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ابراز نا امیدی سوالنا از مذاکره با جلیلی

نمایندگان اتحادی��ه اروپا و ایران در
پایان مذاکره در مورد پرونده هسته
ای این کشور اظهار نظرهای متفاوتی
کرده اند.
در حالی که س��عید جلیل��ی ،دبیر
ش��ورای امنی��ت ملی و سرپرس��ت
مذاک��رات هس��ته ای جمه��وری
اس�لامی ،گفتگوه��ای دو طرف در
لندن را مثبت ارزیابی کرده و از ادامه
آن خبر داده ،خاویر سوالنا ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،گفته
‘نا امید’ شده است.
آق��ای س��والنا پ��س از
گفتگوه��ای روز جمعه
سی ام نوامبر (نهم آذر)
ب��ه خبرن��گاران گفت:
“باید اعت��راف کنم که
پس از پنج س��اعت گفتگ��و انتظار
[نتیجه] بیشتری داشتم ،بنابراین نا
امید شدم”.
خبرن��گار ب��ی بی س��ی
33
فارس��ی ک��ه در مح��ل
برگزاری مذاکرات حاضر
بود می گوید پس از پایان
گفتگوه��ا از کنفران��س

رفسنجانی :امیدواریم غرب
راه درستی انتخاب کند

دانشمندان موفق به تبدیل پوست به سلول پایه شدند

هفتمینسفر
چاوز به تهران
هوگو چاوز:
ایران خانه
خودمان است !
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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

مطبوعاتی خبری نبود و طرفین به
طور جداگانه (ابتدا آقای جلیلی و بعد
آقای سوالنا) از جلسه خارج شدند و
هر یک ارزیابی خ��ود را از گفتگوها
اعالم کردند.
آقای جلیل��ی گفت به م��دت پنج
ساعت مذاکرات خوبی داشتیم و قرار
اس��ت به این مذاکرات ادامه دهیم.
این در حالی اس��ت که آقای سوالنا
از برنامه قطعی برای مذاکرات سخنی
به میان نیاورد.
ناظران می گویند ناکامی گفتگوهای
ایران و نماینده اتحادیه اروپا می تواند
بر مواضع گروه  ،5+1که نمایندگان
آن ش��نبه در پاری��س مالقات می
کنند ،اثر منفی داش��ته باشد و پنج
عضو دائم شورای امنیت و آلمان را به
تصویب قطعنامه ای دیگر علیه ایران
ترغیب کند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب
دو قطعنامه ،از ایران خواسته است تا
بخشی از برنامه های هسته ای خود
ب��ه خصوص در زمینه غنی س��ازی
اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد اما
جمهوری اسالمی این قطعنامه ها را

غیرقانونی خوانده و رد کرده است.
گفتگوهای روز جمعه آقای سوالنا و
آقای جلیلی در شرایطی برگزار شد
که س��اعاتی پی��ش از آن وزیر امور
خارجه ایