و بازتری احداث می شوند.
 انگلیسی و فرانسوی زبانهایکاری  UNهستند .از این بابت
هم مونترال شهر مناسب تری
است.
 با وجود موسسات بین المللیدر مونت��رال UN ،وارد ی��ک
جامعه بهتری از نظر روابط بین
المللی خواهد شد.
 با رف��ت و آمدهای دیپلماتهای دنیا و سایر مراجعین ،UN
اقتصاد ش��هر مونترال تحرک
و ش��کوفائی بیش��تری خواهد
داشت.
 اما با همه این احوال ،احتمالاین نقل مکان بیش از  5درصد
نیست.

عبارت فوق عنوان نامه ایست از ژان شاره ،نخست
وزیر کبک که در روزنامه ها ی کثیراالنتشار کبک،
از جمله در گازت  30اکتبر به چاپ رسیده است.
در این نامه ژان شاره ،ضمن انتقاد از پولین مارووا،
به خاطر پیش نویس قانون - 195که یک اولویت
افراطی به زبان فرانسه می دهد -و از ماریو دومون،
به خاطر اظهارات نامطبوعش در مورد مهاجرین ،از
تشکیل کمیسیون بوشار –تیلور دفاع کرده است.
در متن نامه شاره ،به ارزش های کبک –مخصوصا
به تساوی زن و مرد ،اهمیت زبان فرانسوی و جدائی
دین و دولت و -...اشاره نموده و روی پیشرفت های
اقتصادی ،تجاری و فرهنگی کبک ،چه در کانادا و
چه در سایر نقاط دنیا تاکید گذاشته است.
در همان شماره گازت جف هایزیش ،که گویا نامه را
قبل از چاپ خوانده ،آن را به نقد گذاشته است.
خالصه ای از این نقد چنین است:
به زعم شاره ،شهرت کبک به عنوان سرزمین مدارا،
تس��امح و ایجاد فرصت برای ت��ازه واردین لطمه
خورده است .به نظر وی دلیل امر آن است که همه
جا صحبت این است که در کبک چه خبر است.
او ،به این ترتیب می خواهد رقبای خود را به سازش
ناپذیری متهم کرده و خود را مترقی جلوه دهد.
نامه شاره ،دارای دو لبه است.
از س��وئی او می گوید با تمام قوای خود با کسانی
خواه��د جنگید که می کوش��ند کبکی ها را قانع
س��ازند که همه قصد تحقیر آن��ان را دارند و دیگر
جائی برای آنان نیست.
از س��وی دیگر ،می خواهد منشور حقوق کبک را
محک��م تر کند و اطمینان دهد که فقط با صورت
چه کسانی چاق
پزش��کان خانواده مشاهده می
پنهان نشده می توان رای داد.
ش��وند به چاق��ی مفرط مبتال
شاره ،با انتشار این نامه و در این موقعیت خاص می
خواهد مستقیما و بدون فیلتر با مردم کبک صحبت تر هستند؟!...
هستند ،با مقایسه با  7درصدی
در آسیای شرقی.
کند و نشان دهد که در مورد مسائلی که مسلمانان،
خود ما!
البته این همه ماجرا نیست.
یهودی ها و سیک های افراطی ایجاد کرده
«
 40درص��د م��ردان و 30
اند ،بی تفاوت نیست و به این وسیله قدرت
چا
ق
ت
ری
ن
کاناد
ائی ها درصد زنان کانادائی که به
رهبری خود را به نمایش
بگذارد .زمانی که م
ریض ترین ها هستند ».دکتر مراجعه می کنند ،وزن
نخست وزیر کبک می گوید در
بیش از حد نرمال دارند.
ما بخاطر تقلیل جمعیتی در بعضی مناطق
همچنین در میان  63ملت
کمبود بازوی کار و زاد و ولد کمتر نیازمند
مورد مطالعه ،مردان کانادائی
بازکردن درهای خود هستیم ،مردم با تعجب می طب��ق یک بررس��ی
آماری در میان  63ملت ،مردان با بیش از یک مت��ر اندازه دور
پرسند اینجا چه خبر است.
ش��اره در پای��ان می گوید یکی از س��نت های ما و زن��ان کانادایی ،از نظر چاقی کم��ر ،در این م��ورد هم گوی
محافظت از اقلیت هاس��ت ،چرا که ما خود نیز در مفرط ،در مقام اول قرار دارند .سبقت را ربوده اند.
یکی از شواهد این مدعا آنست
آمریکای شمالی اقلیت هستیم.
ک��ه  36درصد م��ردان و زنان
کانادائ��ی ،ک��ه در مطب های
ادامه در صفحه22 :

مونتریال:







خشونت در
مدارس

دعوا و کتک کاری بین دانش آموزان
مدارس ،چه دختر و چه پسر ،موضوع
ت��ازه و نوظهوری نیس��ت .اغلب این
درگیری ها ،گاهی به شوخی و گاهی
به جد ،معلول انرژی جوانی است که
بصورت مصرف نش��ده در وجود آنان
انباشته می شود و به صورت جنب و
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Reasonable
Accomm

odation

______________

متحد در مونترال؟
ملل

جوش و جس��ت و خیز و درگیری و
کتک کاری بروز می کند.
تا جائی که موضوع به همین جا ختم
شود ،ضرر و زیان چندانی نمی رساند،
گرچه آن هم نباید از حد قابل قبولی
تجاوز نماید.
اما وقتی که مسئله جنبه نژادی ،قومی
و یا زبانی پیدا می کند ،هشدار دهنده
و نگران کننده می شود.
در منطقه ای از ش��هر ،که Montreal
 Northخوان��ده م��ی ش��ود و اغلب
س��اکنین آنجا را اقلی��ت های قومی
تش��کیل می دهند ،دو دبیرستان ،به

Vol. 14

رضاپدرامی

______________

کانادا:

زمین متعصب ها؟
سر
تیلور-
بوچارد بس��یار ش��نیده شده
است.
فرد دیگری ساکن مونترال گفت:
« وقت��ی در مونت��رال در حوال��ی
 Cote-des-Neigesو Cote-St-
 Catherineراه م��ی روم و زن��ان
باحج��اب را م��ی بینم ،احس��اس
نمی کنم که در خانه خود هستم،
احساس می کنم گویی در عربستان
سعودی هستم .نباید اینگونه باشد؛
اینجا سرزمین من است».
فرد دیگری از دیدن این همه مواد
غذایی «کوش��ر» (حالل) در ردیف
های مختلف فروشگاه خسته شده
است و معتقد است که:
«ب��رای م��ن کیفیت م��واد غذایی
اهمیت دارد نه تطهیر آن توس��ط
خاخام ( ربای)».
از سویی دیگر مردم بسیاری نیز با
صمیمیت و روی خوش مهاجرین
را پذیرفته ان��د و به ضرورت جذب
مهاج��ر در کانادا پی ب��رده اند .اما
همی��ن اف��راد معتقدند ک��ه نباید
س��ازش عمومی با حق��وق دینی و
آیینی مهاجرین به از دس��ت رفتن
ارزشمندترین اساس جامعه -یعنی
سکوالریسم -منجر شود.
اینگونه اظه��ارات تنها منحصر به
استان کبک نیست.
به عنوان مثال ب��روس آلن یکی از
تهیه کنندگان برنام��ه افتتاحیه و

مارتین پاتریکی��ن در مقاله ای در
مجله م��ک لینز بط��ور مفصل به
مسئله سازش معقول در کبک می
پردازد.
او نه تنها این مس��ئله را محدود به
مرزهای استان کبک نمی بیند ،بلکه
از آن به عنوان مشکلی در سرتاسر
کانادا ن��ام می برد .با این تفاوت که
اس��تان کبک در چاره جویی برای
سازش معقول پیش رو بوده است.
تصمیم به تشکیل کمیسیون تیلور-
بوچارد در بحبوحه انتخابات پارلمان
استانی کبک صورت گرفت.
در آن زمان خیلی ها مطرح ش��دن
مسائلی مانند سازش معقول را تنها
حرکت یا مانور سیاسی برای احزاب
کبک به منظور جل��ب آرای مردم
تلقی می کردند .اما ش��نیده های
کمیسیون تیلور-بوچارد از مشکلی
واقعی در بطن جامعه حکایت دارد.
مردم کبک چندان دل خوش��ی از
مهاجرینندارند.
کلود بازینت مردی ساکن مونترال
اینگونه جمالت را بر زبان آورد:
« م��ا آنها را اینجا پذیرفتیم ،به آنها
غذا دادیم؛ به آنها خانه دادیم ،دانش
و تحصی�لات در اختی��ار آنها قرار
دادیم ،اما آنها اصال خود را با فرهنگ
و قوانین ما تطبیق نداده اند».
حرفهایی از این قبیل در کمیسیون

پایانی المپیک زمستانی ونکوور
در برنام��ه رادیوی��ی خ��ود در
ونکوور ،مهاجران را اینگونه ارشاد
و موعظه کرده است:
« کان��ادا قوانین��ی دارد ،اگر به
کان��ادا مهاجرت می کنید و قوانین
حاکم بر آن را دوس��ت ندارید ،این
حق را دارید که اینجا را برای زندگی
خود انتخاب نکنید ،ما اینجا به شما
نیازی نداریم ،ش��ما جایی دیگری
برای زندگی دارید ،منظورم سرزمین
خودتان است ،به امید دیدار».
از او شکایتهای زیادی شد ،اما دست
آخر او حاضر به عذرخواهی نشد.
میکائیل ژان ،فرماندار کانادا ،در این
باره می گوید:
شاید راحت تر این است که همه این
موارد را به حساب گمراهی و انحراف
آن افراد بگذاریم .اما خوب اس��ت با
حقیقت رو به رو شویم شاید شنیدن
اینگونه حرفها تلخ و ناراحت کننده
باشد ،ولی بهتر از آن است که وانمود
کنیم که این مشکالت وجود ندارد.
او معتقد اس��ت تمام کشور از آنچه
در کب��ک می گذرد س��ود می برد.
باید بپذیریم که احساسات آمیخته
با تعصب ناگزیر ظهور می کند .نژاد
پرستی مشکل تمام جوامع است و
آن تنها از جهالت و سوء برداشت ها
نشات می گیرد.
در س��ال  1971کان��ادا سیاس��ت
چندفرهنگ��ی را به طور رس��می
پذیرفتوآنرانشانیغرورآفرینبرای
جامعه کانادا دانست .در آن سال ها
ادامه در صفحه29 :
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Groupe Sutton Sur L'ile.
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Cell.: (514) 815-6344
Fax:(514) 769-7030

www.suttonquebec.com
gramazanpour@sutton.com

G. Veulet Ramazanpour B.A.

Agent Immobilier Affilié















فاصله کمتر از یک کیلومتر از یکدیگر
و با یک پارک در میان ساختمان آن
دو قرار دارند.
یکی از آن دو دبیرس��تان لس��تر بی.
پیرسون ،انگلیسی زبان و دارای 1500
دانش آمور است که اغلب ایتالیائی نژاد
و از خانواده های متوسط هستند.
دیگری ،دبیرس��تان هانری بوراس��ا،
فرانسوی زبان و دارای بیش از 2000
دانش آموز و اکثرا سیاه پوست است.
در فاصله یک ناهار و در یک رستوران
 fast foodکه در همان حوالی است،

CARUSO COIFFEUR UNISEX































Cote-DesNeiges










































































ادامه در صفحه27 :



























































































بندرعباس:























خودکشی
دسته جمعی
مرموز
 73دلفین!

19 PAYVAND:
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رئیس سازمان شیالت کشور با رد عامل صید در مرگ و





































میر اخیر دلفین ها در جنوب کشور گفت:


















«احتمال می دهیم علت این مرگ و میر ،آلودگی آب،

5783 Cote-Des-Neiges











انتشار امواج کشتی های جنگی و زیردریایی ها یا نوعی





















Elendale & Cote Ste-Catherine
بیماری های ویروسی باشد».
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INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN
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- FEAR OF FAILURE
- PANIC ATTACK
- PHOBIAS - WEIGHT CONTROL
- PAIN CONTROL
- SMOKING CESSATION
- SELF HYPNOSIS TRAINING
- GOAL IN LIFE THERAPY

ydZgx£›g ®¥˜d
Dr. Zamanzade, M.Sc

Montreal, QC H3H 1V2

Psychotherapy
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)Tel.: (514
578-5411
3555

Cote-Des-Neiges #1109
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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
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

La Maison

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

پنجــره دوستی

Nov. 01, 2007

اصول پایه
معاشرت ...
م.رضا علیدوستی

مهمانی به
صرف نوشیدنی
در این گونه مهمانی ها معموال
دیدارها نسبتا غیر رسمی میباشند.
در هر صورت تقریبا همیشه میتوانید
یک هم صحبت خوب پیدا کنید واز
وقتتتان لذت ببرید.
در خانۀ یک شخص ،در نمایشگاه
آثار هنری ،سمینار علمی ،مهمانی
سیاسی،و یا کاخ سلطنتی (یا بیت
مقامات کشوری) همیشه اصول اولی
ۀ ادب و احتیاط بهترین همراهان
شما خواهند بود .بدانید همیشه و در
همه جا چشمها و گوشهایی وجود
دارند ،لذا عاقالنه است که از تمسخر،
ایرادگیری و انتقاد ،و غیبت ،مخصوصا
با صدای بلند ،بپرهیزید.
در مورد شیطنت های کوچک و
صحبت با جنس مخالف هر کس آزاد
است با رعایت ادب واحترام و بدون
تجاوز به حریم دیگران با هر کس
دیگری که او هم مایل باشد صحبت
کند.
فقط همیشه با لطافت و زیرکی عمل
کنید.
البته این ظرافت و زیرکی با “زرنگی
و رندی” که متاسفانه امروزه جزیی از
شخصیت بعضی ها شده فرق دارد.
 لذت بردن از زیباییها و تمجیدخوبیها ستوده است ولی با مرز
ظریفی از چشم-هرزی ،دریدگی و
هیزی جدا میشود.
 مرز اینکه با چه کسی صحبت هایخاص داشته باشیم و چه حرمتی را
حفظ کنیم را بشناسیم و شخصیت
و کرامت خود را با رعایت این حد
عزیز بداریم.
 برای شروع صحبت با دیگران هیچگاه وسط حرف کسی نپرید .خوب
است به صحبتها گوش دهید و نکات
خود را در ذهن بپرورید تا در فرصت
مناسب با یک سوال یا نکته وارد
بحث شوید.
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 دادن و گرفتن کارتویزیت نزدیک پایان
مهمانی های تجاری مرسوم
است .اگر خواهش و خرده
فرمایشی از کسی دارید بهتر است
آنها را در مهمانی های غیرتجاری
مطرحنکنید.
تبادل کارت ویزیت و طرح خواسته
ها در یک محیط کاری بهتر است.
بدین ترتیب میتوانید به شبکه
دوستان تجاری خود بیافزایید و
در عین حال
رعایت آداب
مهمانی را هم
نموده اید .همچنین برای برقراری
رابطه های دوستانه ارایه ی کارت
ویزیت روشی امن و مؤدبانه است.
بیاد داشته باشیم که شماره تلفن
یا کارت دادن به همسر یا دوست و
همراه سایر حاضرین یا کسانی که
آنها را میشناسیم به هر بهانه که باشد
زشت واحمقانه است (حتی اگر ما آن
را انجام دهیم).
چند نکته دیگردر مورد مهمانی ها:
 وقتی «اردوور» یا پیش غذا سرومیشود ،همیشه یک دستمال بردارید
و همراه خود داشته باشید .همینطور
هنگام نوش جان کردن نوشیدنی ها.
 سعی کنید سؤاالت را فقط با بله یاخیر پاسخ ندهید.
هدف برقراری مکالمه است.
 شاد و دوستانه برخورد کنید ولیزیاد هیجان زده نشوید و متکلم
وحده (میاندار معرکه) هم نشوید.
 برای صحبت با جنس مخالفدر حین رعایت حریم دیگران
غیرمستقیم و با ظرافت به موضوع
بپردازید.
بدین ترتیب اگر طرف مقابل اظهار
عالقه ی متقابل نکرد شما ضایع
و شرمنده نخواهید شد .همیشه
خودتان باشید .لبخند مصنوعی با
فک قفل شده ،لهجه های من در
آوردی که فکر کنیم خیلی خارجی
شده ایم یا تلفظ شین مثل صوت
خمپاره شصت و ژست گرفتن فقط
موجب تحقیر خودمان میشود.
لهجه انگلیسی فارسی زبانان اگر
چه بسیار متمایز و به سرعت قابل
تشخیص است اما به اعتراف سایر
ملیتها بسیار واضح و قابل فهم و
زیباست و اگر تلفظ واژه ای را با لهجه
امریکایی یا بریتانیایی نمی دانیم بهتر
است آن را با همان گویش فارسی ادا
کنیم تا یک لهجه ی ابداعی مضحک
و غیر قابل فهم.

در جاده های ایران،
نوشته های پشت کامیون :
 اگ��ه به قدری نزدیک ش��دی که می تونی این جمله روبخونی،بدون خیلی نزدیک شدی.
“ تو هم خوشکلی”!
 بلبل سحرم ،عاشق سفرم! ُکلیه بخواه ,بنزین نخواه!... الهی گاهی نگاهی! بوق نزن شاگردم خوابه بی تو هرگز ،باتو؟ عمراً! از عشق تو لیلی ،رفتم زیر تریلی! خوشا آنان که در گهواره مردند! روح پدرم شاد که فرمود به استادچیزی پسرم را تو بجز عشق نیاموز!
 احتیاط کن ازدواج نکن! به دنبالم نیا آواره می شی،زن بیوه نگیر بیچاره می شی!
 ای هیچ ،ز بهر هیچ ،بر هیچ مپیچ هرکه گریزد ز خرابات شهربار کش غول بیابان شود !
 اینجور نگاه نكن پنچر میشم اینجا دنبالش نگرد ،رو در نوشتم به زودی سایت موسسه ما هم درست میشه! تو رو اگه من نشورم كی میشوره ( عروسكم!) چن��ان با خ��وب و بد خو كن كه بع��د از مردنتعرفی

Vol. 14

20 PAYVAND:

اتیکت

Cocktail

Parties

 درحد
توان از
بحثهای
سیاسی و مذهبی و
عمیق
اقتصادی پرهیز کنید .اگر این قبیل
مباحث پیش آمد سعی کنید بحث را
سبک نگه دارید نگذارید کار به بحث
جدی بکشد.
اطالعاتاضافه در مورد خود ندهید .بیشتر
افراد تمایلی به دانستن جدایی
دردناک اخیر و مشکالت اقتصادی و
خانوادگی و درمانی شما نیستند.
 اگر گرفتار یک فرد پرحرف شدیدکه حوصله شما را سر برد برای رفتن
به دستشویی یا سالم کردن به یک
مهمان دیگر از او عذر خواهی کرده و
جدا شوید.
هرگز نگویید که “من بر خواهم
گشت” چرا که ممکن است فرد با
ادب و احترام منتظر شما بماند و
تصویر زشتی از شما و بی اعتباری
سخنتان به وجود آید.
 فقط چون نوشیدنیها رایگان است،هیجان زده نشوید ،آبرو و حیثیت
خود را نبرید! اگر احساس کردید
سقف به زمین نزدیکتر شده بدانید
کمی زودتر باید دست از نوشیدن
میکشیدید.
* هرگز به ظرفیت باالی الکل خود
ننازید!
گفته میشود معموال اثر الکل و هر
داروی دیگری روی افراد با ضریب
هوشی باال سریعتر است ،تا افراد
خرفت و کودن!
دیرکرد اثر الکل در بدن و نیاز به الکل
زیاد تا به اصطالح فرد را “بگیرد” اگر
عالمت چیزی باشد عالمت کند بودن
سیستم اعصاب فرد یا به عبارتی کند
ذهنی است.
لذا حتی اگر الکل کسی را دیر
میگیرد معقول اینست که برای حفظ
آبرو هم که شده این راز را به کسی
نگویند ،حال آن که بارها دیده ایم
این گونه افراد کند ذهن این ضعف
خود را با افتخار جار میزنند که البته
خود تایید این موضوع علمی است.
 اگر بلد نیستید نرقصید!!!تا شماره بعد:

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند!
 با خلق این زمانه سالمی و والسالم چیه زل زدی؟ دنبالش نگرد چیزی به ذهنم نرسیدهكه بنویسم!
 پشت فرمان مدل پایین نشستن عیب نیست! زیر بار ُسفته نامرد رفتن مشكل است! این خزانم را نبین،ماهم بهاری داشتیم!
 بی تو نازنین با خاطراتت چه کنمدریای غم اردك ندارد در لجنزار عشق تو بودم ....ناگهان غورباقه ای گازم گرفتدربدر بدنبال ناتاشا ! در طواف شمع میگفت این چنین پروانه ایسرپیچ سبقت نگیر جانم مگردیوانه ای
 پشت کامیون تخلیه چاه فاضالب: دریای عشق! -نگاه نکن به کارم ،محتاج روزگارم!
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گوناگون...

و یا چه چیزی به زبان بیاورید .اما
مهم نیست .فـقـط فـرد سـوگـوار
را تـنـهـا نـگذارید چـون بـیش
از همیشه به حمایت و پشتیبانی
شما محتاج می بـاشـد .نـیازی
نیست مشكلی را حل كنید تنها به
صحبتهایش گوش فرا دهید.
افراد سوگوار معموال از كارهایی
كه انجام داده و یا میتوانستند
انجام دهـنـد ولـی انـجام نداده اند
احساس گناه فراوانی میكنند شما
برای كاستن از این احسـاس گـناه
اقدامات زیر را صورت دهید:
 -1به آنها بگویید كه نگرانشان می
باشید.
 -2تصدیق و تصریح كنید كه
آنها منتهی سعی خود را به انجام
رسانیده اند.
 -3آنها را تشویق كنید تا درباره
احساساتشان با شما صحبت كنند.
 -4به آنها اجازه دهید تا احساس
اندوه و خشم خود را با فریاد و شیون
تخلیهكنند.

هامان حساس تر باشیم...
به مهرشاد
مـمكن است اخیرا یكی
در هفته ای که گذشت در سوگ
جوان ناکامی دل هامان به درد
آمد.
چه اهمیتی دارد که این جوان و
خانواده اش را می شناسیم یا نه؟!
اگر مادر یا پدر باشیم؛ می تواند
پسر ما هم باشد .اگر برادر یا
خواهر باشیم؛ می تواند برادر ما
هم باشد.
جوانان ناکامی امثال شادمهرها
آمدند و رفتند .اگرچه آمدنشان
خوب و رفتنشان سخت و
دشوار است .داشتم با خودم می
اندیشیدم که مرگ شادمهرها می
تواند پیغامی برای همه ما خانواده
ها ،خصوصا خانواده های دور از
وطن و مهاجر داشته باشد.
زندگی در غربت آسان نیست و
متاسفانه زمان خواهد برد تا به
محیط و جامعه جدید خود عادت
کنیم ،به همین دلیل بیاییم با
چشم بازتر به اطراف مان بنگریم
و در مورد بچه هایمان ،چه بچه
های خود و چه بچه های دوستان
مان حساس تر باشیم.
اگر مشکلی می بینیم از شخصی
که صالحیت کمک و همفکری
دارد ،یاری بخواهیم.
دیگر اینکه اگر نمی توانیم با
خانواده داغدار و دلسوخته
همدلی و همدردی کنیم ،سعی
کنیم با بیان حرفی بی خردانه،
باعث آزار و رنجش آنها نشویم.
تا می توانی دلی بدست آور
که دل شکستن هنر نمی باشد
شادمهر روحی بزرگ در جسمی
کوچک داشت و به آسمانها پرواز
کرد.
برای مادر و پدر و خواهر ،فامیل و
همه دوستان و آشنایان مهرشاد
آرزوی صبر و بردباری می کنیم.

از دوستان ،اعـضـای خـانـواده و یا
یك همكار ،عزیزی را از دست داده
باشد.
بـه مـحـض آنـكـه مراسم
سوگواری به پایان میرسد و سیل
دسـته گــلــها و تسلیت ها پایان
می پذیرند آن وقت است كه فرد
سـوگوار به پشتیبانی نیاز خواهد
داشت .سـوگـواری بـرای اغـلــب
افـراد مــی تـواند تجربه ای
وحشتناك و غریبانه ای بـاشـد.
همچنین برای اغلب مردم از آنـكه
احـساسات غـم و اندوه خود را با
دیگران در میان بگذارند دشوار
میبـاشد.
بـنابراین آنها نیازمند یاری می
باشند .و از آنـجـایی كه دیگر اعضای
خانواده دست بگریبان اندوه و سوگ
شخـصـیخـودشــانمیباشند،
اینجاست كه دوستان ،همسایگان
و هـمـكـاران آنها در روند بهبودی
كارساز و مفید واقع خواهند شد.
آگاه باشید كه در روند سوگواری این
عالیم طبیعی هستند:

بایدها و نبایدها هنگام
برخورد با افراد محزون
-1رفتار طبیعی داشته باشید.

 -2نگرانی و تاسف خود را بی ریا و
صادقانه ابراز دارید.

 -1تـجربـه احـساسات و
هیجــاناتشـدیدبرایبهـبود
منـاسب فـرد طبـیعی و الـزامـی
میباشد.
 -2احساس گناه ،شرمساری و
خشم بخشی از روند بهبودی است.
 -3هر فرد شیوه سوگواری
مخصوص به خود دارد.
 -4جدول زمانی خاصی برای مدت
زمان سوگواری وجود ندارد.

 -3با بردباری و بدون قید و شرط به
آنها مهر بورزید و محبت كنید.
 -4در صورت لزوم آنها را در آغوش
بگیرید و یا دستتان را دور گردن آنها
بیاندازید.
 -5به آنها نشان دهید كه به شنیدن
صحبتهای آنها تمایل دارید.

چگونه میتوان به افراد
محزون یاری رساند

 -6تاسف خود را از درگذشت فرد از
دست رفته بیان دارید.

بهترین چیز آن است كه در كنارش
واضح و
درگذشته
 -7در مورد
دقیقـا
ممكن است
باشید .شما
Puzzle
(Easy,فرد26
difficulty
rating
)0.36
نـدانـید كه چه كاری انــجام دهید صریح صحبت كنید.

از
طرف مادری همدل و هم درد

2

9

8

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
8

6

9

2
8

7
3

5

6

2

9

4

 -8هرگاه احساس گریستن داشتید
گریه كنید.
 -9فرد سوگوار را تنها نگذارید.
 -10در مورد مسایل شخصی فرد
در گذشته كنجكاوی نكنید.
 -11در مورد چگونگی و كیفیت
مرگ پرسش نكنید.
 -12آنها را نصیت نكرده و یا راه
حل فوری ارائه ندهید مثال نگویید:
“می دونـم چه حالی داری”“ ،تو
باید“ ،”...گذشت زمان همه چیز را
حل میكنه”.
 -13سعی نـكنید آنـها را سـر حـال
بـیاورید و یا حواسشان را از وخامت
اوضاع منـحـرف كنید .مثال نگویید:
“حداقل اون دیگه عذاب نمی
كشه”“ ،اون االن در جــای
بهتریه”“ ،این خواست خدا بوده”.

6

7
3
5

9

4

5
1

5

2

3

7
1

4
9

7

7

8

7

5

9

2

3

1

4

6

5

3

9

5
1

8
6
4

8

9
6

7

3

زنان کشورهای 6
خاورمیانه  38درصد و
در آفریقای جنوبی  40درصد بود.
2کان��ادا و آفریقای جنوبی از نظر درصد
افراد دارای اضافه وزن پیش��تاز بودند
به طوری که میانگین ش��اخص 8
وزن
بدن مردان و زنان کانادایی  29و زنان
7
 5بود.
8آفریقای جنوبی 29
در ش��مال اروپا میانگین شاخص وزن
بود که از مرز
زنان 8 26
مردان  27و 3
بدن 1
وزن سالم بیشتر است .در جنوب اروپا
این رقم در اس��ترالیا
این رقم 284بود7 .
برای مردان  28و برای زنان  27/5بود
شاخص
و در آمریکای التین متوسط 9
وزن بدن درست زیر  28بود.
نتایج مطالعه نشان می دهد که اضافه
وزن یک اپیدمی گس��ترده اس��ت ،به
طوری که از نیم تا دو س��وم جمعیت
مورد مطالعه دارای اضافه وزن یا چاقی
جدی بودند”.

2

2

6

4

4
3

9

2

5

3

8

1

4

1

1
حل «سودوکو» در صفحه بعد

6

4

 -1بهداشت فردی نا مناسب.
 -2افزایش و یا كاهش شدید وزن.
 -3استفاده از مواد الكلی و یا
مخدر.
 -4درد در ناحیه قفسه سینه.
 -5الگوی خواب بهم ریخته.
 -6افكار خودكشی مداوم.

)Puzzle 27 (Easy, difficulty rating 0.42

1
9

بـروز افسـردگـی در افــراد سوگوار
وجود دارد اما برخی عالیم هشدار
دهنده بوده و شما باید مراقب آنها
باشیدمانند:

4

چیزی میان نیم تا دو س��وم مردان و
زنان در 635کشور در پنج قاره جهان -
به غیر از آمریکا  -در سال  2006اضافه
وزن داش��تند یا مبتال به چاقی مفرط
بودند.
“سیرکیولیش��ن” با
مطالعه نش��ریه
5
ارزیابی بیش از  168هزار نفر توس��ط
عمومی انجام شد .این یافته
پزش��کان 3
8
عمیقا نگران کننده است.
بیشتر با
کس��انی که اضافه وزن دارند 8
6
خط��ر بیماری قلبی ،دیاب��ت نوع  2و
سایر بیماری ها از جمله سرطان روبرو
هستند.
تنها  7درصد مردم در شرق آسیا دچار
چاقی مفرط بودند درحالی که این رقم
برای کس��انی که در کانادا به پزش��ک
مراجعه کرده بودن��د  36درصد ،برای

)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29

4

سوگواری یك تجربه پریشان كننده
و طاقت فرسا میباشد .برای بسیاری
افراد درخواست كمك دشوار می
بـاشد .آنها ممكن است بخاطر آنكه
زیاد مورد توجه بوده و یا آنكه شاید
سربار دیگران هستند احسـاس
گـنـاه داشتـه بـاشنـد .مثـال اگر به
فرد سوگوار بگویید“ :اگر كاری از
دست من بر میاد به من بگو” ،فرد
سوگوار از آنكه چیزی از شما بخواهد
نزد شما نخواهد آمد بنابراین شما
از جمله افرادی باشید كه پیشقدم
میشود و ابتكار عمل را به دست
میگیرید:
 -1به آنها تلفن بزنید و از حالشان
باخبر گردید.
 -2برایشان غذا تهیه كرده و به
منزلشانببرید.
 -3با آنها به پیاده روی بروید.
 -4هرگاه احتیاج به خرید داشتند
برایشان انجام دهید.
 -5از كودكان آنها مراقبت كنید.
 -6یك فعالیت مفرح و سرگرم كننده
با آنها انجام دهید.
 -7هرگاه آمادگی الزم را پیدا كرد
او را به معاشرت بیشتر با دیگران
ترغیبكنید.

 -14واقـعـه را كـوچـك نـشمارید.
مثـال نـگویید“ :آن قدر هم مهم
نیست”“ ،حالت خوب میشه”،
“قبل از اونكه متوجه بشی اوضاع
بحالت اولش در میاد”.
 -15به وی پیشنهاد استفاده از
نوشیدنیهای الكلی و داروهای مسكن هرگاه این عالیم را مشاهده كردید
حتما فرد سوگوار را به یك روانپزشك
ندهید چـون آنها تنـها راه حل
پیش روی
موقتی برای آالم روحی
 ratingمعرفی كرده
 difficultyوPuzzle 25 (Easy,
)0.43
شدیدا مراقب
وی گـذاشـتـه ،امـا در دراز مدت
سالمتی وی
اوضاع را وخیمتر می كنند.
1
باشید7 .
9

2 3 4
اپیدمی
‘چاقی به یک
جهانی بدل 8
4
شده است’

4

9
3

7

1

نكات دیگر

9

4

No.814

6
1

2

3
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4

3

8
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6
8
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̶̴ҨΎδϤϫ
Ϫϧϭή̡ Ϯ̴Α ίϮΟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α (ϭέΩϮΧ έΩ) ̮Ο ̵ΎΟ ϪΑ
̭ήΧ
έΩϮϤϧ Ϯ̴Α ΕέΎ̩ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϤΣί ή̩ ̵ΎΟ ϪΑ
̯ϪΠϧέ ή̩ Ϯ̴Α ˮΪҨΪϴθ
ˮΪҨΩϮϣήϓ
ύή̩ Ϯ̴Α ϩϮϗ ύή̩ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ΘγΩ
ϪϧϮ̴̩ Ϯ̴Α έϮτ̩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ˮ̵έϮσ Ϫ̩ ̵ΎΟ ϪΑ
̴̩ˮϪϧϮ
̵έΩ Ϯ̴Α ΰΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϣΎθϴ̡ Ϯ̴Α ϪΛΩΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΩήΑί Ϯ̴Α ϕΫΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϣήΑ Ϯ̴Α ί ϞλΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ί
ϩΩΎϣ Ϯ̴Α ήοΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮϨ̯ Ϯ̴Α Ϫ̯ ϝΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̯ϥϮϨ̯ Ϯ̴Α ϻΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ Ϫ
- ϦΘδΑ Ϯ̴Α ϪϠϣΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΩέΎΑ
ϥΎΒϴΘθ̡ Ϯ̴Α ̶ϣΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϭήϴ̡ Ϯ̴Α ϥΎϴϣΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΑ έΩ Ϯ̴Α ̵ϭΎΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̳ϩΪϧήϴ
ϥΪϧί Ϯ̴Α βΒΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ ϥΎϤ̳ ̶Α Ϯ̴Α ˱ΎϤΘΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥή̯ - ίήϣ Ϯ̴Α ΪΣ ̵ΎΟ
- ϪϨϴϤ̯ Ϯ̴Α ϞϗΪΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϣ̯ ΖγΩ
ϪϨϴθϴΑ Ϯ̴Α ήΜ̯ΪΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤ̳ Ϯ̴Α αΪΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α Ϣϧί ̶ϣ αΪΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̳ϢϨ̯ ̶ϣ ϥΎϤ
̮ҨΩΰϧ Ϯ̴Α ΩϭΪΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ... ί ΩέΪϧ ̵ΪΣ ̵ΎΟ ϪΑ
... ί ΩέΪϧ ̵ίήϣ
Ύϣή̳ Ϯ̴Α ΕέήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̶ΗέήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳θҨΎϣή
̶ϧΎΒϬ̴ϧ Ϯ̴Α ΖγήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϭέΎϧ Ϯ̴Α ϡήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α "Ϧϴγ" ϑήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
"Ϧϴγ" ϩ̫ϭΪϨΑ
Ϯ̴Α (ΎΒϔϟ) ϑήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩ̫ϭΪϨΑ
Ϯ̴Α ςΑέ ̶Α ϑήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγέΩΎϧ ϦΨγ
ϦΨγ Ϯ̴Α ϥΩί ϑήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̳ϦΘϔ
ϩήϴ̩ Ϯ̴Α ̵ ϪϓήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΩ
Ϫθϴ̡ Ϯ̴Α ϪϓήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩή̡ Ϯ̴Α ήγ ϡήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήγ
ζΒϨΟ Ϯ̴Α Ζ̯ήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΐϨΠΑ Ϯ̴Α Ϧ̯ Ζ̯ήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωέϭ Ϣϫ Ϯ̴Α ϒҨήΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ΰϴ̴ϧ ϥΰΣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΒϫϭΪϧ
ϩϭΪϧ Ϯ̴Α ϥΰΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϩΪη ΏΎδΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϴΠϨγ
Ϯ̴Α ή̴ΑΎδΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ζҨΪϧέϭΩ
̭ίΎϨϟΩ Ϯ̴Α αΎδΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΑ Ϯ̴Α ήϣϻ ΐδΣ ̵ΎΟ ϪΑ
έϮΘγΩ
- ̮ϴϧ Ϯ̴Α ϪϨδΣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̰ϴϧ
Ϣθ̩ Ϯ̴Α ΩϮδΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̲ϨΗ
ϭέΎΑ - έϮҨΩ Ϯ̴Α έΎμΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΪϬ̴ϧ Ϯ̴Α ΖχΎϔΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΥέϮγ Ϯ̴Α ϩήϔΣ ̵ΎΟ ϪΑ
(ϪΘηϮϧ) ϥΩή̯ φϔΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ήΑ ί Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ϖϴϘΤΘϟ ϖΣ ̵ΎΟ ϪΑ
̡̬ϪϧΎϫϭ
Ϯ̴Α βҨέΪΘϟ ϖΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧίϮϣ
Ϯ̴Α ϪϤΣΰϟ ϖΣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΰϤΘγΩ
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پزشکــی....

«سزارین».
محمد زکریای رازی متولد شهر ری
(که با اضافه کردن ال او را الرازی و
عرب خوانده اند!) اولین دانشمندی
بود که کاشف عکس العمل مردمک
در مقابل نور ،آلرژی به گیاهان و
زکام فصلی آن ،الکل و اسید بوریک
و بوراکس می باشد و مواد شیمیائی
را به سه دسته گیاهی ،جانوری و
معدنی طبقه بندی کرد.
بهاء الدوله اولین کسی بود که درباره
سیاه سرفه نوشت و فهمید که پس
از جراحی شکم بیمار را باید در
حالت نشسته نگاه داشت و چیزی
شبیه سرنگ امروزی درست کرد که
چرک را از شکم بیرون بکشد.
ابن سینا از مننژیت و بیماری های
اعصاب و درمان های روان پزشکی
سخن گفته.
ُجرجانی (در اصل گرگانی بوده
است!) کشف کرد که تشدید ضربان
قلب بر اثر بزرگ شدن تیروئید می
باشد .کاشف داروهای شمیائی اولیه
و گچ گیری شکستگی ها و محلی
شبیه بیمارستان و کنگره و مشاوره
پزشکی و نوشتن دائره المعارف
(انسیکلوپدی) داروئی (دارونامه
شاپور بن سهل ایرانی و تریاق نوشته
ابن التلمیند) و پزشکی مفاتیح العلوم
محمد خوارزمی ایرانیان بوده اند.
------------

دعا پزشک
(روان
پزشک).
میگویندطب
دکتر عطا انصاری (کبک)
قدیم ایران
براساس طب
یونانی بنا شده.
بقراط ،پدر علم
در این بلبشوی
طب یونان ،عقیده
پزشکی شیرین داشت که خون از چهار بخش
مختلف تهیه شده؛ چون وقتی آن
جای طب
را در ظرف شیشه
ای می ریخت چهار
ایرانی خالی در د
هه های قسمت مجزا در
اخیر بدجوری شیشه قابل رویت
بیش از هفتاد و پنج
بود:
مع
تا
د
به
رشته مختلف طب
بخش فوقانی را (که
که
شیرین وجود دارد
کف مانند بود) صفرا
دارو
ها
ی
مدارس
هر کدام دارای
نام گذاری کرد
شی
می
ـ
ـ
داشته
بخود
مخصوص
بخش قرمز را خون
ائی
و
جدی
بسیار
بعضی
سفید رنگ را بلغم
ش
ده
ای
م.
پول
کلک
هم
بعضی
و قسمت زرد رنگ
طور
همین
درآوردن
سنگین پائین شیشه
موسساتی این مدارس را به رسمیت
را سودا
می شناسند.
نامید.
همه
از
پیش
نوشتار،
هدف از این
شیخ الرئیس ابوعلی سینا طب
جای
و
ایرانی
طب
مختصر
معرفی
سنتی ایران را بر پایه اخالط
غرب
دنیای
در
مخصوصا
آن
خالی
چهارگانه بنا کرد و آن را به دو
عزیز
پزشکان
روزی
اینکه
آرزوی
و
بخش اخالط اولیه و ثانویه تقسیم
فراموش
اصیل
سیستم
این
ایرانی
نمود.
شده را دوباره زندگی بخشیده و به
این اخالط چهارگانه و عناصر
تدریس
طرز نوین دانشکده ای برای
چهارگانه خاک و آب عناصر «ثقلیه»
پیرمردان
آن افتتاح کنند( .آرزو بر
و هوا و آتش عناصر «خفیفه» نام
هم عیب نیست!)
گذاری شدند و هر چه در طبیعت
طب
سیستم
چند
و سپس معرفی
وجود دارد ،دارای خواص یکی از این
عزیز
بسیار
هموطنان
شیرین برای
عناصر می باشد.
می باشد.
خون= هوا= گرم و تر
به
معتاد
بدجوری
اخیر
های
در دهه
بلغم= آب= سرد و تر
ایم.
شده
شیمیائی
داروهای
صفرا= آتش= گرم و خشک
زیرا پزشکان و داروسازان برای هر
سودا= خاک سرد و خشک
تجویز
مشکلی یک قرص یا آمپول
و دارای چهار نوع انرژی:
به
ما
که
می کنند و این باعث شده
نور ،حرارت ،رطوبت و یبوست می
مواد
و
نکرده
علت بیماری ها توجه
باشند.
بسیار
هدف
کنیم.
داروئی را مصرف
و اگر از حال تعادل خارج شوند
به
طب
علم
روزی
واالئی است که
انسان بیمار می شود.
غذا
با
ها
بیمار
که
برسد
درجه ای
در حالت طبیعی مقدار بلغم باید
بیماری
و
شود
کنترل
یا
معالجه و
یک ششم خون؛
جوابی
مدرن
طب
امروزه
هائی که
صفرا یک سی و ششم خون؛
کند.
درمان
را
ندارد
برای آن
و مقدار سودا یک چهل و هشتم
طب
در
که
الگود،
سیریل
دکتر
آقای
خون باشد.
می
دارد
جامعی
تحقیقات
ایرانی
و اگر بیشتر شد افراد به چهار رشته
نویسد:
د ldمزاج
فن
ریز
پی
که
نیست
دور
احتمال
از
صفرائی مزاج
ایرانیان
پیشتر
های
زمان
در
طب
بلغمی مزاج
بوده اند .در تاریخ بلغمی آمده است و سودائی مزاج
(نخست پادشاهی که در نجوم
تقسیم می شوند.
طب
علم
نگریست فریدون بود و در
طب سنتی ایران انسان را براساس
ساخت)
نیز رنج برد و «تریاق» او
رابطه بین تن و روان در نظر
است:
در فروردین یشت آمده
میگرفت و تشخیص بیماری با
که
ستائیم
می
«فریدون پاکدین را
گرفتن نبض و تغییر رنگ زبان
و
جرب
ضد
بر
از مقاومت کردن
و چشم و صورت ،ادرار و مدفوع
ضد
بر
کردن
مقاومت
تب و لرز و از
انجام شده با تجویز غذا و گیاه و دوا
آزاد یار».
معالجه می شد.
و
(دیانت
«وندیداد»
در کتاب
بد نیست بدانیم که عمل سزارین
نوع
سه
از
زرتشت)
از
پیش
پرستش
بقول فردوسی در شاهنامه هنگام
است:
شده
برده
نام
پزشک
تولد رستم قبل از سزار انجام شده
و
پزشک
گیاه
(جراح)-
پزشک
کارد
و باید «رستمی ین» نام بگیرد ،نه

دکترحسن گل محمدی
جنگ کاووس با شاه
هاماوران

پ��س از آن کاووس ش��اه تصمیم به
مس��افرت گرفت و از ایران به توران و
چین و سپس به مکران رفت.
همه جا در مقابل کاووس سر تعظیم
فرود آوردند و باجگزار وی شدند .آنگاه
کاووس عزم تسخیر مصر و بربرستان و
هاماوران را نمود .در جنگ سختی شاه
هاماوران را شکست داد .در این جنگ
رستم ش��رکت نداش��ت و به فرمان
کاووس به زابلستان رفته بود.
شاه هاماوران تس��لیم کاووس شد و
دختر خود سودابه را به او داد .ولی در
نهان توطئه ای ک��رد و کاووس را به
میدان فراخواند و او را با س��ران سپاه
ایران دس��تگیر و در قلعه ای زندانی
نمود.
در همین هنگام افراس��یاب موقع را
غنیمت ش��مرد و به ایران حمله کرد
و سپاه ایران را پراکنده نمود و همه را
دربند گرفت .آنگاه بزرگان به زابل نزد
رستم رفتند ،رستم از شنیدن آن گریه
ها کرد و گفت با سپاهی به آن جانب
خواهد رفت.

استئوپاتی

L’Osteopathie

جنگ رستم با شاهان
هاماوران و مصر و بربر

استئوپاتی نوعی فشار آوردن روی
استخوانها و عضالت است که
استئوپات ها میگویند که یک بدن
سالم خودش با بیماری می جنگد
و بیشتر امراض بر اثر بد قرار گرفتن
استخوانها و عضالت در بدن بوجود
می آید.
واضع این شیوه زندگی Andrew
 Taylor Stillدر سال  1874در
آمریکا بود.
در این سیستم اگر ستون فقرات
دارای فورم کامل خود را نداشته
باشد باعث می شود که اعضاء بکار
خود بطور کامل عمل نکنند و خون
و لنف جریان کافی نداشته باشند
و تعادل بدن را بهم می زنند و در
جا گذاری ستون مهره ها باعث می
شود که آن اعضاء بکار خود برسند و
مشکل شخص از بین برود.

وقت��ی که رس��تم عازم جنگ ش��د،
لش��گریان مصر و بربر و شاه هاماوران
متحد ش��ده به مقابله با او آمدند .در
حالیکه لشکریان آنها بسیار زیاد بودند
رستم و سایر پهلوانان ایرانی رشادت
ها کردند تا اینکه سپاه هر سه کشور
شکس��ت خوردند و بار دیگر رستم،
کاووس و سایر دالوران ایران را از بند
نجات داد.

جنگ دیگر افراسیاب با
ایران

پس از این پیروزی سپاه ایران به جنگ
افراسیاب رفت و افراسیاب که سپاهی
گ��ران تهیه کرده ب��ود در یک جنگ
خونین شکست خورد و فرار کرد.

رفنت کیکاووس به آمسان به
اغوای ابلیس

درمان:

معموال  3تا  5ویزیت کافی است
بعضی افراد سالی یکبار برای معاینه
جدید مراجعه می کنند .استئوپاتی
اگر توسط شخص متخصص انجام
گیرد ،بی خطر است.

کیکاووس به س��وی پارس بازگشت
و با ش��کوه و بزرگی و اقتدار بر تخت
سلطنت نشست و همه گردنکشان به
اطاعتش درآمدند.
کاووس از اینهم��ه پی��روزی و قدرت
سرمس��ت ش��د و فریب ابلیس را که

تا شماره آینده،
شاد و خوش باشید
تن تان به ناز طبیبان نیازمند مباد

Quebec eases restrictions on for!?eign MDs
Relaxed rules
‘window dressing’,

کانادا و چاقی...

اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی
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حل «سودوکو»ی این شماره
)Puzzle 27 (Easy, difficulty rating 0.42
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«منایش»ی دیگر از
کاجل پزشکان کبک

ادامه از صفحه19 :
بگیرند و از نتایج آن به عنوان ابزاری
برای تش��خیص اینکه چه کسی در
دکتر بهزاد منصوری
خوش��بختانه زنان کانادائی با اینکه معرض مشکالت قلبی یا دیابت قرار
اندازه دور کمر بیش از حد متوسط دارد ،استفاده کند.
(مونتریال)
دارن��د ،ولی در مقام نخس��ت جای با این ح��ال ،کانادائی ه��ا بدترین
ندارند.
ش��رایط از نظر بیم��اری های قلب
دوهفت��ه پیش کالج پزش��کان کبک در
یک نمایش بزرگ خبر از راحت تر کردن
اما این بررس��ی همه ک��ره زمین را و ع��روق را ندارن��د .در ای��ن مورد،
وضعیت کار برای پزشکان تحصیل کرده
در بر نمی گیرد ،مخصوصا همسایه کش��ورهای اروپای شرقی ،به خاطر
خارج از کانادا داد .در پی آن ،این تصور برای
زیاد دود کردن سیگار ،مشخص تر
دیالق مان آمریکا را!
بسیاری بوجود آمد که مشکل پزشکان و
.
د
هستن
ها
بیماری
کنترل
طبق بررسی مرکز
همینطور مشکل مردمی که دسترسی به
)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43
)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36
تا
5
بین
های
بچه
هم
انگلستان
در
درصد
2003-2004
در آمری��کا در
پزشک ندارند حل شده است.
1 2 4 7 5 3 6 8 9
1 8 2 7 3 6 4 9 5
اتفاقی که افتاد اما خیلی ساده بود.
10
32/9
بزرگساالن
برای
چاقی مفرط
که
هستند
چاقی
به
مبتال
سالگی
3 7 8 9 6 4 2 5 1
3 4 9 5 8 2 7 1 6
پزشکانی که با اجازه کار موقت در کبک
وزارت بهداری ،با ارسال نامه هایی،
درصد بوده است.
5 9 6 8 1 2 3 4 7
7 6 5 4 1 9 8 3 2
بیش از  5سال کار کرده اند از این به بعد
یک کاردیالوگ در مونترال با اشاره به والدین آنان هشدار داده است.
می توانند اجازه کار دائمی دریافت کنند
6 3 9 5 2 7 8 1 4
6 5 4 3 7 1 2 8 9
به آمارهای مختلف چاقی در کانادا،
 1 2 3 4 ----------------و 8الزم نیست هر س��ال اجازه کار خود را9 7 6 5
8 9 7 6 2 5 3 4 1
می گوید:
تمدیدنمایند.
7 4 5 6 8 1 9 2 3
2 3 1 8 9 4 6 5 7
برای تعداد محدودی از پزشکان این خبر
«چاق ترین کانادائی ها مریض ترین
4 8 3 1 7 6 5 9 2
5 7 6 9 4 3 1 2 8
کش��یدن نفس راحتی ،پس از سالها کار
ها هستند».
برای جامعه کبک به همراه داشت.
2 6 7 4 9 5 1 3 8
4 2 8 1 5 7 9 6 3
کند
می
توصیه
خانواده
پزشکان
او به
جالب اینجاست که رئیس کالج می گوید
9 5 1 2 3 8 4 7 6
9 1 3 2 6 8 5 7 4
که دور کمر بیماران را به دقت اندازه
)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
تاری

اندی ،اندی نازنین در مونتریال 26 :دسامبر
ویدئوخورشید:

No.814

Vol. 14

خ اسا
طیری ایران باستان

بر ا نگیخته
دیوان بود خورد و به فکر تس��خیر
آس��مان افتاد .با خود اندیش��ید که
س��لطنت در زمین مرا بس نیس��ت
و با چنین قدرت و توانایی و س��پاه و
لشگر می بایست بر آسمانها فرمانروایی
کن��م .بعد از مش��ورت با ب��زرگان و
اخترشناس��ان به فکر افتاد از قدرت
پرواز عقاب ها اس��تفاده کند .آنگاه
چندین بچه عقاب را گرفتند
و آنه��ا را خوب پروراندن تا
قوی و نیرومند ش��دند.
س��پس تختی درست
کرد و بر آن نشس��ت
و عقاب ها را گش��نه
نگه داشت و بر پایه
های تخ��ت محکم
بس��ت و در باالی
تاریخ
تخت گوشت ران
کرد،
بره آوی��زان
ه بیان
عق��اب ها ب��رای ب
سـاده
خ��وردن گوش��ت
شروع به پر کشیدن
ک��ردن و کیکاووس را
با تخت بلند کرده و به
آسمان بردند .پس از مدتی عقاب ها
که از شدت خستگی دیگر قدرت پرواز
نداشتند نگونسار گشتند و کیکاووس
با تخت در آمل بر زمین افتاد .وی که
از انجام این کار پش��یمان بود ،درون
بیشه ای گرفتار شد و از این غفلت به
درگاه یزدان پناه آورد و برای آزادیش
به نیایش پرداخت.

باز آوردن رستم کیکاووس را

این بار هم خبر به رستم رسید و همراه
پهلوانان��ی چون توس و گ��ودرز عازم
یافتن کاووس شد .گودرز پیر به رستم
گفت از این کی��کاووس خودکامه تر
کسی نیست و من تاکنون تهی مغزتر
از او ندیده ام .اینک س��ه بار است که
مشکل آفریده است .پس از جستجوی
زیاد آنها را یافتند .کیکاووس با دیدن
آنه��ا از دیدگان آب ج��اری کرد و از
غفلت های خ��ود اظهار پش��یمانی
نم��ود و از آن به بعد ب��ه داد و دهش
پرداخت.

داستان جنگ هفت پهلوان

پس از نجات کیکاووس ،رستم بزمی
بیاراست و پهلوانان نامی ایران در این
بزم شرکت کردند .نام این پهلوانان به
این شرح بود.
-1توس
 -2گودرز
 -3کشواد

که این قانون ناعادالنه بود.
کسی از ایش��ان نمی پرسد که چه
کسی این قانون را تصویب کرد و بعد
سالها با پافشاری آن را اجرا نمود.
امیدواریم در سالهای آینده از ایشان
بشنویم که سایر قوانین کالج در مورد
پزشکان تحصیل کرده خارج از کانادا
هم ناعادالنه هستند و عوض خواهند
شد.
اث��ر این قان��ون بر گروه ه��ای اجتماعی
مختلفچیست:
پزش��کان فارغ التحصیل خ��ارج از کانادا
چندان استفاده ای از این قانون نمی کنند.
تنها تعداد محدودی از آنها می توانند اجازه
کار دائم بگیرند.

وضعیت کمبود پزشک:

آیا این قانون وضعیت کمبود پزشک را بهتر
می کند؟ هرچند کالج مدعی است که با
تصویب این قانون و به دنبال آن ،دسترسی
راحت تر و بیشتر مردم به پزشکان با اجازه
کار دائم ،مش��کل دسترس��ی به پزشک
کمتر خواهد شد ،با توجه به اینکه همین
حاال پزش��کان بیش از ظرفیت شان کار
می کنند ،بعید است که این قانون باعث
شود پزش��کی بتواند بیش از گذشته کار
کند پس به نظر نمیرسد این قانون بتواند
تغییری در وضعیت کمبود شدید پزشک
در کبک ایجاد کند.
در حال حاض��ر  800،000نفر در کبک
پزشک خانواده ندارند.

مناطق دور افتاده:

مطمئنا این تغییر خبر خوبی برای مناطق

22 PAYVAND:

 -4بهرام
 -5گیو
 -6گرگین
 -7زنگه شاوران
گستهم

-8
 -9خراداد
 -10برزن
 -11گرازه
آنگاه گیو به رس��تم گفت چه خوب
اس��ت که به نخجیرگاه (ش��کارگاه)

افراسیاب برویم و
ش��کاری از دشت توران بگیریم چون
هر که بشنود بر ما آفرین گوید.
رستم پیشنهاد گیو را پذیرفت و در روز
بعد در خاک توران زمین ،نخجیرگاهی
بزرگ برافراش��تند .ای��ن خبر چون
به افراسیاب رس��ید خوشحال شد و
تصمیم گرفت پهلوانان ایران را دست
جمعی دستگیر نماید.
از طرفی رستم این پیش بینی را می
کرد ،لذا گرازه را مامور کرد که در مرز
ایران و توران دیده بانی کند .افراسیاب
س��ی هزار شمش��یر زن برای اینکار
گسیل کرد.
گرازه ک��ه این افراد را دی��د ماجرا را
شتابان به رستم خبر داد .رستم چون
این خبر را ش��نید بخندید و با سایر
پهلوانان ایرانی سالح پوشیدند و آماده
نبرد شدند .افراسیاب چون آنان را در
لباس رزم دید هوش از س��رش پرید.
در جنگی دلیرانه سپاه افراسیاب از هم
پاشید.
در ای��ن جنگ افراس��یاب شکس��ت
س��ختی خورد .ولی با مشورت پیران
ویسه دالوری بنام پیلسم را ،که برادر
پیران بود ،به جنگ رستم فرستاد.
پیلس��م در یک حمله ب��ا گرگین و
گستهم و زنگه شاوران و گیو روبرو
ادامه در صفحه29 :

پزشکان حتصیل
کرده خارج از کانادا
دور
افتاده نیست .خیلی از مناطق دور افتاده
درحال حاضر از پزشکان با اجازه کار موقت
اس��تفاده می کنند .این پزشکان موظف
هستند تنها در منطقه یاد شده کار کنند.
چنانچه اجازه کار آنها تغییر کند ،آنها می
توانن��د محل کار خ��ود را عوض کنند و
طبابت خود را به شهرهای بزرگ منتقل
کنند که مسلماً امکانات و درآمد بیشتری
برایشان به همراه خواهد شد.

بخش درمان خصوصی:

بخش خصوصی حتما از این خبر بس��یار
شاد است چرا که می تواند کادر پزشکی
مورد نیاز خود را از پزش��کانی که مناطق
دور افت��اده را ترک خواهند کرد ،تکمیل
کند.
همزمانی تصویب این قانون و فعالیت های
گس��ترده برای خصوصی سازی سیستم
پزشکی در کبک ،این شک را برمی انگیزد
که نکند «کالج» در راستای تحقق اهداف
کارتل های پزشکی آمریکای شمالی که
خوابهای شیرینی برای خصوصی سازی
سیستم پزش��کی کبک دیده اند ،تن به
تصوی��ب این قانون که دهه هاس��ت تن
پزش��کان مهمان در کبک را می خراشد،
داده است.
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از رجن خودمان...

ترین
بار خم شده است،
هق هق گریه ش را در بالش
سیاه و بی انتهای شب پنهان می
کند،
مادری که مهرشاد تمام
هستیش ،تمام زندگانیش و تمام
امیدش بود،
حاال نزار و رنجور رازهای نهفته
دل نازکش را با مهرشادش در
خلوت شب با اشک های پاک
و بیدریغش در میان می

Nov. 01, 2007

بیجا و قبول عاشقانه ی
مسئولیتیدلنشینمیتوانست
زندگی در غربت را چنان شیرین
تر کند که تلخی هجران شیشه
حساس پنجره روح فرزندان ما را
درهمنشکند...
هزاران فرسنگ دور از وطن،
هزاران روز دور از تمامی کسانی
که عاشقانه دوستشان داشتیم
و هزاران دریا فاصله با تمامیتی
که کوچه و محله و شهر و وطنش
مینامیدیم،
فرهنگ کوچ را بیهوده و عجوالنه
و ُمخیله پریشان مان سپردیم
و به بهانه واهی نجات
فرزندان آمدیم در این
غربتسرای یخ زده آنان
را به عاقبتی خوش
برسانیم
و شاهد توفیق آنان را در آغوش
بکشیم...
غافل از اینکه اولین قدم را باید از
خودمان شروع می کردیم.
الگوی بچه هایمان باید خودمان
می بودیم و عشق و راستی و
پاکی و از خودگذشتگی را باید
خودمان به آنان یاد می دادیم
و اگر این چنین می بود
و این چنین بشود
و این چنین بیندیشیم
دیگر مهرشادی که می توانست
معلم زندگی مهرشادی های
دیگر باشد،
ریشه هستیش را با تردیدهای
دست های لرزان خودش قطع
نمی کرد!
با احترام و با اندوه

مهر
ش
ا
د
ی
ک
ه
م
ی
ت
و
ا
ن
ست...

اولین
قدم را
از خودمان شروع
کنیم...
مهرشاد دیگر در میان ما نیست،
دیگر هیچ هراس و دلهره و
اضطرابی آزارش نمی دهد،
دیگر مجبور نیست در این
اقیانوسی که سرشار از امواج
خروشان درد و اندوه و تردید
است برخالف جریان آب بسوی
ساحلی که هیچ چراغ امیدی در
آن کورسو نمی زند ،شنا کند.
او آرام در دنیای دیگری که
سرشار از سکوتی ملکوتی است
به آرامشی ابدی دست پیدا کرده
است...
اما اینجا روی این زمین خاکی
در این فصل برگ ریزان،
پدری که کمرش زیر این سنگین

گذارد
و خواهرش که مهرشاد تمامی
تکیه گاه و غرورش بود،
حاال غمگین و ماتمزده ،از خود
می پرسد:
چرا؟ چرا؟ چرا مهرشاد...
و ما پدرها و مادرها و خواهرها
و برادرها هنوز پاسخی به این
چراها نیافته ایم و بسیاری از ما
در خواب غفلت خود فرو رفته
ایم.
راستی اگر بیدار بودیم،
اگر حتی آگاهی اندکی از
روحیات و حال و احوال
و خصوصیات و اخالقیات
فرزندانمانداشتیم
شاید می توانستیم از بروز این
فاجعه و صدها فاجعه دیگر که
گریبان بچه های ما را می گیرد،
جلوگیریکنیم...
شاید کمی بخشش و گذشت و
ایثار و زیر پا گذاشتن غروری
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کمال خدامراد

همدردی

جناب آقای مهندس سعید ایروانی پور
شهرزاد ،نغمه و نوید عزیزم

ما نیز به سهم خود در اندوه دلخراش از دست رفتن مادر گرامی تان با
شماصمیمانههمدردیم.
خود را در غم شما شریک می دانیم
و برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خانواده های نیکی راد
و حجازی

سپاسگزاری
در سوگ غم انگیز درگذشت

مادر گرامی و عزیز خاندان ما

شادروان بانو اقدس بزرگ زاده (مصفا)
از تمامی سروران ،دوستان و مهربانانی که باحضور خود در
مراسم یادبود ،با اظهار تسلیت حضوری ،و درج و ابالغ پیام های
همدردی تلفنی و ارسال گل،
در نهایت صمیمیت با ما همراه بودند ،سپاسگزاریم.
اگر فرصت تشکر حضوری با شما عزیزان دست نداد،
بدینوسیله پوزش می خواهیم.

خانواده های بزرگ زاده ،مصفا ،حکیمی،
ابراهیمی ،فرگودرزی و رجنبر

جناب آقای مهندس سعید ایروانی پور
شهرزاد ،نغمه و نوید عزیزم

خبر از دست رفتن مادر گرامی تان را در ایران شنیدیم.
ما نیز در این اندوه بزرگ به سهم خود با شما دوست عزیز و
خانوادهارجمندتانهمدردیم
و برای فردفردتان آرامش و تندرستی آرزو میکنیم.

خانواده لطفی

جناب آقای مهندس سعید ایروانی پور
شهرزاد ،نغمه و نوید عزیزم
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد .با شما صمیمانه در اندوه
از دست رفتن مادر گرامی تان در ایران شریکیم و برای دل بیقرارتان،
آرامش آرزو می کنیم.

حمید و آذر
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سپاسگزاری

بسمهتعالی
بازگشت همه بسوی اوست
برای چیزی که از دست دادی ،غم مخور
از چیزی که به دست آورده ای ،شاد مباش علی (ع)

در سوگ جانسوز درگذشت

نوگل ناکام

شادروان مهرشاد شکروی

فوت نابهنگام جوان ناکام

شادروان مهرشاد شکروی

از تمامی سروران ،دوستان و مهربانانی که باحضور خود در مراسم
یادبود ،تشییع ،خاکسپاری و شب هفت؛
با اظهار تسلیت حضوری ،و در ج پیام های همدردی در پیوند،
تلفنی و ارسال گل ،در این ایام سخت،
با نهایت صمیمیت با ما همدلی و همدردی کردند،
سپاسگزاریم.
اگر به دلیل تالم شدید ،فرصت تشکر حضوری با شما عزیزان
دست نداد ،بدینوسیله پوزش می خواهیم.

را به خانواده های

شکروی و سیف

تسلیتگفته،
از خداوند متعال طلب صبر و شکیبایی
برای آنان داریم.
ما را نیز در غم بزرگ از دست رفتن عزیز خود
شریکبدانید.

امشب دلم به یاد تو ،بیداد می کند
از سیلی جفای تو ،فریاد می کند
عشقت مرا به عالم پندار می برد
یادت مرا ،ز بند غم آزاد می کند
تنها دلم برای تو در سینه می تپد
خانواده های شکروی ،سیف
تنها غم تو ،مهر مرا شاد می کند
و خانواده ها ی سوگوار ای رفته از کنار من ،ای عطر نو بهار
بازآ که شور عشق تو ،بیداد می کند

علی اصغر ،مهین ،مونا و آرمین
محمدی

سرکار خامن اکرم طراوتی

دوست گرامی

جناب آقای یحیی هاشمی و خانواده محترم

خانواده های سوگوار

با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت پدر عزیزتان در ایران مطلع شدیم.
برای آن مرحوم شادی روح
و برای تمامی وابستگان صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
تسلیت ما را بپذیرید

د رگذشت مادر محترم تان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته،
آرزوی صبر و سالمتی برا ی شما داریم.

مهریکرباسفروشان،حمیدپازوکیمهروخانواده

از طرف دوستان شما در شرکت پاسیفیک

بهبهانیوخانواده

دوست وهمکار گرامی و

جناب آقای عزت صادقی

دوست ارجمند ،جناب آقای یحیی هاشمی و خانواده
در اندوه بزرگ از دست رفتن پدر گرامی شما،

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت مادر دلبندتان

شادروان خدیجه اعالئی (صادقی)

بزرگ خاندان هاشمی در ایران،

با شما دوست ارجمند صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.

با شما دوست عزیز و کلیه بازماندگان صمیمانه همدردی می کنیم
و برایتان صمیمانه آرزوی صبر و آرامش داریم.

دوستان دیرین شما در هیئت مدیره مدرسه دهخدا

جمشید ترابی و خانواده

دوست گرامی و ارجمند

سپاسگزاری

جناب آقای عزت صادقی
د رگذشت غم انگیز مادر محترم تان

شادروان خدیجه اعالئی (صادقی)

را در ایران به شما و خانواده محترم تسلیت گفته،
آرزوی صبر و سالمتی برا ی شما داریم.

فیروزهمتیانوخانواده
دوست گرامی و ارجمند

عزت جان صادقی مهربان

ش

د ز غمت
خ
ا
ن
ه
ی
در طلبت رفستودا دلم
به هر جا

د رگذشت غم انگیز مادر عزیزت را در ایران به تو تسلیت گفته،
با تو در یتیم شدنت همدردیم.

رحیمیانودیگردوستانتدرپیوند

دلم

از متامی دوستان وابستگان و یاران ارمجندی
که با اظهار تسلیت حضوری ،تلفنی و ارسال گل،
درج آ گهی های همدردی در پیوند،
با ما همدردی منودند،
به ویژه همکاران و دوستان مان در مدرسه دهخدا
صمیمانه سپاسگزارمی و برای همگان آرزوی
بهروزی و شکیبایی دارمی.

بهرام صمیمی ،مهنار گنجی

و خانواده های سوگوار
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زنان...
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

روایتی دیگر از مرگ دکتر
زهرا در همدان
کانون زنان ایرانی_ فردای روز
عید فط��ر بود .مومن��ان خدا
پس از یک م��اه روزه داری و
عبادت خالصانه پروردگارشان،
حالوت بخشودگی شب های
قدر را جش��ن گرفته بودند و
زندگی مثل همیشه در جریان
ب��ود .دانش��جویان دانش��گاه
بوعلی س��ینا پس از گذراندن
تعطیالت آخر هفته و عید فطر
به کالسهایشان برگشته بودند

که انتشارخبری همه را میخکوب کرد:
زهرا .ب از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان که توسط ماموران
امر به معروف دستگیر شده بود خود را حلق آویز کرد.
با پیگیری قضیه توسط پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا
همدان و خبرن��گاران و فعاالن اجتماعی ،تکذیب ها ،تائید های این
خبر مطرح شد و اظهارات متناقض مسئوالن قضایی و سپاه پاسداران
همدان باعث طرح س��واالت دیگری شد  .برخورد امنیتی و سانسور
خبری برانتشار انواع شایعات دامن زد وبا تجمع جمع کثیری از اعضای
زن بسیج همدان در حمایت از ستاد امر به معروف و دادن شعار مرگ
بر بی حجاب ،دایره انتش��ار خبر گسترش یافت و مردم هم ازموضوع
اطالع یافتند.
دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان با تجمع اعتراض آمیزو صدور بیانیه
خواس��تار مجازات عامالن مرگ زهرا ش��دند و اقدامات ستاد امر به
مع��روف را محکوم کردند .اکنون خبر مرگ زهرا از مرزها عبور کرده
و به گوش همه رسیده است و افکار عمومی منتظر پاسخ دادستانی
همدانهستند.
زهرا بنی عامری 27 ،ساله ،متولد و ساکن تهران ،رتبه ی  26کنکور
سراسری رشته پزشکی و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران در
سال  ،1385که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای
مناطق محروم کشور بوده است ،روز جمعه مورخ  1386/7/20ساعت
 10صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران
س��تاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل ،به ستاد
منکرات انتقال می یابد وپس از  48ساعت بازداشت ،ماموران با جسم
بی جان وی در راهروی بازداشتگاه مواجه میشوند.
از طرف مسئوالن ستاد ،علت مرگ خودکشی اعالم میشود.
اما وجود تناقض��ات موجود دراظهارات مس��ئوالن ذیربط و اقدامات
ماموران ستاد به همراه وجود روابط غیرمنطقی در شکل گیری حادثه
افزایش حساسیت ها و احتمال وقوع قتل را مطرح می سازند.
طب��ق ماده  15قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب
ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر نمی توانند ضابط دادگستری
محسوب شده و برای بازداشت زهراو نامزدش اقدام کنند.
بنا به اظهار حمید ،نامزد زهرا دقایقی قبل ازبازداش��ت آنان توس��ط
ضابطان ستاد امر به معروف،
ادامه در صفحه30 :
چند تن از مام��وران نیروی

دو شنبه  30مهر 1386

به دلیل آشفتگی و اوضاع
نابس��امان خانه ،شاید
حتی نتوانم این مقاله
را رس��ا به نگارش درآورم اما
نهایت تالش خودم را می کنم.

در زندان است.
او با افکار پاکش چگونه
زیس��تن را می آموزد
و پ��رورش م��ی دهد.
دوست دارد با مردانی
که به زنان شان ظلم
می کنند به گفتگو
صفار زاده
بنشیند و آنها را از
ندا
این کار منع کند.
از اینکه ش��اید م��ورد تهاجم
ام��ا روناک خ��ود را در برابر این و حتی فحاش��ی و ناس��زای این
کودکان و زنان مسئول می داند .مردان قرار بگیرد هراسی ندارد.
این ش��اید بیش��ترین و بهترین چون هدفش برایش مقدم است.
چهره ای است که من از روناک رون��اک زندگی زنان را بخش��ی
در ذهن دارم.
از زندگی خودش م��ی داند ،به
همیشه وقتی در خیابان و پیاده مادران تهی دست قول می دهد
روها راه می رویم کودکانی را که اگر بچه هایشان پشت کنکوری
به گدایی ،آدامس فروشی و گل هستند تا جایی که سوادش او را
فروشی و ...مشغول اند نگاه می یاری می کند درس بدهد.
کند می گوید:
دوس��ت دارم با بهترین کلمات
باید این ک��ودکان االن در حال ش��خصیتش را توصی��ف کنم،
بازی و نش��اط باش��ند ،به فکر کلمات در ذهنم رژه می روند و
اسباب بازی و هیاهوی کودکی خوب ک��ه فکر می کنم این کار
نه در حال دست فروشی و کسب مش��کلی اس��ت .به عنوان یک
در آمد .در این جور مواقع روناک دوست و یک خواهر تنها کاری
به وجد می آید و سعی می کند که می توانم در این قعر دلتنگی
خودش را به این کودکان نزدیک و بی خب��ری برایش انجام دهم،
کند تا شاید بخندند...
عالوه بر اشک هایی که هر روز و
لبخند عاری از گناه و معصومیت شب همدمم شده اند ،کاری جز
کودکان به روناک استقامت می دعا کردن از دستم بر نمی آید.
دهد .هدف��ش دف��اع از حقوق اما من به دیدار دوباره ی روناک
کودکان و زنان بی سرپرس��ت و امیدوارم .امیدوارم تا دوباره شاد
خشونت دیده است و کوتاه هم به این خانه رو کند .خوش��حالی
نمی آید .روناک ساده زیستن را را دوباره به ک��ودکان و زنان که
بیش��تر از هر چیزی ترجیح می برای آزادی روناک نذر کرده اند
دهد با وجود اینکه از نظر سنی بر گرداند.
فقط یک س��ال با ه��م اختالف دعاهای��ی که رون��اک در موقع
داریم ،اما راه و روش زندگی اش دلتنگی می خوان��د :اتنا کمکم
برایم جالب است.
کن در ش��رایط فعلی با وضوح و
مثل خیلی از ما دخترها به فکر روشنیبیندیشم.
شیک بودن نیس��ت ،به افکار و پرس��فون یاریم ده تا منعطف و
عقاید دیگران به دیده ی احترام پذیرا باشم.
می نگ��رد ،با ک��ودک کودکانه آرتمیس به من قدرت تمرکز بر
رفتار می کند و با بزرگتر باز هم هدف دور دستم عطا کن.
هستیا با حضور خود مرا مفتخر
کودکانه...
گری��ز ازدوران زیب��ای کودکی ک��ن و صلح و آرام��ش برایم به
برایش غیر قابل فهم است .به نظر ارمغان آور.
من روناک هنوز دوران نوجوانی و
جوانی را سپری نکرده و یا اصال
نمی خواهد ق��دم در این دوران
بنهد اما حاال مانند یک بزرگسال

برای خواهر با استقامتم
حدود  13روز است که روناک در
خانه نیست...
و از اوض��اع خانه و خانواده هایی
که ب��ه آنها دل خوش کرده بود،
خبر ندارد.
ب��ا وجودی که در یک خانه و در
کنار هم زندگی می کنیم ،مانند
بس��یاری از مردم جه��ان ،افکار
و عقاید متفاوت��ی داریم .اگرچه
روناک از من دور اس��ت و بدتر از
هر چی��ز دیگری بی خبری از او
مرا رنج می دهد ،خوشحالم که
زنی موفق و شایسته است.
خواهر با استقامتم ،حدود  5سال
اس��ت که داوطلبان��ه در انجمن
زن��ان برای دف��اع از حقوق زنان
و آموزش زنان بی سواد فعالیت
می کند و به خاطر دفاع از حقوق
زنان و راهنمایی زنان بی س��واد،
ب��ا وجود س��ن ک��م از زنان بی
سرپرست حمایت می کند.
ش��اید از نظر مالی نمی تواند به
آنه��ا کمک زیادی بکن��د ،اما با
هم��ان لبخند کوچ��ک ،زنان را
در قعر بدبختی و بی حمایتی به
وجد می آورد.
روناک ب��ه عنوان ی��ک مونس
برای آن ها دلگرمی اس��ت .سر
ماه قل��ک می خرد و با خواهش
و تمنا به دوس��تان و اقوام ما می
دهد تا شاید بتواند با خرید لباس
و کیف و کفش برای کودکان بی
سرپرس��ت و خانواده های فقیر،
آنها را کمی خوشحال کند و به
آنها عزت نفس و اطمینان آسوده
زیستن را هرچند کم اهدا کند.
شاید تمنا برای جمع آوری پول،
به معنای شکس��ت غرور جوانی
 21س��اله در اوج جوانی چیزی
دور از افکار و عقاید جوانی باشد

همـــدردی
دوست گرامی و ارجمند

جناب آقای مهدی اخوان
درگذشت غم انگیز مادر عزیز شما را در این غربت به شمادوست
عزیز و دیگر بستگان صمیمانه تسلیت می گوییم و برایتان آرزوی
صبر ،تندرستی و شکیبایی داریم.

امیر عابدی و خانواده

دوست گرامی ،جناب آقای مهدی اخوان

در غم بزرگ از دست رفتن مادر عزیزتان در ایران ،با شما عزیزان
و تمامی سوگواران همدردی می کنیم و برایتان آرزوی صبر داریم.

افشین هراتی و خانواده
همشهری و دوست نازنین

پری عزیز
محمد گرامی
خانواده محترم

مصفی

خانواده های سوگوار

د رگذشت غم انگیز مادر
محترم تان را به شما و
کلیه وابستگان و خانواده
های سوگوار صمیمانه
تسلیتگفته،
آرزوی صبر و سالمتی
برای شما داریم.

محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما در پیوند

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
موضوع مورد بحث  :مدارای معقول

accommodement raisonnable

نیما مشعوف

چگونه در کبک مطرح شد

امروز جامعه چه واکنشی در برابر آن دارد.

زمان :یکشنبه  4نوامبر ۲۰۰۷
 10:30صبح
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

مترو
Jarry

دوستاندیرینشما،

زهره و محمد

توجــه:نشانیجدید

8043 St. Hubert

جلسات مشاوره

انجمن زنان ایرانی در مونترال بر گزار می کند:

به سرپرستی خامن گیتی شیرزاد
(مدد کار اجتماعی سرشناس جامعه ایرانی)

همراه با خامن لیلی سرحدی

با تعیین وقت قبلی در ساعات اداری:
تلفن آگاهی:

(731-7565 )514

شعر...

وسعت فردا شدن
ویدا فرهودی تابستان ۱۳۸۶

نیست چرا در سری ،شورِ تماشا شدن
پنجره ای ساختن ،وسعت فردا شدن؟
پس چه شد آن عزم مان ،بهرِبه شب تاختن
َوهــم برانداختنّ ،
حـلِ معما شدن
یاد بیاور که ما ،یک یک مــان ،هم صدا
حادثه را خواستـیم ،روزِ مهیا شدن
حادثه ای سرخ را ،تا که شـــود بر مال
عـــادت اهل ریا :رسمِ مدارا شدن
تشنه نبودی مگر -تشنگی ات پس چه شد
قطره کجا وان همه ،خواهشِ دریاشدن؟
شهر اگر خفته است ،غرقه ی نا گفته است
حرف بزن تا رسد مژده ی گویا شدن
لــد صورت گل را به قهر
خـ َ
تیغ اگر می َ
غنچه دهد باغ در ،نوبت غوغا شدن
شهر اگر شد تهی ،زان همــه سرو سهی
خاطره ها مانده از ،همتِ شیدا شدن
خاطره هایی مهیب ،تلخ ولیکن نجیب
خاطره ی سرکشی ،شور تماشا شدن...

سپاسگزاری
در سوگ درگذشت

شادروان آقای محمدهمتیان
بزرگ خاندان همتیان در ایران
از متامی سروران ،دوستان و مهربانانی که باحضور خود
در مراسم ترحیم ،تشییع ،خاکسپاری و شب هفت؛
با اظهار تسلیت حضوری ،تلفنی و ارسال گل ،درج آگهی
های همدردی در نشریات ،با نهایت صمیمیت با ما
همدلی و همدردی کردند،
به ویژه همکاران و دوستان مان در مدرسه دهخدا
صمیمانهسپاسگزاریم.
اگر به دلیل سفر به ایران و تاملات ،فرصت تشکر
حضوری دست نداد ،پوزش ما را بپذیرید.

فیروز همتیان

جناب آقای مهندس مهدی اخوان

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت مادر عزیزتان با جنابعالی و سرکار خامن،
همسر گرامی شما و دیگر خانواده های سوگوارهمدردی می کنیم و
برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم.
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال
سالگرد انقالب اکتبر سال 1917

انقالب اکتبر ،دست آوردها
و ارزش های تاریخی آن
________

آزادی های جنس��ی و مسایل
اخالق��ی گام ه��ای بزرگ��ی
برداشت.

تاریخ آکنده از انقالب ها است،
خصوصاً س��ده ی نوزدهم .اما،
تفاوت عمده این انقالب با سایر
انقالب ها در این بود که در کلیه
انقالب ها تا آن زمان ،نیروهای
اجتماعی که مسئولیت آن ها را
به عهده داش��تند به دلیل دید
محدود طبقاتی ،اس��اس نظام
طبقاتی پیش��ین را که تمرکز
قدرت و انباشت ثروت در دست
طبق��ه ی حاکم ب��ود ،از تداوم
انقالب تا س��پردن سرنوش��ت
سیاس��ی و تولید اجتماعی به
خود مولدین جلوگیری نمود.
منب��اب نمون��ه انق�لاب های
بورژوایی در عی��ن حال که به
نظام ه��ای پیش��ین از قبیل
فئودالی پای��ان دادند و آغازگر
دوران جدی��دی در رواب��ط
اجتماعی بودند ،ام��ا به دلیل
خصلت طبقاتی نیروهایی که در
رأس انقالب قرار گرفتند ،برنامه
و عملکرد محدودی داشتند و
در مراحل بعدی س��یر تکامل
جامعه خود تبدیل به مانعی بر
سر راه انقالب اجتماعی شدند.
انقالب اکتبر اما ،از تبار دیگری
ب��ود ،زی��را این انق�لاب را آن
طبقه ی اجتماعی و حزبی به
پیروزی رس��اند که مس��لح به
دیدگاه ماتریالیس��تی از تاریخ
به مثابه عناصر آگاه یک طبقه
ی اجتماعی عمل می کردند.
برای طبقه کارگر مساله رهایی
از اس��تثمار ،بی��کاری ،فق��ر و
نابراب��ری ،بدون ادامه انقالب تا
رهایی کامل جامعه امکان پذیر
نیست.
بدین سان انقالب اکتبر جهان
سرمایه داری را تکان داد و راه
نوین خروج از بن بس��ت ها و
مشکالت سیاس��ی ،اقتصادی،
اجتماع��ی و فرهنگی جامعه
سرمایه داری را راه نمود.
در زیر کوشش می کنیم رئوس
برخی دست آوردهای سیاسی
و اجتماع��ی انق�لاب اکتبر را
باختصاربرشمریم.

خانوادگیمردمدخالتمستقیم
داشت ،از هرگونه دخالت در این
امور ممنوع کرد و ازدواج مدنی
را جانشین ازدواج شرعی نمود
و طالق را به خواست هرکدام از
طرفین ممکن ساخت.

جابر کلیبی

ای مشخص میشدند
و باین ترتیب تحقیر
و مورد اذی��ت و آزار
دائمی قرار داشتند.

 از دس��ت آورده��ای مه��مانسانی انقالب اکتبر لغو حکم
اعدام ب��رای اولین باردر تاریخ
بود ،گرچه این حکم چند ماه
بعد در نتیج��ه تهاجم نظامی
زمس��تان به اوکرای��ن ،دوباره
برقرار گردید.

yahoo.ca
@etehadsocialisti
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دانشگاه تهران

انجام داده بودند ،انجمن
اسالمی دانشگاه تهران که
در طیف سنتی دفتر تحکیم
قرار دارد به “گفتمان” (؟!)
می اندیشید!
یکی از اعضای انجمن اسالمی
دانشگاه تهران و دانشکده علوم
پزش��كی تهران اعالم کرد كه
تریبون آزادی را برپا میكنند در
ادامه ملكا عضو ش��ورای مركزی
انجمن اس�لامی این دانشگاه با بیان اینكه
میخواهیم با گفتمان حرفهای خود را به
رییس جمهور برسانیم .خواهان اتمام تجمع
شد.

تهران

دو شنبه  8اكتبر :دیاکو

________  -بالفاصله پس از انقالب ،یعنی  -یکی دیگ��ر از نتایج
بالفصل دیکتاتور کوچک به دانشگاه
انقالب اکتبر سال  90( 1917در دسامبر 1917طی دو حکم انق�لاب ،آزاد کردن ملت های
می آید
س��ال پیش) در روسیه،
اولین مختصر کلیسا را که تا پیش از تحت سلطه رژیم تزاری بود .در هفته ی گذشته بعد از موج شدید تبلیغاتی ضرب و شتم مجید شیخ پور توسط
انقالب در تاریخ نبود .سرتاسر انقالب در تمام ش��ئون زندگی فاصله  1917تا  1918لهستان،
استونی ،لیتوانی ،جمهوری های
قفقاز و اوکراین استقالل خود را
بدست آوردند.

 دول��ت جوان ش��وروی ،همهقراردادهای سیاسی ،اقتصادی و
مالی اسارتباری که رژیم تزاری
به کشورهای دیگرتحمیل کرده
بود را ملغا کرد.

 در سال 1918قوانین مشخصو کاملی در مورد خانواده باجراء
درآمد و درسال های بعد قوانین
بازهم رادیکالت��ری جای آن را  -نظ��ام سوسیالیس��تی که بر
گرف��ت .این قوانی��ن در زمان اس��اس ش��وراهای منتخ��ب
خود ،پیش��رفته ترین و مدرن کارگران ،دهقانان و س��ربازان
ترین قوانی��ن در جهان بودند .ایجاد ش��ده بود ،ج��ای رژیم
دراغلب کش��ورهای اروپایی و سلطنتی اس��تبدادی تزاری را
ایاالت متحده امری��کا تازه در گرفت.
س��ال  1970است که قوانینی
ش��بیه آن چه
کست خورد،
درط�لاق،م��ورددر انقالب ش
ه باد انقالب!
شوروی بود به
زند
تصویب رسید.
ای��ن قوانی��ن
این ه��ا تنها نمونه هایی از
(که تازه چند
س��الی است که ش��بیه آن ها دس��ت آوردهای انقالب اکتبر
در برخی کش��ورهای سرمایه است که در شوروی ،در همان
داری وضع شده است) زندگی اوان پی��روزی انقالب به منصه
مشترک بین دو فرد ،بدون این ظهور رسید .انقالب اکتبر اما ،به
که باهم ازدواج کرده باش��ند را دالیل داخلی و خارجی دیری
برسمیت می شناخت .زنان را نپایی��د و با شکس��ت آن این
در امور اقتصادی خود مستقل دس��ت آوردها نیز به تدریج از
و صاح��ب اختی��ار کامل می میان رفتند.
دانست .زن یا مرد کافی بود به برقراری یک نظام بوروکراتیک
اداره ثبت احوال محل مراجعه اس��تبدادی موج��ب گردید تا
روند انقالبی که با انقالب اکتبر
کند تا مساله طالق حل شود.
و برقراری نظام ش��ورایی آغاز
 در سال  ،1920اتحاد شوروی ش��ده بود ،متوقف گردد .با اینتنها کش��ور در جه��ان بود که همه انق�لاب اکتبر و تحوالت
س��قط جنین را قانونی کرد و عظیم��ی ک��ه در روس��یه در
بیمارس��تان ها و پزشکان می س��ال های کوتاه انقالب بوقوع
توانس��تند به تقاضای س��اده پیوست در حافظه تاریخ جهان
افراد ،بطور مجانی و در شرایط زنده است.
مطمئنی از نظر سالمتی آن را انقالب اکتبر زنده ترین شاهد
انجام دهند .این قوانین موجب ب��ر این مدعاس��ت ک��ه بدون
ش��دند تا رقم طالق ها به نحو انقالب و پیگی��ری اجتماعی،
چش��م گیری ارتقاء یابد و در امکان دگرگونی های سیاسی،
س��ال  ،1920اتحاد ش��وروی اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
بیشترین تعداد طالق در جهان به سود توده های زحمت کش
وجود ندارد.
را به خود اختصاص داده بود.

که رسانه ی ملی در مورد سفر احمدی نژاد
به نیویورک و سخنرانی او در دانشگاه کلمبیا
راه انداخت خبر کوتاهی درمورد سخنرانی
احمدی نژاد در دانشگاه تهران منتشر شد .اما
طولی نکشید که بدون هیچ دلیلی سخنرانی
لغو و به روز های آتی موکول شد.
تا این که عاقب��ت محمود احمدی نژاد روز
دو شنبه  ۱۵مهر در میان شدیدترین تدابیر
امنیتی که بعد از نا آرامی های تابستان ۷۸
تاکنون بی سابقه بوده است برای سخنرانی
در ت��االر عالمه امینی وارد دانش��گاه تهران
شد.

طنین مرگ بر دیکتاتور در
دانشگاه

دانش��جویان با ش��عار مرگ ب��ر دیکاتور به
اس��تقبال او آمدند .دانش��جویان تهران که
از س��اعت های ابت��دای صبح با هماهنگی
با دانش��جویان دانشگاه های پلی تکنیک و
عالمه قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند.
با اجتماع در مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه
تهران با س��ر دادن ش��عار های” دانشجوی
زندانی آزاد باید گردد” “ زندانی سیاسی آزاد
باید گردد” دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد “ و
باال بردن عکس  ۳تن از دانشجویان زندانی
پلی تکنیکی تجمع خود را آغاز کردند.

خط دانشجویان مبارز از
سازشکاران جدا می شود

دانشجویان رو به خیابان
در این میان تعدادی از دانشجویان که
خودمیرا رفتند
منسوب به انجمن اسالمی دانشگاه تهران
در ادامه این برنامه دانش��جویان راهپیمایی

نامیدند سعی بر آن داشتند که دانشجویان
به طرف محل اصلی سخنرانی احمدی نزاد
نروند ،که در این میان اکثریت دانشجویان
بی اعتنا به خواس��ت آنان به س��مت درب
اصلی تاالر عالمه امینی حركت كردند،این
دانشجویان با خواندن سرود یار دبستانی و
دادن دستهایشان به یكدیگر به سمت تاالر
عالمه امینی حركت كردند و در این بین در
دست آنها پالكاردهایی با مضامین “احسان
منصوری را آزاد كنی��د”“ ،مجید توكلی را
آزاد كنی��د” و “احمد قصابان را آزاد كنید”
به چش��م میخورد و با شعارهایی همچون
“دانشجوی زندانی آزاد باید گردد”“ ،دانشجو
میمیرد ،ذلت نمیپذیرد” و...به سمت تاالر
عالمه امینی حركت كردند.

تقابل نیرو های مترقی و
مرجتع

هنگامیکه دانش��جویان مبارز و پیشاپیش
 انق�لاب تقریباً تمام اقش��ارانان ،فعاالن مستقل دانشجویی دانشگاه های
تحت ستم را از فقر ،سرکوب
اقتصادی،و  -آزادی ه��م جنس گرایی در انقالب شکست خورد،
ُ
تکنیک ،و عالمه حضور داشتند
تهران ،پلی
نابرابریهایسیاسی،
ُ
ش��وروی نیز از دست آوردهای
زنده باد انقالب! به جلوی کتابخانه مرکزی دانش��گاه تهران
اجتماعی و فرهنگی رها کرد.
بزرگ انقالب اکتبر اس��ت .در
رس��یدند با جمعی در حدود  ۱۰۰تا ۱۵۰
دوران سلطه اس��تبداد تزاری،
نفره بس��یجی مواجه شدند .بنا به اطالعات
 در گستره فرهنگی ،بویژه در هم جنس گرایی ممنوع و همرسیده به” آوای دانش��گاه” ،اکثر این افراد
هنر ،ادبیات ،معماری ،سینما ،جنس گرایان ب��ا عالمت ویژه
دانشجویان دانش��گاه امام صادق و دانشگاه
نیز اتفاق افتاد که با برخورد متقابل
امام حسین(سپاه) بودند.
از سوی دانشجویان روبرو شد و
در ای��ن میان بس��یجی ه��ا پالكارهایی با
باعث شد دانشجویان “شعار مرگ بر مضامین “مرگ بر اسرائیل” “ ،ما بیداریم”،
دیکتاتور” را سر دهند ،در این میان “تنها راه س��عادت بش��ر بازگشت به تعالیم
از بیرون دانشگاه خبرهای
ازدرگیری انبیاء و اخالق است”“ ،دانشجوی مسلمان
دانشجویانی که در محوطه پلی
تکنیک بودند و نتوانستند وارد شوند ،همصدایی با دشمن را مردم تحمل نخواهند
كرد”“ ،توجه ،توجه دانشجوی ایرانی عروسك
می رسید .این اخبارهمراه با خبر
خیمهش��ببازی وطنفروش��ان نیست”“ ،
دستگیری تعدادی از رفقا بود در
مواضع مدبرانه و عزتمندانهی احمدینژاد
ادامه نیز دانشجویان شعار” برپا
ی نشریه دانشجویی بذر
گزارش ارسالی برا
خیز ،ازجا کن ،بنای کاخ دشمن” در نیویورك مایهی افتخار هر مسلمانی است”
را سر دادند.
و “ توجه ،توجه حقوق بشر آمریكایی هرگز”
در ساعت  12:30تریبون آزاد به کار حضور داش��تند .در کنار این ها هراز گاهی
امروز از ابتدای صبح دانشگاه
خود پایان داد .در این ساعت تعداد دانشجویان که
بعد از هماهنگی های الزم با حراست شعار
پلی تکنیک شاهد جنب وجوش بسیاری بود بنا به
به  1200نفر رسیده بود بار دیگر با خواندن سرود
هایی نیز س��ر می دادن��د که یکی از جالب
فراخوانی که در روزهای قبل در دانشگاه پخش شد
یار دبستانی اقدام به راهپیمایی به طرف درب ولی
عصر کردند .آنان پشت در تجمع کردند و شعار دادند .ترین این ش��عار ها “رییس جمهور ،تشكر
قرار بود تجمعی در ساعت 12ظهر در اعتراض به
اینکار موجب توقف مردم بیرون دانشگاه شد .تعدادی تشكر”(!!!) بود .
احکام صادر برای سه دانشجوی پلی تکنیکی برگزار
البته ان ها نفش دیوار گوش��تی حایل بین
شود.
از مردم در مقابل در تجمع کردند که با ورود نیروی
سرکوب گر انتظامی پراکنده شدند .دانشجویان با سر دانشجویان معترض و محل برگزاری مراسم
در ساعت 11:30تجمع با خواندن سرود یاردبستانی
آغاز شد .این تجمع با حضور فعال  700نفر از
دادن شعار”حکومت زور نمی خوایم ،پلیس مزدور نمی سخنرانی را نیز بر عهده داشتند .که در این
دانشجویان آغاز شد .شعار “دانشجوی زندانی آزاد
خوایم” و “حکومت حیا کن ،دانشگاه رو رها کن” به
بین فحاشی های رکیکی از طرف بسیجی
باید گردد”“ ،دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد” سرداده
استقبال نیروی انتظامی رفتند .در این زمان چند تن از ها صورت می گرف��ت كه اغلب ،خطاب به
شد .دراین میان پالکاردهای با مضامین (“اوین
عوامل اطالعات و حراست اقدام به گرفتن عکس وفیلم دانش��جویان دختر معترض ب��ود و موجب
باید
پاداش دانشجوی منتقد”“ ،زندانی سیاسی آزاد
شناسایی
مبارز
دانشجوی
چند
هوشیاری
با
که
کردند
درگیری بین دو گروه شد .این درگیری ها
گردد””،پیش بسوی تشکل مستقل دانشجویی”،
شدند .عوامل اطالعاتی با برخورد شدید دانشجویان
با مداخله حراست به نفع بسیجی ها و بعضا
“هرگونه دخالت خارجی محکوم است”“ ،اتحاد،
روبرو شدند و موبایل و دوربین های آنها توسط
ضرب و شتم دانشجویان معترض به پایان
مبارزه ،پیروزی” و “جنبش دانشجویی متحد جنبش
دانشجویان مصادره شد .
رسید.
کارگری و جنبش زنان”) نیز به چشم می خورد.
در ساعت  1:30بعد از ظهر تجمع بار دیگر حرکت

گل را می توان به حبس
کشید ،اما بویش را نه!

همچنین در ادامه این تجمع تریبون آزادی شکل
گرفت که در آن دانشجویانی از انجمن منتخب پلی
تکنیک و دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک به
صحبت پرداختند و احکام صادره را محکوم کردند .در
این میان بیانیه های دانشجویان دانشگاه های مختلف
تهران از جمله ،عالمه ،شریف ،خواجه نصیر ،دفتر
تحکیم و همچنین بیانیه “فعاالن و دانشجویان چپ
دانشگاه های تهران و دانشجویان سوسیالیست پلی
تکنیک” خوانده شد .
در ادامه با دخالت بسیج درگیرهایی در گوشه و کنار

خود را به طرف صحن اصلی دانشگاه ادامه داد و بعد
از حدود  20دقیقه به کار خود پایان داد .در پایان
تجمع چیزی که به چشم می خورد روحیه جمعی
و باالی دانشجویان و همچنین حمایت عده زیادی
از دانشجویان دانشگاهای دیگر وهمچنین ورودیهای
جدید بود .
در آخر با خبرشدیم تعدادی از دوستانمان موقع
خروج از دانشگاه توسط نیروهای اطالعاتی شناسایی
ودستگیر شدند که ازاسامی آنها اطالعی در دست
نیست.

اجنمن اسالمی طیف سنتی

اعضای انجمن اس�لامی دانشگاه تهران که
در س��خنانی به تایید جمهوری اسالمی و
دفاع از اس�لامیت نظام پرداختند و نظام را
اصالح پذیر نامیدن��د  ،مورد اعتراض عموم
دانشجویان قرار گرفتند .در ادامه مجید شیخ
پور از دانشجویان تازه آزاد شده پلی تکنیکی
طی سخنانی گفت“ :من برای دانشجویان
دانشگاه تهران متاسفم که با  ۳۰هزار دانشجو
نتوانستند یک تریبون آبرومند برگزار کنند.
چیزی که به ما داده شده یک بوق است نه
سیستم صوتی” .شیخ پور همچنین گفت از
نظر ما برگزار کنندگان این تریبون(اعضای
انجمن س��نتی) ،خود منتس��ب حاکمیت
هستند و نه نمایندگان دانشجویان ».اعضای
انجمن اسالمی سنتی دانش��گاه تهران در
پاس��خ به اظهارات این دانشجوی دانشگاه
امیرکبیر با ضرب و شتم مجید شیخ پور او
را پایین کشیدند و میکروفون را از دستش
گرفتند .که در این میان متاس��فانه دهان و
دندان شیخ پور آسیب دید.
در این هنگام بود که دیگر دانش��جویان در
حمایت از شیخ پور و محکومیت عمل انجمن
اسالمی اصالح طلب و سنتی دانشگاه تهران
شعار دادند .و بعد از درگیری های مختصری
که روی داد  ،دانشجویان مبارز  ،خود تریبون
آزاد را در دست گرفتند.

اجنمن اسالمی دانشگاه تهران
همگام با بسیجی ها

در این شرایط که محل سخنرانی احمدی
نژاد توس��ط عوامل لباس شخصی بسیجی
محاصره ش��ده بود و تنها کسانی که کارت
عضوت ویژه داشتند می توانستند وارد شوند،
و همچنین فحاشی ها و حمالت فیزیکی که
بسیجی ها و حراس��ت بر ضد دانشجویان

به س��مت درب  ۱۶آذر آغاز کردند و در آن
جا تجمع کردند .و با شعار “حمایت مردمی
حق مسلم ماس��ت” “ ،مرگ بر دیکتاتور”،
“احمدی نژا ِد پینوش��ه ،ایران ش��یلی نمی
شه” موجب جلب توجه مردم عبور کننده
از خیابان شدند که در پی این حرکت نیروی
انتظامی بالفاصله گارد ضد ش��ورش را در
مقابل درب دانش��گاه مس��تقر کرد و اقدام
به پراکنده کردن م��ردم اجتماع کننده در
خیابان نمود.
در این میان دانشجویان معترض با تهاجم به
ماشین صدا و سیما موجب اخالل در پخش
مستقیم سخنرانی احمدی نژاد شدند.
س��پس دانشجویان مطلع ش��دند اتومبیل
حامل احمدی نژاد در حال خروج از دانشگاه
است .دانشجویان به سرعت به سمت سردر
اصلی دانشگاه تهران حرکت کردند .در حالی
که دانش��جویان مقابل سردر اصلی تجمع
کرده بودند ،گفته شد اتومبیل های حامل
تیم همراه رئیس جمهور تغییر مسیر داده و
از درب دیگری از دانشگاه خارج شده است.
نیروی انتظام��ی در انتها با توجه به آن که
نمیخواست اجازه دهد که تجمع ادامه یابد
و بر دامنه ی آن افزوده ش��ود با استفاده از
گاز اشک آور سعی کرد دانشجویان را متفرق
کند.

بازتاب خبری گسترده جتمع

رس��انه های مختلف داخل��ی و خارجی به
انعکاس گس��ترده ی اخب��ار درگیری های
امروز دانش��گاه ته��ران پرداختن��د .که نام
خبرگزاری های مهم جهانی مقل رویترز و
فرانس پرس نیز در بین انها به چش��م می
خورد .اما در این میان حمایت رس��انه های
نزدیک به طیف اص�لاح طلب حکومتی از
انجمن اسالمی س��نتی تهران و همچنین
حمالت ش��دید رسانه هایی از قبیل فارس
و رجا نیوز به دانشجویان مبارز و مستقل ،با
عناوین دانشگاه جای مارکسیت لنینیست ها
نیست ،آنان را از دانشگاه اخراج کنید! و اتهام
ارتباط دانش��جویان معترض با رسانه های
بیگانه س��عی در زمینه سازی برای توجیه
سرکوب دانشجویان داشتند.
همچنین انعکاس نا کامل و یک سویه اخبار
اعتراضات امروز از طرف رسانه های نزدیک
به اصالح طلبان حکومتی در کنار سانسور
اخبار دانشجویان زندانی پلی تکنیکی در روز
های گذشته در روزنامه های اعتماد و اعتماد
ملی این گمانه را در میان فعاالن دانشجویی
ایجاد کرده است که اصالح طلبان حکومتی
قصد سوء استفاده ِی تبلیغاتی و زود هنگام
ب��رای انتخابات مجل��س را دارند .حال این
س��وال مطرح می ش��ود که آی��ا این بارهم
جنبش دانش��جویی بار دیگر پلکان نردبان
قدرت اص�لاح طلبان خواهد ش��د یا خط
مبارزاتی و مستقل خود را ادامه خواهد داد؟
شاید برخورد انجمن اسالمی دانشگاه تهران
با دانش��جوی معترض پلی تکنیکی معیار
خوبی برای قضاوت ادعا های اصالح طلبان و
دنباله چه های دانشجویی شان باشد!
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بیانیه دانشجویان سوسیالیست پلی
تكنیك به مناسبت آغاز سال حتصیلی
سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز می كنیم كه بیش از چهار ماه
است سه دانشجوی پلی تكنیك ،احمد قصابان ،مجید توكلی ،و احسان
منصوری در ش��رایطی غیر انسانی تحت شكنجه های شدید جسمی
و روح��ی در زندان به س��ر می برند .پویان محمودی��ان ،مقداد خلیل
پور ،مجید ش��یخ پور،علی صابری و عباس حكیم زاده پنج دانشجوی
دیگر دانش��گاه نیز چندین ماه را در شرایطی مشابه در اوین گذراندند.
عالوه بر این به دنبال وقایع س��ال گذش��ته دانشگاه بیش از ۱۰۰نفر از
دانش��جویان به كمیته انضباطی احضار شده اند ،بیش از  ۱۰نفر به یك
یا چند ترم محرومیت از تحصیل محكوم ش��ده اند ۷ ،نفر به دانش��گاه
ممنوع الورود شده اند ،بیش از  ۲۵نفر از اسكان در خوابگاه محروم شده
اند .گناه دانش��جویان آزادی خواهی است.اعتراض به سلب آزادی های
انس��انی از سنت های دیرینه در دانش��گاه بوده است .سانسور نشریات
دانشجویی و توقیف شان ،تعلیق فعالیت های فرهنگی هنری ،تعیین
شیوه پوشش دانشجویان،تصمیم گیری درباره روابط دانشجویان دختر
و پس��ر در دانشگاه و حتی رفتار های آنان در خوابگاه ها و در یك كالم
تحمیل سبك زندگی مطلوب حاكمیت بر دانشجویان معنایی جز سلب
آزادی انسانی ندارد .اما مبارزات دانشجویی نباید و نمی تواند به مسایل
صرفا دانشجویی اكتفا كند بلكه باید در حین پیگیری مطالبات صنفی،
مناسبات غیر انسانی كه بر زندگی وی حاكم است را بشناسد .دانشجو
بیش از آنكه دانش��جو باش��د عضوی از جامعه است .سركوب و تعرض
در دانش��گاه كامال متاثر از سركوب و تعرض حاكمیت در جامعه است.
پوشش اجباری در دانشگاه ،توقیف نشریات دانشجویی و بازداشت بی
س��ابقه دانشجویان در امتداد گش��ت های ارشاد در خیابان ها،سانسور
مطبوعات و بازداش��ت كارگران ،زنان و معلمان است .دانشگاه جدای از
جامعه نیست .وقایع دانشگاه را نمی توان با منتزع نمودن آن از جامعه
بررسی و تحلیل كرد .پس مبارزات دانشجویی نباید مبارزاتی با اهداف
صرفا روبنایی باشد .دانشجویان باید در حین مبارزه با روبنای مناسبات
اجتماعی ،زیربنای این مناس��بات را هدف قرار دهد .اعتراض به سلب
آزادی بیان ،اعتراض به س��تم جنس��یتی و  ...باید پیش درآمدی باشد
بر مبارزه طبقاتی .البته باید دانست مبارزات دانشجویان برای رسیدن
به هدف نهایی كه همان نابودی جامعه طبقاتی اس��ت باید در پیوند با
مبارزات اصیل طبقاتی قرار گیرد .دانشجویان افرادی از طبقات مختلف
اجتماع و دارای منافع طبقاتی متفاوت و متضاد هستند .پس دانشجو
طبقه محس��وب نمی ش��ود .از این رو دانشگاه هرگز نمی تواند پیشرو
مبارزاتی اصیل باشد .اولین گام در راه مبارزات دانشجویی ایجاد تشكل
مس��تقل دانشجویی است .تشكلی كه س��اخته دست حاكمیت است،
تشكل دانشجویی نیست ،مزدور حاكمیت است .تشكلی كه با توسل به
بخشی از حاكمیت سعی در مقابله با سركوب حاكمیت دارد ،پیاده نظام
بخشی از حاكمیت است و بنابر این نمی تواند مستقل باشد .همچنین
جماعتی كه برای بهبود وضعیت موجود ،چشم انتظار مداخله بیگانگان
اس��ت نه تنها تشكل دانشجویی نیست  ،بلكه سرباز بیگانگان و منفور
دانشجویان است.تش��كل دانشجویی خاستگاه ،مواضع و اهدافی كامال
مشخص و روشن دارد .چنین تشكلی مطالبات اصیل انسانی را پیگیری
می كند .پیگیری این مطالبات جز به دس��ت تشكلی رادیكال ممكن
نیست .چرا كه رادیكالیسم همانا دست بردن به ریشه هاست و رهایی
جز با دست بردن به ریشه هاممكن نیست.

پیش به سوی رهایی.
زنده باد آزادی و برابری
دانشجویان سوسیالیست پلی تكنیك

گزارشات حلظه
به حلظه از جتمع
دانشجویان پلی
تكنیك تهران

از ساعت  ۱۲.۳۰تا ۱۳

در ادام��ه تریب��ون آزاد بیانیه های
دانش��جویان دانشگاه های مختلف
تهران از جمله ،عالمه ،شریف ،خواجه
نصیر  ،دفتر تحکیم و همچنین بیانیه
“فعاالن و دانشجویان چپ دانشگاه
های تهران” خوانده ش��د .در ادامه
یکی از دانشجویان پلی تکنیک نیز
“ بیانیه دانشجویان سوسیالیست”
خواند که با استقبال دانشجویان نیز
مواجه گردید.
اما در بیرون دانشگاه هم خبر هایی
است ...فضای خیابان های حافظ و
ولی عصر شدیدا متشنج و امنیتی
شده اس��ت .جمعی از دانشجویان
دیگر دانش��گاه ها که موفق نشدند
خود را به داخل دانش��گاه برسانند
در مقاب��ل درب ول��ی عصر تجمع
کرده اند که بی��ن آنان و نیرو های
امنیتی درگیری ه��ای پراکنده ی
صورت گرفت که منجر به بازداشت
تنی چند از آنان شد .اسامی دقیق
بازداش��تی ه��ا را متعاقبا اعالم می
کنیم.
در پای��ان تریب��ون آزاد یک��ی از
دانشجویان پلی تکنیکی ضمن ایراد
س��خنرانی خبر تجمع و بازداشت
دیگر رفقای دانشجو در مقابل درب
ولی عصر را داد و دانشجویان قصد
دارند بعد از اتمام تریبون به سمت
درب ولی عصر تظاهرات کنند.

از ساعت  ۱۳تا ۱۴

بع��د از اتمام تریب��ون آزاد و اعالم
خبر تجمع و بازداش��ت چند تن از
دانشجویان در مقابل درب ولی عصر
جمعیت تظاهرات کننده در صفوی
فشرده و دست در دست هم ضمن
س��ردادن شعار و سرود خواند با باال
بردن ده ها پالکارد س��رخ که روی
آن شعار هایی از قبیل:
“ اتحاد  ،مبارزه ،پیروزی”
“ جنگ نه”
“ دانش��جو  ،کارگ��ر معل��م اتحاد
اتحاد”
“ محمود صالحی و منصور اسالو آزاد
باید گردند”
“ هر گونه دخالت خارجی محکوم
است”
“ دانش��جو زندان��ی ب��ازی جنگ
جناحی”
“ پیش به س��وی تش��کل مستقل
دانشجویی”
“ نان صلح آزادی” و در کنار آن ها
چندین پالکارد س��رخ دیگر که بر
روی آن این دو ش��عار نوشته شده

بود:
“ مرگ بر دیکتاتور” “ سوسیالیسم
یا بربریت”
به س��مت درب اصل��ی ولی عصر
حرکت کردند .در مقابل درب ولی
عصر از داخل نیرو های حراست و از
خارج نیروی های امنیتی و انتظامی
تالش داش��تند که دانش��جویان به
درب نزدیک نشوند اما دانشجویان
صف آنان را شکس��ته و با حرکتی
منسجم قصد شکاندن درب دانشگاه
را داشتند که با دخالت نیروی های
یگان ویژه از بیرون موفق نشدند.
از س��اعت حدود  ۱۳.۳۰دقیقه به
بعد دانش��جویان تظاهرات خود را
با س��ردادن شعار هایشان به سمت
صح��ن اصل��ی دانش��گاه بردند و
تظاهرات دانشجویان همچنان ادامه
دارد.

ساعت ۱۴به بعد

دانشجویان با سرودخوانی و سردادن
شعار ها به سمت محل آغاز تجمع
رفت��ه ان��د و بعد از چن��د دقیقه با
تشکیل حلقه ای سرود یاردبستانی را
خوانند .آخرین اخبار رسیده به آوای
دانشگاه حاکی از آن است که تجمع
به آرامی پایان یافته و دانش��جویان
ب��دون درگیری و با تصمیم جمعی
خود تجمع را پایان دادند.
خبر آخر رسیده حاکی از آن است
که تمامی دس��تگیر ش��دگان آزاد
شده اند

درگیری دانشجویان
معترض با یگان ویژه
حکومت اسالمی در پلی
تکنیک

سالم دمکرات
مناب��ع خبری س�لام دمکرات هم
اکن��ون (س��اعت  )13:20گزارش
دادند که با فش��رده تر شدن صف
معترضین در دانشگاه پلی تکنیک،
دانشجویان به سمت درب ولیعصر
این دانشگاه به حرکت در آمدند تا از
محدوده ی دانشگاه خارج شده و از
مردم پایتخت حمایت و همبستگی
را طلب کنند .این اقدام دانشجویان
نیروه��ای امنیت��ی و انتظامی را به
ه��راس انداخته و ب��ا درگیر کردن
نیروهای خود ،سعی در جلوگیری از
خروج دانشجویان از محوطه دانشگاه
کردند.دانشجویاننیزمتقاب ً
الباحمله
به درب ولیعصر تا مرز شکستن آن
پیش رفتند .نیروهای حکومتی که
خود را بازنده ی میدان تش��خیص
داده بودند ،با توسل به نیروهای ضد
شورش و یگان ویژه سعی دارند تا از
خروج دانشجویان جلوگیری کنند.
ای��ن در گیری تا لحظه نگارش این
خبر همچنان ادامه دارد.
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بهزاد قیامی
در ماه گذش��ته ،چندین آلبوم
جدید به ب��ازار آمد ،در اینجا مرور
کوتاه��ی بر روی چن��د آلبوم می
کنم:

اندی و آلبوم
: Airport

آلب��وم ان��دی ش��امل  16آهنگ
متفاوت به س��بکهای  ،6/8تکنو و
دیسکو میباشد .ا
ین آلبوم بس��یار مشابه آلبومهای
قبلی اندی س��ت .گرچه آلبومها و
آهنگهای اندی همیشه پرطرفدار
بوده اند ،ولی در دو آلبوم گذش��ته
او متاس��فانه هیچ آهنگ جاودانه
دیگری نبوده.
دو آهن��گ این آلب��وم با همراهی
خالد ،آهنگساز و خواننده پرشهرت
الجزایر ،حکیم ،خواننده مصری و
 ،Shaniدوست و همکار اندی اجرا
شده اند.
س��ه ت��ا از  16آهنگ ای��ن آلبوم
هم میک��س آهنگهای این آلبوم و
آلبومهای قبلی اندی هستند.
بنظر من بهترین آهنگ این آلبوم
آهنگ ارمنی  Almastست.
آهنگهای م��ورد عالقه من در این
آلبوم ، Almast :و زمونه.
اجرای هنری***:
اشعار** :
قوه تجاری****:

SS

دید اکتبر

بومهای ج

آل

کیفیت
تکنیکی*** :
زیبایی هنری جلد**:
----------------

معین و آلبوم
طلوع:
اگر از طرفداران پر و پا قرص معین
هستید از آهنگهای این آلبوم که
بطور کامل در سبک نوحه خوانی
( )Arabesqueاج��را ش��ده ،لذت
خواهید برد!
البته یک��ی از آهنگهای این آلبوم
معین توجه من را بیش��تر به خود
جل��ب کرد؛ دلی��ل ای��ن توجه را
خدمت دوستان عرض میکنم .در
دنیای موس��یقی امری عادی ست
ک��ه خوانندگان به دوب��اره خوانی
آهنگهای قدیمی بپردازند.
کلمه “کپ��ی کردن” را بکار نبردم
چون عموما این آهنگهای قدیمی با
کمی تحوالت دوباره سازی میشوند.
این دوباره خوان��ی را در این آلبوم
هم مشاهده میکنیم .آهنگ “بت
پرس��ت” این آلبوم معین یکی از
آهنگهای مرحوم نعمت الله آغا سی
ست که قبال هم توسط مرتضی به
سبکی مشابه اجرا شده.
“کپی کردن” زمانی ست که تنها
تفاوت آهن��گ ،در صدای خواننده
باشد و هیچ تغییراتی در موسیقی
داده نشده باشد.
ای��ن م��ورد را در آلبومهایی چون
آلب��وم گ��روه  Boyzدی��ده بودم
(آهنگ بیقرار که کپی دقیقی از
خواننده جوان خوزستان به نام
آریا بود) .در این آلبوم معین هم
آهنگ “خوش��بینی” آهنگی
ست بسیار زیبا که چند هفته
پیش توس��ط خواننده ای به
ن��ام “محم��ود الک تراش”
اجرا شده بود و “عجبا” که
تنها تفاوت ای��ن دو اجرای
آهنگ “خوشبینی” فقط
در صدای خواننده ست و (با

“الم”

عزیز

لـب» از راه رسیدند،
«جـ َ
یک مشت گدای َ
در میهن پر رونق ما خانه گزیدند،
با روضه و با روزه ،در این باغ پر از گل،
چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند،
با چوب و چماق و قمه و دشنه و چاقو،
سرها بشکستند و شکم ها بدریدند!
گفتند که این منطق “اسالم عزیز” است،
اینان که سیه کارتر از شمر و یزیدند،
بستند ز نفرت در دانشـــــــکده ها را،
استاد و مبارز همه در بند کشیدند،
آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ،
هر جمعه ،چنان گله بزغاله چریدند!
جرار گدایان،
با چرک و شپش لشگر ّ
از سامره و کوفه و بیروت رسیدند،
روزی که جوانان وطن در صف پیکار،
لبخند زنان ذائقه مرگ چشیدند،
امـــروز سرافراشته درعین وقاحــت،
این مرده خوران مدعی خون شهیدند!

اینک همه با غارت این مردم بدبخت،
گویی شرف گمشده را باز خریدند،
با زور و ریــــا کاری و دزدی و تقلب،
بر قامت دین جامه تزویر بریدند،
موسیقی شان ،شیون مرگ است و گدایی،
این کوردالن دشمن شادی و امیدند!
توحش،
کوته نظران قاصـــــــد دوران ّ
بر سقف جهان تار خرافات تنیدند،
جز مفت خوری ،مرده خوری ،نوحه سرایی،

مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند!

اکنون که سفیهان همه در مسند جاه اند،

اکنون که فقیهان همه چرمنگ و پلیدند،
در میهن ما “منطق اسالم” چماق است،
دزدان همگی پیرو این دین مبین اند،
هر چند که هرگز فقها ،تخم ابو جهل،
زین شعبده ها خیر نبینند و ندیدند!
آیت الله کامبیز

 -1دونه دونه
 -2دوست دارم
		
 -3گلی
		
 -4خانمی
-5خوشبینی
		
 -6تو تو
 -7ابرو کمون
		
 -8نگاه
		
 -9هستی
 -10زیم زیم

عرض معذرت
از طرف��داران
معین) صدای
ج��وان و دلچس��ب محمود الک
تراش ،جل��وه ی دیگ��ری به این
آهنگ میدهد.
طبق اطالع��ات جلد آلبوم معین،
ش��عر و آهنگ از آق��ای بابک راد
منش ست ولی طبق اطالعات جلد
آلبوم محمود الک تراش ،ش��عرو
آهنگ از شاعران بامداد جویباری،
مریم اس��دی و میرکاظم خوزانی
ست.
این مسئله را که اصل آهنگ اجرای
چه کیست خدا میداند و بس!!...
آهنگهای مورد عالقه من در این
آلبوم:
خوشبینی
(با صدای محمود الک تراش)،
ای عشق
و
تو مگه قلب منی.
اجرای هنری***:
اشعار***:
****
قوه تجاری:
کیفیتتکنیکی***:
زیبایی هنری جلد****:
-------------

شهاب و آلبوم کی
بهتر از تو:

شهاب خواننده جوانی ست که در
آلبومهای قبلیش آهنگهای خوبی
در س��بک “کوچه ب��ازاری” اجرا
کرده .گرچه صدای ش��هاب بسیار
گیرا و زیباس��ت ولی کنترل صدا
برایش کمی مش��کل به نظر می
آی��د و در قطعه ه��ای با نت های
باال ،آهنگ صدایش از هماهنگی با
موسیقی خارج میشود.
در این آلبوم جدید به نظر میرسد
که این نکته مورد توجه ش��هاب و
تنظیم کنن��د گان این آلبوم بوده
چون بندرت ای��ن ناهماهنگی به
گوش میرسد .در این آلبوم هم دو
آهنگ قدیمی بازسازی شده اند.
آهن��گ “هرگ��ز هرگ��ز” یکی از

آهنگهای
قدیم��ی
عهد ی��ه
فقی��د و
نا ز نی��ن
است.
آهنگ “بت پرس��ت” ای��ن آلبوم
ش��هاب هم آهنگ مرحوم نعمت
الله آغاسی ست که در آلبوم جدید
معی��ن گنجانده ش��ده و قبال هم
توسط مرتضی به سبکی مشابه اجرا
شده .آغاسی عزیز ،روحت شاد!
آهنگهای م��ورد عالقه من در این
آلبوم:
کی بهتر از تو
و هرگز هرگز.
اجرای هنری*** :
اشعار***:
***
قوه تجاری:
کیفیتتکنیکی***:
زیبایی هنری جلد**:
--------

Nov. 01, 2007

منصور
کامران و هومن
سعیدشایسته
والی
معین  /محمود الک تراش
ال سید
آریان جم
بهنامعلمشاهی
علیرضاافتخاری
والی

آ هن��گ
قدیم��ی و افغانی “زی��م زیم” به
سبک  6/8اجرا شده که با اجراهای
قبلی آن توسط خواننده های ایرانی
و افغانی متفاوت است.
این آلبوم ،آلبومی ست که مسلما
دوس��تان اهل رق��ص از آن لذت
خواهند برد .آهنگهای مورد عالقه
من در این آلب��وم :خانمی ،دختر
افغانی “ ،زیم زیم و بیا تو.
اجرای هنری**** :
اشعار***:
قوه تجاری**** :
کیفیتتکنیکی***:
زیبایی هنری جلد** :

Valy
و آلبوم
:After Love

بیان اسم این خواننده جوان را
هنوز متوجه نشده ام.
آیا والی س��ت ی��ا ولی (ولی
الله)،نمیدانم.
در هر صورت این جوان
هنرمند که متولد شهر
مشهد اس��ت و ساکن
آلمان ،از طرف ایرانیان،
ایرانی و از سمت افغانها،
افغان شناخته میشود.
دلیل آن هم اجرای قطعه
های موس��یقی در هر دو
سبک و زبان ( 6 /8فارسی
نوی ایران) و ( 7/8فارسی
دری افغانستان) میباشد.
آهنگهای این آلبوم همه
ش��اد و پر ان��رژی اند.

دیریست در این قفس ،نفس میشکنم

گر خاک شود تنم ،روامن آن جاست....

ادامه از صفحه19 :
قطعات یخ از سوی یک یا چند
دختر س��یاه پوس��ت از هانری
بوراسا بس��وی دو دختر سفید
پوست از پیرس��ون پرتاب می
ش��ود که باعث عصبانیت آنان
می گردد.
یکی از آنان ضمن یک بدگوئی
کوتاه نژادی ،فحش رکیکی هم
نثار می کند.
(همین جا اضافه کنم که فحش
رکیک یاد ش��ده همان اس��ت
که با حرف  fش��روع می شود و
هنرپیشگان مرد و زن فیلم های
س��ینمائی و تلویزیونی ،در هر
نقشی که باشند ،حتی در نقش
مقامات باالی مملکتی ،مثل نقل
و نبات نثار هم می کنند و من
یک نفر هنوز معنی دقیق آن را
نمی دانم!)
به هر حال ،دختران پیرسونی،
هن��گام مراجعت به مدرس��ه و
در پارک یاد ش��ده ،مورد حمله
تعدادی دختر س��یاه پوست و
احتم��اال از هانری بوراس��ا قرار
می گیرند و س��ر و صورت آنان
با ضربات مش��ت و لگد بشدت

نواخته می شود.
روز بعد هم تعداد  20نفر از بچه
های هانری بوراس��ا ساختمان
پیرسون را سنگ باران می کنند
که منجر به شکس��تن تعدادی
شیشه می شود.
اگر این حادثه در یکی از محالت
دیگر مونترال اتف��اق می افتاد،
شاید با دخالت مختصر پلیس
و یک بازداش��ت موقت و نظایر
آن فیصله پیدا می کرد .ولی در
محل استقرار این دو مدرسه ،که
یکی مراکز فعالیت گنگ های
خیابانی است ،یک فیلم ویدیوئی
 64ثانیه ای از جدال یاد ش��ده
تهیه و بدست پلیس و همچنین
بدست خانواده ها می افتد.
صحنه ای از این فیلم در گازت
 23اکتبر چاپ شده است.
رس��انه های خبری هم که در
ب��در به دنبال چنی��ن حوادثی
می گردند ،سیل کامیون های
تلویزیون��ی ،دوربین خبرنگار و
غیره را روانه هر دو مدرسه می
کنند .بعد از گذشت یک هفته
از ماجرا ،یک��ی از دانش آموزان
پیرسون گفته است که اگر این
کامیونها اینجا را ترک کنند وضع

خزر مال ایرانیان
است و بس
این سروده ام چند سال پیش به
مناسبتکنفرانسکشورهایحاشیه
ی بحر خزر در نشریه ی اصغرآقا
چاپ شد .حاال که دوباره مناسبت
پیدا کرده ،قند مکرر تقدیم میشود.
چو رستم درآمد به مازندران
نظر کرد بر آب دریای آن
بخواندی بر آن گستره آفرین
بگفتا چه استخر خوبیست این
بهین عورت خود به مایو سپرد
در آن بخش مردانهاش غوطه خورد
پس آنگه صدایش به گردون بخاست
که دریای مازندران مال ماست
نخواهیم یک قطره دادن به کس
خزر مال ایرانیان است و بس
نه تاجیک و ارمن ،نه ترک و نه روس
نشاید که خود را نمایند لوس
نگردد خزر هیچ تقسیم و پخش
وگر شارگ من رود یا که رخش
بیارم دالیل فراوان بسی
که جز ما ،خزر نیست مال کسی
خزر ماهی و خاویار آورد
پس آن خاویارش دالر آورد
که چون احتیاج است ما را به پول
شریکی نداریم بر آن قبول
همانا که بر طبق فهرست و لیست
ز ما مستحقتر به ولالهه نیست
تهمتن درآورد فهرست خویش
موارد بدینگونه آورد پیش:
دلیل یکم :شیخاالسالم (جیم)
یکی بنز دارد ز عهد قدیم
گذشته دو سه ماهی از عمر آن
نگردیده تعویض تا این زمان
دلیل دو :این شیخاالسالم (شین)
بباید به آلمان رود یا به چین
دوباره بواسیر او کرده عود
که باید عمل کرد و بنمود گود
دلیل سه :این شیخاالسالم (نون)
ندیده است هنگکنگ را تا کنون
همی بایدش رفتنِ این سفر
زنش هم نباید شود با خبر
خالصه که بسته به شانس است این
اِمرجنسی و اورژانس است این
دلیل چهارم :یکی از شیوخ
کند همسرش تازگی آخ و اوخ
که خسته شده روحش از آسیا
یکی قصر خواهد به اسپانیا
دلیل دگر :شیخاالسالم (کاف)
موفق نبوده به شام زفاف
بباید درآید رگ از پای او
نمایند (بای پاس) به آنجای او

شادابی ی ِ باغ ِ ارغوامن آن جاست

خشونت در مدارس

طنـــــز
خرسندی

تهمنت و ضرورت ملی تصاحب خزر

این جایم و ریشههای ِ جامن آن جاست

به حال عادی برمی گردد.
بعد از ای��ن وقایع ،مس��ئوالن
کمیسیونهایآموزشوپرورش
هر دو مدرسه ،و همچنین روسا
و معلم��ان آنه��ا درصددند که
قضیه را فیصله یافته نشان دهند
و مانع گسترش دامنه های این
درگی��ری بچه گانه ش��ده و از
تبدیل آن به یک خصومت ریشه
دار نژادی بین دانش آموزان دو
مدرسه جلوگیری کنند.
این در حالی اس��ت که پلیس
چهار نفر را بازداشت کرده ،که
موقت��ا و بصورت مش��روط آزاد
ش��ده اند ،قرار بوده است که در
یک دادگاه مخصوص خردساالن
حاضر شوند.
اکنون ،خانواده های بچه ها به
شدت نگران تجدید خشونت ها
هستند ،به گونه ای که روز بعد
از حادثه ،تعداد زیادی از دانش
آموزان پیرسون ،بطور مجاز ،از
حضور در مدرس��ه خ��ودداری
کرده اند.
از نکات جال��ب و نگران کننده
ای��ن حادثه اینس��ت که همه
کسانی که درباره آن خبری داده
یا اظهار نظری کرده اند ،اعم از
معلم و دانش آم��وز و غیره ،به
شرط اختفای نام خود حرف زده
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اند؛ که این امر نش��ان از ناامنی
محل اس��تقرار این دو مدرسه
دارد.
اظهار نظرهای فراوانی در حاشیه
حادثه شده که از آن میان اظهار
نظر یکی از معلمان پیرس��ون
جالب است.
او می گوید:
« ما همه خود را به فراموش��ی
م��ی زنیم و می گوئیم که همه
چی��ز پایان خواه��د یافت .ولی
پایان ن��ه خواهد یافت ،تا اینکه
بچ��ه ای در این پ��ارک به قتل
برسد و مردم مجبور شوند کاری
انجام دهند».
به نظر می رس��د که این معلم
حق داشته باشد .ایکاش مردم،
قب��ل از اینکه بچ��ه ای به قتل
برسد کاری انجام دهند.
ب��ه باور من اما حتی با کش��ته
شدن یک یا چند بچه هم همه
چیز خاتمه پیدا نخواهد کرد .این
قبیل حوادث ریشه در نابرابری
های اقتصادی ،فرهنگی ،قومی،
زبانی و غیره دارند و باید کسانی
را که ش��یپور برجس��ته کردن
قومیت ،مذهب و زبان را هر روز
رساتر از روز قبل به صدا درآورند
بیدار کند.

تهمنت :بحر خزر،
بیتاملال ملت است!

تهمتن در اینجا نفس تازه کرد
به سینه بزد مشت و خمیازه کرد
بگفتا مفصل بود شرح خرج
به فهرست من مختصر گشته درج
بهرحال دارم هزاران دلیل
همه با همین سبک و از این قبیل
در اثبات این نکته از هر نظر
کز اموال خلق است بحر خزر
مخارج به سوی فزونی که رفت
کفافش نباشد فقط پول نفت
هزینه نیاید اگر از خزر
چه خاکی کند خلق ایران به سر؟
مگر خیل مستضعف بینوا
تواند بپردازد این خرجها
کجا میتواند فالن برزگر
فالن کارمند و فالن کارگر
دهد پول این کارهای ضرور؟
چه بهتر ز دریا نمائیم جور
که بر قشر محروم و خدمتگزار
از این بابت اصال نیاید فشار
بداند به یاری اسالم ناب
درآریم خرجش ز دریای آب
تهمتن چنین گفت و برپشت خر *
نشست و همی غیب شد از نظر
--------------------------------

* :-وقتی آقای خاتمی رئیس تبلیغات جنگ بود،
امام زمانهای تقلبی جبهه را پر کرده بودند .این
رستم خر سوار هم شاید یکی از همان صاحب
زمانها باشد که در این مدت اصالحطلب هم
شده!
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مغازه برای فروش

استخدام

به یک راننده باتجربه برای خرید
 در ناحیه،لوازم رستوران و دلیوری
.مرکزشهرمونتریالنیازمندیم
 با شرائط عالی و حقوق،تمام وقت
 لطفا با آقای سعیدرزاقی،مکفی
:تماسبگیرید

فال قهوه و ورق

Reza:Oct.01,15:will pay akavan

استخدام
PIZZA 2FOR1

514-683-0707
davood aug15paid

به چند فروشنده اتومبیل
پارت تایم تا فول تایم
مسلط به زبان انگلیسی و
:فرانسویفورانیازمندیم

 از سالمندان،باتجربه و دارای دیپلم
.شما دلسوزانه نگهداری می کنم
514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

تــــاتو

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

با قیمت استثنایی

514-999-4161

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

باتخفیف ویژه برای هموطنان

Mehrnoosh

paid to end of July

یکتا
تحویلداری
آرزو













* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد







زیست






،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران
شناسی و
تدریس










































 
مترجم رسمی دادگستری
 زمین شناسی































و




















،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
کالج
دبیرستان
سطح
در




















































های
فرم
تکمیل
،دعوتنامه
تنظیم
توسط استاد باتجربه

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

jan08LeilLesanipaid$120

مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه



























342-1810

(514)











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

514-567-1797
استخدام
استخدام
514-624-7581







































استخدام
دوم
شعبه
برای
سوپراخوان
آرایشگاه سیروس به یک نفر
























خود در وست آیلند به چند نفر













نیازمند
فورا
باتجربه
آرایشگر مرد
به چند نفر برای کار در کارواش در











نیازمند
ساده
کارگر
و
Cashier
: لطفا با نادر تماس بگیرید.است
:ناحیه الوال فورا نیازمندیم


































شماره
به
را
خود
روزمه
لطفا
.است
استخدام
514-333-7309









852-1832
:کنید
زیر




فکس





 کمک آشپز و،به یک نفر آشپز











514-485-7009













رستوران
در
کار
برای
،ظرفشو










.ایتالیایی در ناحیه دروال نیازمندیم

















charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

West Island

پرستارساملندان

ghafuri:pays$10/month

استخدام

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

(514)

Mohammad

تیراژگسترده
گرافیکعالی

استخدام

























کارهایساختمانی

در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
باردرماه2  شهر3














 







فرصتشغلاستثنائی

اجرای کلیه کارهای ساختمانی
در اسرع وقت
با دقت و گارانتی
با تجربه طوالنی
و بهای مناسب
کامل

ABOVE AVERAGE income
career
opportunity!
Tel.:
514-688-5789
Advertise with us
A chance to make
514.
College, University)








 a difference!
tutoring996.9692







(High-School,
PROMOTE government
514-805-3696






















 subsidized plan to families
514-236-5195
to save for their children’s
























آموزش موسیقی























Post-Secondary
Education.






















Vahan





Call



























 

































paidtoendofDec2006

جواد داوری




















Tel.:
514-631-7074

































































































برای

















Hamidaug15,Sep01

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

Mehrnoosh

514-996-9692

West Island

moradi:Nov.01


















































































استخدام




























































































































































































































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

پیتزایی

:پیوند را مشترک شـــوید

Tel.: 514-560-6720


















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













paid to end of July

5STAR

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

fromJuly15
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222













مترجم رمسی

کلیه خدمات آرایشی

• CASHIER • COOK
• COUNTER PERSON
• BARISTA
514-578-5222

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan







به چند نفر راننده و پیتزامیکر
باتجربه برا ی کار در پیتزایی در
:ناحیه وست مونت فورا نیازمندیم
(514) 937-6-937

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

زبان






تدریس






paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

paidahavan: sep 15

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

به یک نفر خانم آشپز
)(آشنا به زبان انگلیسی
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754

514-708-2959
514-489-4021

HELP WANTED

استخدام

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






در
آمریکا
و
کانادا
های
دانشگاه

،با تعیین وقت قبلی
:با فلور تماس بگیرید

استخدام

678-6451

























 













Babai,will pay akavan: oct-nov:80

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

solimaniHarly:oct01,15willpay

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

996-9692
 اسAVIN
تخدامPizza

پیشگویی و
آینده نگری

514-483-6990

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها

paid:dec07

485-0739

















تدریس ریاضیات و کامپیوتر
993-0739
(514)
(514)

paid til nov1:60

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم

 با وقت قبلی-- توسط شادی









514

514-685-8326
514-813-8326

استخدام

قابل توجه خامن ها

(514)

نوشیـن

SAMADI:oct01,15paid

will payAkavan:Nov01,15

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

Tel.: 514-223-3532

(514) 830-1840





فال قهوه وکارت

مغازه خیاطی و کفاشی
باکانترخشکشویی
در موقعیت عالی
بفروشمیرسد

28

1386 آبان10} 814  }شماره14} سال









دف
آموزش






























تدریس ریاضیات

Nov. 01, 2007

West Island
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هیپنوتیـزم























































514-575-7080

درمان بیماری ها

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

علی سلیمی















































































































































514-933-0-933
514-979-2120
مهربان
مــادری










 


































































از سالمندان و کودکان شما در تمام
















































،ویکندها
حتی
،روز
شبانه
مدت
NDG




PHOTOGRAPHY







































)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو


























514-583-9619
PROFESSIONAL
















با











































Catering







































کامپیوتر
آموزش





















































































davood













 














.نگهداری می کند

















514-683-0707
































 Zarif











































 
514-768-9485

































4















8




























































































































































 


































TATOO





















































QUEEN
MARY (Decarie


)
از مبتدی تا پیشرفته
NDG




ت دعوتنامهو





5301
















































































SNOWDON




















514-583-9619
صدیق
 تعمیر و عیب یابیام
ضا
























































































کردن
اسمبل
 ارتقا و514-683-0707




















































Zarif




































514-688-5789




























 





















  کامپیوترTel.:

























































































pc card 

ویندوز
انواع
 نصب

















Catering

















488-9444



























College, University)






















892-9258
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Mailing Address:
Box 1122 STN. H.
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Toronto Tel.: 647-429-0030

Vancouver:

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

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
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 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
و عکس های فرستاده باز گردانده نمی
شود - .نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
 پیوند جویای دیدگاه های متفاوت ومخالف با نوشته های چاپ شده است.
 پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانیو نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
 نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است. -استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

یادآوری:کوتاه زیباتر است

هن��وز برغم یادآوری های مکرر ،نوش��تارهایی
دریافت می کنیم ،که هرچند ارزشمند ،بسیار
طوالنی اند .پیوند نش��ریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500تا ماکزیمم 1000
کلمه بیشتر نشود.
 ترجیحا نوشتارهای خود را با مایکروسافت وردفارسی تایپ ،سپس ایمیل کنید.

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 ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
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

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

514-299-5044
514-402-1452

ALAI

تدریس خصوصی
زبان فرانسـه

توسط خانم دارای دیپلم زبان و
فرهنگفرانسه
از دانشگاه سوربون پاریس
با قیمت بسیار مناسب

































514-243-8977
Soudeh Alikhani: Oct15AkavanPaid

House for Sale
خانه سه خوابه ،بسیار زیبا
با شرائط عالی
در Kirkland
بفروش می رسد
(514) 825-4416
MrsParsamanesh

Apt for Sale
آپارتمان  60متری،
واقع در تهران
خیابانشریعتی
بفروش می رسد
514-696-1590
florGolyardi

Rent/Sale
کاندو دوخوابه،

دلباز و آفتابگیر،
برای فروش و یا اجاره
Very spacious & bright
2 bedroom condo,
best location
ready to rent or sale,
must be seen
to be appreciated.

Monthly rent $1150.00
_____________________
Toll free 1877-626-9700
JalehMahdavi:paid40chcknov01,15

تدریس خصوصی
زبان فرانسـه
Si vous voulez réussir aux
examens de l’office québécois de la langue française
pour avoir votre permis de
pratique, (Pour tous les ordres
professionnels: médecin,
infirmier, ingénieur, technicien, comptable, dentiste,
)etc.
!N’hésitez pas à m’appeler
- Le teste d’évaluation et de
placement gratuit.
- 25 heures de cours. (Taux de
)réussite 85%
- 8 dimanches chacun de
3 heures (de 9 heures à 12
heures).
- Frais des cours et matériel
inclus est de 475$.

---------------------Docteur Bahman Sadighi

514-272-9384
?Oct15,Nov01

تاریخ ایران...
ادامه از صفحه22:
شد و مردانه با آنها جنگید.
با حمله رس��تم پیلسم متواری شد و
رستم و س��ایر پهلوانان ایران بر سپاه
توران حمله ور شدند و آنقدر از سپاه
توران کشتند که از کشته پشته برجای
ماند.
س��رانجام در این جن��گ نیز تورانیان

به علت مسافرت مجموعه ای
از فرش های ایرانی نفیس
در اندازه های مختلف ،همچنین
کلیه لوازم خانه ،با قیمت های
بسیار مناسب بفرو ش می رسد
Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

شکست خورده و متواری شدند.

داستان رستم
و سهراب

رفنت رستم به شهر مسنگان










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

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

فروش اکازیون
فرش و وسائل خانه

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















937-2888

)Tel.: (514

کانادای متعصب...
ادامه از صفحه19:

پیامدهایی
ک��ه چند
فرهنگ��ی به دنبال م��ی آورد تنها بگونه
کلی مورد بررسی قرار گرفت و به جزئیات
آن پرداخته نشد؛ جزئیاتی که هم اکنون
مسئله س��از شده اس��ت .خالصه بگویم
آواز دهل ش��نیدن از دور در گوش مردم
کانادا خوش نشست .به نظر می رسد که
کانادایی که زمانی سنگ بنا اش بر اساس
صبر و ش��کیبایی نهاده ش��ده بود ،کاسه
صبرش لبریز شده است و همین امر باعث
فرسوده شدن تار و پود چندفرهنگی شده
است.
مسئله سازش معقول در مواردی همچون
مذه��ب و فرهنگ اقلیت از حساس��یت
بیش��تری برخوردار است .در آمار  SESاز
مردم پرسیده شده است :آیا می توانند آن
بخش از آیین مذهبی و فرهنگی اقلیت که
با قوانین کانادا همخوانی ندارد را در جامعه
خود پذیرا باش��ند؟ تنها  18درصد به آن
پاس��خ مثبت داده اند .از طرفی در حدود
 53مردم معتقد هستند که باید مهاجرین
کامال خود را با فرهنگ و قوانین کانادا وفق
دهند .پرسش بعدی ،آیا برای مهاجران این
حق را قائل هستید که مدرسه ،بیمارستان
و سرویس های دولتی مخصوص به خود
داشته باشند؟  37درصد مردم هیچ گونه
حق خاصی را نم��ی پذیرند درصد کمی
بعضی از این حقوق را قابل قبول می دانند
و تنها  6درصد کامال با اینگونه مس��ائل
موافقهستند.
وقتی از س��ازش ب��ا مهاجرین در محیط
های کاری و حرفه سوال می شود ،درصد
مخالفین به  45درصد می رسد و تنها 4
درصد از آن پشتیبانی می کنند.
در کبک  74درصد از مردم باور دارند که
این مهاجرین هستند که باید خود را کامال
ب��ا قوانین و فرهنگ کانادا تطابق دهند و
تنها  5درصد م��ردم در برابر مهاجرین از
خود انعطاف نشان می دهند.
آمار مشابه در انتاریو از  49درصد مخالفت
ب��ا س��ازش و  22درصد موافق��ت با آن
حکایت دارد.
جالب اس��ت که استان های شرقی -واقع
در اقیانوس اطلس و استان آلبرتا -بیشتر
از دیگ��ر نق��اط کانادا از س��ازش در برابر
مهاجرین حمایت می کنند.
بهتر اس��ت کمی به جای در نظر گرفتن
محدوده جغرافیای  ،مسئله سازش معقول
را با معیارهای اجتماعی بسنجیم.
اکنون نوبت بیان رزم رستم و سهراب
رسیده است.
داس��تانی که از آن بر چشم ها اشک
جاری می شود و دلها از رستم ،پهلوان
ملی ،به خشم می آید.
اینک آغاز سخن:
رستم برای شکار به نخجیرگاه نزدیک
مرز توران رفت و پس از شکار ،رخش
را آزاد ک��رد و خود به خواب رفت .در
این هنگام چند تن از س��واران ترکان
سررسیدند و رخش را گرفتند و با خود
به شهر بردند.

خانه ایران...
ادامه از صفحه12:

-1قویٌاً اعتقاد داریم کمک کردن
به مهاج��ران برای وارد ش��دن
ب��ه ب��ازار کاری که ب��ا حرفهی
اصلیشانتطابقداشتهباشدیکی
موثرترین راهها برای جا افتادن
از ٌ
مناس��ب آنها در بافت جامعهی
کبک میباشد .مسألهای که برای
ٌ
کل جامعه مفید خواهد بود.
 -2از دی��د م��ا ،مهاج��رت یک
پدی��دهی دو طرف��ه اس��ت.
وزارت مهاج��رت و رس��انهها
میبای��د در جهت ای��ن تفاهم
دوطرفه قدم بردارند .برنامههای
وی��ژه ،کارگاهه��ای آموزش��ی،
گردهماییه��ای اجتماع��ی،
برگ��زاری روزهای ملٌی برای هر
قومیت و بس��یاری از این قبیل
ابت��کارات از نظر ما راه درس��ت
هموار کردن این تفاهم دوطرفه
است.
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 -3مایلیم در همینجا
به یکی از پایهایترین
مسایل قانونی موجود
در بس��یاری از کش��ورهای
دیگ��ر از جمله ای��االت متحده
آمریکا اشاره کنیم که میتواند
دستآورد مثبتی برای کبکیها
و مهاجرین تازهوارد داشتهباشد.
این موضوع ک��ه در حال حاضر
“تبعیض” در کب��ک نمیتواند
به سادگی در دادگاه و مستقیماً
بدون شکایت اولیه به کمیسیون
حقوق بش��رمطرح گردد ،راه را
برای کارفرماها ،بانکها و سایر
موسس��ات باز میگذارد تا بدون
ٌ
هیچگونه ترس��ی ب��ه اقدامات
تبعیضآمیز خ��ود ادامه دهند.
پیشنهاد ما اینست که در کانادا و
در کبک نیزمیباید چنین قانونی
وجود داشتهباش��د تا در صورت
وقوع تبعی��ض بهجای آنکه هر
فردی ابتدا به کمیسیون حقوق
بشر ارجاع داده ش��ود و پس از
متحمل شدن هزینهای هنگفت
ٌ
بلکه بتواند مورد ش��کایتش را
ب��ه دادگاه ببرد ،مقدور باش��د

29 PAYVAND:

مستقیماً و به راحتی شکایتش
را در دادگاه مطرح کند.

در پای��ان یکب��ار دیگ��راز این
کمیس��یون و از دولت اس��تانی
کب��ک سپاس��گزاریم ک��ه این
فرص��ت را در اختی��ار م��ا قرار
دادهان��د تا نگرانیها و همینطور
پیشنهاداتمان را با شما در میان
بگذاری��م  .ما نه تنها اس��تقبال
کننده پدی��دهی تفاهم متقابل
هستیم ،بلکه پیشقدم هستیم
تا داوطلبانه برای رسیدن به این
هدف با دولت کبک همکاری و
همفکری الزم را داشته باشیم.
شماره تلفن:

514-944-8111

آدرس پستی:

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

ایمیل:

khanehiran.montreal
@gmail.com
www.khanehiranmontreal.
wordpress.com

با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران

ویکتور پیشه ،اس��تاد جامعه شناسی در
دانش��گاه مونترال ،معتقد است که میزان
تحصیالت و درآمد از شاخص های بهتری
برای سنجیدن این موضوع می باشد.
طبق آمار افراد مس��ن و همچنین افراد با
تحصیالت کمتر نسبت به افراد جوان تر و
تحصیل کرده تر از انعطاف کمتری نسبت
به مهاجرین برخوردار هستند.
طبق آم��ار  SESتنها حدود  17درصد از
کانادایی هایی که بین  55تا  63سال سن
داش��ته اند ،نسبت به سازش با مهاجرین
نظر مثبت داشته اند این در حالی است که
این درصد در مورد ش��رکت کنندگان در
این نظرسنجی با محدوده سنی  25تا 34
س��ال به  24درصد افزایش پیدا می کند.
بر طبق همین آم��ار در حدود  50درصد
از افراد با تحصیالت دانشگاهی معتقدند
که مهاجران باید اصول و فرهنگ کانادا را
بیاموزند و بپذیرند و تنها  24درصد از آنان
سیاست های سهل گیرانه بر مهاجرین را
معقول می دانند.
این در حالی است که تنها  9.6درصد افراد
با تحصیالت دبیرستان یا پایین تر از این
گونه روش های س��ازش وار با مهاجرین
پشتیبانی می کنند .گرچه افراد تحصیل
کرده از خود انعطاف بیش��تری نشان می
دهند اما همچنان درصد قابل مالحظه ای
از آنان اینگونه نیستند.
بر اس��اس همین آمار ،طبقه متوس��ط با
درآمد س��الی  40هزار ت��ا  50هزار دالر
نسبت به مهاجران از دیگر طبقات اجتماع
سخت گیر تر هستند؛ در حدود  64درصد
از آنان مهاجران را موظف به وفق پذیری
ب��ا فرهنگ کانادا می دانند .این درصد در
اف��رادی با در آمد کمت��ر از  25هزار دالر
در س��ال به  46کاهش پیدا می کند و در
اف��رادی با درآمد س��الیانه  50هزار تا 75
هزار دالر به حدود  55.3درصد می رسد.
در ادامه مقاله نویسنده سعی دارد به ریشه
های این رفتار اجتماعی بپردازد .او خاطر
نش��ان می کند که مردم کانادا نسبت به
اقلی��ت های مذهبی از خود حساس��یت
بیشتری نشان می دهند.
جالب اس��ت که اش��اره کنی��م در کانادا
وقت��ی صحب��ت از اقلیت ه��ای مذهبی
می ش��ود ،ناخود آگاه ذهن مردم متوجه
اقلیت مسلمان کانادا می گردد و این امر
را م��ی توان نوعی واکنش و نگرانی مردم
نسبت به اتفاقاتی همچون یازده سپتامبر،
بمب گ��ذاری های لندن ،ش��ورش های
خیابانی حومه پاریس و طرح بمب گذاری
تروریستی در تورنتو و عملکرد رسانه ای
در بازتاب این رویداد ها تلقی کرد.
رستم برای یافتن رخش پیاده به شهر
س��منگان رفت .ش��اه و بزرگان شهر
سمنگان از رس��تم استقبال کردند و
گفتند ای مرد سرافراز تو میهمان ما
باش تا رخش بیابی��م و بیاوریم .پس
برای رس��تم بزم آراستند و شادی ها
کردند و آنگاه رستم به خوابگاه رفت تا
استراحت کند.

آمدن تهمینه دختر شاه
مسنگان به نزد رستم

هنگامی که رس��تم به خ��واب رفت

نیمه ش��ب تهمینه خرامان به بالین
رستم آمد .رستم که از زیبائی های او
خیره مانده بود وی را به کنار خویش
فراخواند و موبدی پرهیزکار را گفت که
او را از پدرش برای وی خواس��تگاری
کند .این خبر چون به ش��اه سمنگان
رسید ،غرق شادمانی شد.

وصلت رستم با دختر شاه
مسنگان

ش��اه سمنگان از این پیوند شاد شد و
دختر خود را به رس��تم داد و رس��تم

عش��ق او را در دل بس��ت و بدو گفت
این بازوبند را که بر بازو دارم بگیر و اگر
فرزند ما دختر شد آن را بر گیسوی او
و اگر پسر بود بر بازوی او ببند.
چون روز دیگر رخش��نده خورش��ید
برآمد رس��تم تهمین��ه را به برگرفت
و چش��م و رویش را بوس��ه داد و از او
خداحافظی کرد و به ایران برگشت و از
آنجا به زابلستان رفت و با کسی در این
باره چیزی نگفت........
ادامه در شماره آینده
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هیکل لعبت زیبا و...

خس��ته از کاره��ای روزان��ه به من��زل آمدم ،
همسرگفت :آمده روی میز است.
رفت��م و پیوند عزیز را صفحه به صفحه
خوان��دم و از دیدین ای��ن همه ریش،
پریشان خاطر به صفحه آخر رسیدم که
ناگهان چشمم به جمال لعبت زیبا و
خوش اندامی روشن شد...
گفتم به به! این رحیمیان با این که
خودش ریشو است ،گاهگاهی نور
امیدی الب�لای صفحات پیوند
می گذارد! س��لیقه و البته
ش��جاعتش را تحس��ین
میکنم .داش��تم فکر می
کردم لب��اس این لعبت
طناز خیلی بیش��تر از 75
جایزه الزم دارد.
د ال ر
طور چرا «ک» کوالک از کوالیش
همین
کلفت تر است؟! همینطور که در
بحر هیکل رعن��ا غوطه ور بودم
ش��دم کمر ایشان من کمی تاب
متو جه
دارد و داشتم با انگشتانم صفحه را صاف
می کردم که بفهمم این روزنامه اس��ت که در
پست تاب برداشته یا واقعا کمر خانم؛ که پسرم
زد به پش��تم و گفت پیرم��رد این کاغذه کاغذ!
ضمنا دیگر از تو هم گذش��ته که به این چیزها
دست بزنی ،فکر آخر و عاقبتت باش!

دکترعطا انصاری (کبک)

الو جناب رحیمیمان گل!
...با س�لام و ع��رض ارادت  ...ه��م این که می
خواس��تم به شخص شما و کلیه بر و بچه های
س��خت کوش پیوند تبریک بگویم ...بابا ایوالله!
پیوند در چند ماه گذشته کلی رو آمده...
بخصوص برا ی صفحه آقای علیدوستی ،که در
مورد اتیکت می نویس��ند ،من به دقت همه را
میخوانم ...راستش خیلی حرف ها آدم میخواهد
ب��ه خیلی ها بگوید و لی نه رویش را داری! و نه
انرژی اش...
راس��تی آدم چطور می تواند به هموطنش در
مورد موی بلند گوش و یا بوی دهان و تلفن زدن
های دیروقت و قس علیهذا تذکر بدهد...
آخر آدم می ترسد سوءتفاهم پیش بیاید...شما
بار بزرگی از روی دوش خیلی از ماها برداش��ته
اید ،آقای علیدوس��تی جور ما را می کشد .خدا
عمرتان بدهد ...و خسته نباشید...
یک هموطن

خودکشی جوان ایرانی
و...
حاال زمان سوگواری است،
نه ایام غیبت.. ..

خبر خودکش��ی فجیع مهرشاد شکروی ،جوان
نیکوص��ورت ایرانی مرا هم همچون بس��یاری
از ایرانیان مونتریال ش��وکه و بسیار اندوهگین
کرد...
این روزها در بیش��تر محافل ایرانی صحبت ها
حول این مرگ سهمگین دور می زند .دوستی
از پیوند انتقاد می کرد چرا جزئیات بیش��تری
را منتش��ر نکردید و چرا از شایعات داغ حاشیه
تراژدیننوشتید.
راس��تی این چه مساله ای را حل می کند ،این
که اسم او چیست ،یا پسر فالنی است ،یا پدرش
کجا کار می کند و مادرش کیست و...
 ...اگ��ر معنایی در مرگ های س��یاه اینچنینی
بتوان جس��ت ،این است که با حساسیت بازهم
بیش��تری از وقوع دوباره آن ب��ا همه توان مان
جلوگیریکنیم...
به خود بیائیم ،دو باره و چندباره به مسائل بچه
هامان توجه کنیم ،هر تغییر ریزودرش��ت را در
رفت��ار آنها به دقت دنبال کنی��م ،و اگر تحولی
دیدیم ،حتما در پی کمک حرفه ای باشیم...
بقیه حرف و حدیث است و غیبت و حرف های

پاولین ماروآ...
ادامه از صفحه :
غیرقابل بخش��ش ب��وده و باید به
آنها به چشم شهروندان درجه دوم
نگریست!
باید به خانم مارووا گفت این از نظر
ما مهاجره��ا آپارتاید فرهنگی به
اجتماعی است!
پولین مارووا و مشاورین سیاسی او
بایدبفهمنداینمهاجرین،فرانسوی
االصل نیس��تند تا یک شبه درون
این فرهنگ کبکی ذوب شوند.
اینها همراه خود فرهنگهای چند
هزار ساله را دارند که به آن افتخار

یک من یک غاز! موفق باشید.
عباسعلیزاده(مونتریال)
--------------------

الو دوستان پیوند،

شماره پیش در پنجره دوستی ،بخش اتیکت،
آداب غذا خوردن را می خواندم ،پیش��نهاد می
کنم تا آنجا که ممکن است کار را ساده و کلی
کنید.
گاهی آنقدر به جزئیات می پردازید ،که از شرایط
و قاعده جامعه ما دور می شویم ،آدم درمی ماند،
شما این صفحه را برای کی تنظیم می کنید...
مث�لا بجای آداب غذا خوردن در قصر وکاخ ها،
چرا از طرز غذا خوردن بعضی هموطنان در بوفه
ها نمی نویس��ید؟ باور کنید آخرین بار با چند
نفر از دوس��تانم به یک «فوالم» رفتیم ،یکی از
همراهان یازده بار بشقابش را پرکرد!! دست آخر
ترسیدیم سنکوپ کند ،غذا که تمام شد ،مثل
تمس��اح پس از شکار باد کرد و گوشه ای افتاد،
شب ما خراب شد...
یک هموطن دلخور
-------------الو پیوند....

کبکی ها شدیدا راسیست
هستند!

 .....در مورد سازش معقول و کمیسیون بوشار-
تیلور (نوشته آقای شادپور) نظر من این است که
این کمیسیون از یک نظر خیلی مثبت بوده ...و
آن این که اجازه داد این چرک و کثافات هر چه
بیشتر بیرون بریزد ...کبکی ها هرچه در چنته
داشتند خالی کردند ،بدون تعارف و رودربایستی،
تا دیگر اینقدر هموطنان فکر نکنند آمده اند به
سرزمین آزادی مطلق...
آق��ا حاال ثابت ش��د این ها (کبک��ی ها) چقدر
راسیست هستند ،بخصوص در دهات...
بدا به حال ما ،از دس��ت آدمخواران فرار کردیم
حاال افتاده گیر ....الاله االالله!!
-----------------

PERSIAN GOLF & IKEA
خلیج همیشـــگی فارس
و آیکیا....

به آیکیا (ویل س��ن لوران) رفته بودیم ،...چشم
مان را نقشه بسیار بزرگ ،گرانقیمت و نفیسی در
دپارتمان قاب عکس و تابلوها جلب کرد .منباب
عادت اول از همه به س��راغ خلیج همیش��گی
پارس رفتم ....و با ش��گفتی دریافتم در نقش��ه
ی بس��یار عظیمی (2متر در  2متر) که نام هر
دورقوزآبادی ذکر شده ،نام خلیج فارس به کلی
حذف شده است.
به عقیده م��ن کمپانی ب��رای دوری از تضاد و
اعت��راض این کار را کرده اس��ت ،که هم خر را
داشته باش��ند هم خرما را ،هم پرشین ها را به
عنوان مشتری حفظ کنند ،هم اعراب را!

ایمیل رسیده...

اعتراض به IKEA

 ....نام ایران و ایرانی با گذش��ت زمان از نقشه ها
محو خواهد ش��د و شروع آن از «خلیج فارس»
است.
IKEA
به
اعتراض
یکی از بزرگترین فروش��گاه
های زنجیره ای کل آمریکا و اروپا و آسیا
نقشه زیبا و بزرگی که در یکی از کارخانه های
معتبر فرانسوی در فرانسه تهیه شده ،و این نقشه
می تواند در تمام دفاتر و دانش��گاه ها و مدارس
و خانه ها باشد فاقد «خلیج فارس» میباشد که
نمی توان از بی توجهی طراح این نقشه دانست،
چرا که در تمام نقشه ها نام «خلیج فارس» به
وضوح دیده می شود.
بیاییم اعتراض خ��ود را از طریق تلفن به مدیر
کل فروشگاه  IKEAبرسانیم و باعث شویم که
از فروش این نقشه که نامی از خلیج فارس برده

میکنند و باعث غنی شدن فرهنگ
کشور جدید خود هم شده اند .این
تازه واردان (علیرغم تمام تبعیضات
و کوت��ه نظری های موجود اقلیت
ن��ادان) ،تمام س��عی خ��ود را در
جذب شدن در ساختار اجتماعی
کب��ک بکار میبرند و زب��ان را هم
فرا میگیرند تا بتوانند زندگی مرفه
تری برای خود و خانواده شان ایجاد
نمایند؛ اما مسلما با تمام قوا با شما
خواهند جنگی��د و اجازه نخواهند
داد برای کسب امتیازات سیاسی از
ایشان شهروند درجه دوم بسازید.

Nov. 01, 2007

مرگ زهــرای دیگر....

نشده جلوگیری کنیم چرا که نسل آینده ایرانی
و غیرایرانی با دیدن این نقشه باور خواهند کرد
که خلیج فارسی وجود نداشته و ندارد.
با تلفن)514( 738-2167 :
خانم Danielle Plamondon
مدیر مسئول آیکیا سن لوران تماس بگیرید.
مشخصاتنقشه:
PREMIAR 200x140
CATRE DU MONDE # 701-194-30

و قیمت آن  199دالر می باشد.
-----------------

خزر :بی تفاوت منانیم...

به انگیزه دفاع از متامیت ارضی و
حقوق نسلهای سرزمینمان ایران

 ....عزی��زان ،در صددند تا در بازار مکاره دیگری
نیمی (پنجاه درصدی) از س��هم تاریخی ملت
ثمن
بزرگ ایران را از دریای مازندران (خزر) به َ
بَخس به تاراج بگذارند که اُف بر آنان باد!...
من به عنوان یک ایرانی وطن خواه به صراحت
اعالم می کنم:
چنانچه زورمداران حاکم بر مقدرات ملت ایران،
پای جنین س��ند شوم و ش��رم آوری را امضاء
کنن��د ،در زمره ی خائنین و خائفین به ملک و
ملت ایران خواهند بود و مطمئن باشند که ننگ
وجود نکبت بارشان در قلب تاریخ ماندگار ایران
زمین ،بی تالی خواهد ماند»

به دفاع از متامیت ارضی
و حقوق نسلهای آینده
سرزمینمانبپاخیزیم!
از شما خواهش می کنم
همین امروز به سایت

www.parstvpoll.com

س��ر بزنید و با امضای خود به این س��ند شوم
اعتراض کنید:
ما امضا کنندگان این سند ،هر نوع قراردادی که
حقوق پنج��اه درصدی ایران در رابطه با دریای
مازندران (دریای کاسپین) ،طبق قرارداد 1921
و  1940بین ایران و اتحاد جماهیر ش��وروی ،را
نقض کند ،نخواهیم پذیرفت
We, Iranian the endorsers of this
article, oppose any contract [other
than contract has been signed in
1921 and 1940 between Iran and
Soviet Union] that annuls the %50
ownership of the Caspian Sea of
Iran, or changing the border lines.

پایدار و جاویدان باد متامیت
ارضی ایران

Fax:818.464.3773
E-Mail: parstv1987@yahoo.com

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

رئیس جمهور فرانسه از
همسرش جدا شد

کاخ الی��زه هفته پیش اعالم
کرد نیکوال سارکوزی ،رئیس
جمهور فرانسه ،و همسرش
سس��یلیا بع��د از  11س��ال
زندگی مشترک “با رضایت
دو طرف” از هم طالق گرفته
اند.
ماهها بود که شایعاتی مبنی بر جدا شدن
این دو دهان به دهان می گش��ت .وقتی
در س��ال  1996آقا و خانم سارکوزی با
هم ازدواج کردند ،هر دویشان از همسران

خانم مارووا الیحه پیشنهادی شما
با تمام منشورهای آزادی فردی و
حقوق انسانی کبک ،کانادا و حتی
منش��ور ملل و هم چنین با قانون
اساسی کانادا مغایرت داشته و در
تناقض اس��ت .الیحه پیشنهادی
ش��ما روح دموکراس��ی و بازبودن
فضای سیاسی و آزادی اجتماعی
کبک را ،که پدران فرانسوی االصل
ش��ما در دو س��ده بوج��ود آورده
و بر آن بالیده ان��د ،از بین خواهد
برد .ش��ما نمی توانید به اس��تناد
حراس��ت از زبان و فرهنگ فرانسه
(که متعلق به مهاجرین  300سال
پیش بوده است) مهاجرین امروز را
که از سراس��ر جهان به این سوی
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ادامه از صفحه25 :
انتظامی در پارک حضور داش��ته واز آنان
س��واالتی کرده و دلیلی برای بازداش��ت
تشخیص نداده بودند.
همچنین ادامه بازداشت غیر قانونی بیش
از  24س��اعت ،عدم اطالع رسانی به موقع
به خانواده زهرا باوجود در اختیار داش��تن
تلفن همراه وی ،مقاومت مسئوالن ستاد
در برابر اقدامات خانواده حمید برای آزادی
زه��را ،عدم تحویل زهرا ب��ه ناجا به بهانه
نقص نگارشی در دستور قاضی کشیک و...
به احتمال ها و ش��بهات موجود در ادامه
بازداشت زهرا قوت می بخشد و نیز با مد
نظر گرفتن سالمت روانی و سابقه زندگی
منطقی ومعمولی زهرا فقط ابتال به جنون
آنی و تحمیل ش��رایط فوق العاده سخت
اقدام “ناباورانه” به خودکشی زهرا را توجیه
پذیر می کند که آن هم با بررس��ی زمان
اتفاقات ثبت شده براحتمال رد فرض مرگ
به علت خودکشی می افزاید.
در بازداش��تگاه ها ،تلفن توس��ط ماموران
دراختیار بازداشت ش��دگان قرار داده می
شود.
زهرا چندین بار در روز مرگش با برادرش
مکالمه تلفنی داشته اس��ت ودرهر تلفن
ماموران با او تماس داش��ته اند .برادر زهرا
هیچ نشانه ای از وجود ناراحتی غیرمعمول
در زهرا نمی بین��د .آخرین تماس تلفنی
زهرا با برادرش ساعت 20:45روز بیست و
یکم مهر ماه است .ماموران ساعت 21:05
متوجه مرگ زهرا شده و به اورژانس اطالع
می دهند.
طبق گواهی پزش��کی قانونی علت مرگ،
فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم
رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی
از آن است.
زمان مرگ حدود س��اعت  9ش��ب شنبه
 86/7/21تعیین شده است .ساعت 21:45
همان روز پدر زهرا به محل بازداشت می
رسد .یعنی حدود  40دقیقه پس از مرگ
زهرا .با پدر به شدت برخورد می شود .او از
ارتباط نامشروع فرزندش با اراذل و اوباش
توسط مس��ئوالن حاضر در ستاد خبردار
می ش��ود .به او اجازه مالقات نمی دهند
و در ج��واب اعتراض پ��در به توهین های
وارد شده به ش��خصیت و شان اجتماعی
دخترش می گویند:
“مملکت به پزشکان این چنینی احتیاج
ندارد!”
با جمع بندی زمان های ذکر ش��ده ،برای
وقوع حادثه خودکش��ی در بازداشت گاه،
فق��ط  20دقیقه بدون اط�لاع ازوضعیت
زهرا سپری می شود 20 ،دقیقه ای که با
اقدام زهرا در تصمیم به خودکشی و کندن
پارچه تبلیغات��ی از دیوار ،بافتن طناب دار
از پارچه ی تبلیغاتی ،یافتن جای مناسب
برا ی بس��تن طناب دار ،چیدن صندلی،

س��ابق خود جدا ش��ده و از ازدواج قبلی
خود هر کدام دو بچه داشتند.
سسیلیا سارکوزی که در جوانی مدل بوده
و در پارلمان فرانسه نیز
کار کرده ،از ایفای نقش
سنتی بانوی اول کشور
خوش��ش نم��ی آمد.
او یک��ی از نزدیکترین
مشاوران سیاسی آقای
سارکوزی بود.
گفتنی است خانم سارکوزی در دور دوم
انتخابات فرانسه رای نداد و در تابستان
هم در مهمانی ناهار جورج بوش شرکت
نکرد.

آم��ده و در ش��کوفائی آن نق��ش
دارند ،از حقوق انسانی و آزادیهای
فردی ش��ان محروم نمائید و ما به
ش��ما این اج��ازه را نخواهیم داد،
همانطوری که ب��ه آن عده اقلیت
س��نت گرای و بنیادگرای مذهبی
نیز که میخواهند این جامعه آزاد،
دموکراتیک و الئی��ک را به خاطر
کس��ب خواس��تهای غیرمنطقی
مذهبی خود مورد تجاوز قرار دهند،
نیز اجازه نخواهیم داد موفق شوند.
ما آمده ایم تا در این کشور جدید
بصورت مساوی و برابر در کنار تمام
سایر هموطنان مان از هر فرهنگی
و ریشه ای در آزادی زندگی کنیم
و آمده ایم که بمانیم و جامعه نمونه

ای برپا س��اخته و ب��ه فرزندانمان
بسپاریم.
در عین حال که باالترین س��پاس
های خود را به صاحبان اولیه این
سرزمین نیز که در کمال انسانیت
و خلوص نیت با آغوشی باز ما را به
میان خود پذیرفتند ،نثار می کنیم،
ام��ا می گوئیم همه ما یکس��ان و
برابر در مقابل منشور آزادی انسانی
هستیم؛
نه کمتر نه بیشتر؛
با هر زبان و با هر فرهنگ!
این اس��ت پیام ما که امیدواریم به
گوش فرصت طلبان برسد.

حلق آویز کردن
خود و دست و پا
زدن های طوالنی
هنگام مرگ ب��ا دار آویخته از پارچه قابل
انعطاف پر می شود.
منطقا در این غفلت کوتاه ماموران ،مرگ
باید سریع تر از شلیک مستقیم گلوله در
مغز به سراغ زهرا آمده باشد.
مهدی الماس��ی مس��ئول روابط عمومی
دادگستری اس��تان همدان که هم اکنون
خود بنابه گفته یکی از فعاالن دانشجویی
به علت تائید بازداش��ت  48ساعته زهرا از
طرف ستاد امر به معروف تحت فشار است
در مصاحب��ه ای باخود داری از توضیحات
بیش��تر برا ی حفظ آبروی خان��واده زهرا
روابط نامش��روع و زنا را بر دیگر جرم های
مشهود زهراپیوند می زند.
از سوی دیگر گزارش پزشکی قانونی مبنی
ب��ر باکره بودن زهرا ،عالوه بر برائت زهرا و
نامزدش از داشتن روابط نامشروع و زنا که
علت بازداش��ت آنان بود ،شایعات موجود
را درباره وقوع قتل به دلیل تجاوز توس��ط
ماموران بی اساس می کند؛ هرچند هنوز
نظر دادگاه در این مورد مش��خص نشده
است.
اما علت قتل یا خودکش��ی زهرا همچنان
سوال بی پاس��خ ماجراست که با شکایت
خان��واده زهرا از مس��ئوالن س��تاد امر به
مع��روف همدان در دادس��تانی در جریان
رسیدگی و طی مراحل قانونی است.
لحظه ها چقدر کش می آیند...
چقدر طول می کشد؟
کی تمام می شود ؟
صدای مردان بازجوهنوز در گوش��ش بود
انگار به مسلسل بسته بودندش:
چه نسبتی باهم دارید؟
ما نامزدیم
مدرک ...مدرکتان کو؟
همراهماننیست
“چندمین” بارتان است؟
جواب نمی دهد.
غیر از ای��ن آقا با “چند نفر دیگر” ارتباط
داری؟
سرش گیج می رود .حس می کند درلبه
پرتگاه ایستاده است.
االن است که س��قوط کند .مقنعه اش را
جلوتر می کش��د .با ص��دای خفه ای می
نالد:
با هیچکس ،ما همدیگر را دوست داریم.
پدرت خبر دارد چه غلطی می کنی؟
آقا من  27سالم است و پزشک هستم.
مملکت به پزشک هایی مثل شما احتیاج
ندارد.
و ...صدا ها می چرخند و دور می ش��وند.
رنگها به رقص می آیند و جان می بازند ...
نمی تواند بفهمد هوا سنگین است چرا؟...
همه ی دنیا برایش دارد تمام می ش��ود...
تش��نج ها درد ها و رعشه های کشنده .با
دس��تانش در هوا چنگ می زند و ...مرگ
ش��روع می شود ودستهای زهرا از حرکت
باز می مانند...

س��هم بیست درصد به
دریای خزر ..هر یک از کش��ورهای
س��احلی تاکی��د کرده
است .اما پس از امضای
ادامه از صفحه :
توافق نامه س��ه جانبه،
سیاست ایران در دریای
خزر خریدن فرصت بود تا مانع از امضای توافق نامه ای
شود که حقوق تهران را در این دریا تضییع کرده بود.
طبق توافق اولیه پنج کشور ساحلی ،هیچ توافقنامه دو
و سه جانبه ای رس��میت ندارد و چهار کشور ساحلی
دیگر برای شکل دادن نهایی نظام حقوقی دریای خزر
به رضایت ایران نیازمند هستند.
قرار گرفتن حدود دو درصد منابع انرژی جهان در دریای
خزر که از آن به عنوان خلیج فارس دوم یاد می ش��ود
و تاثیر منابع انرژی این دریا بر معادالت اقتصادی فعلی
منطقه و مناسبات سیاس��ی آینده ،باعث پدید آمدن
دعوایی در دریا خزر شده که پس از فروپاشی شوروی
آغاز شده و شانزده سال است که ادامه دارد.
کشورهای ساحلی دریای خزر تا کنون  ۲۱دور مذاکره
کارشناسی ،چهار دور مذاکره در سطح وزرای خارجه و
یک دور اجالس س��ران را در کارنامه خود دارند و یک
نس��ل از رهبران این کش��ورها تغییر کرده اما اختالف
در باره تقسیم زیر بستر دریا ،این جلسات را به نتیجه
نرس��انده است.تنها توافق حاصل ش��ده تاکنون انعقاد
کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر است
که در س��ال ۱۳۸۲در تهران به عنوان اولین سند پنج
جانبه درخصوص دریای خزر امضا شد .با توجه با عمق
اختالف کشورها به خصوص تفاوت نگاه ایران به شیوه
تقس��یم دریای خزر با چهار کشور دیگر بعید است که
اجالس س��ران در تهران به ش��کل گیری نهایی رژیم
حقوقی دریای خزر منجر شود.
داریوش دبیر (روزنامه نگار)
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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
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1834 Ste-Catherine W., Suite 301
Tel.: (514) 933-3337
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Cell: (514) 969-2492

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

Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

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

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

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

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













































2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744

15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

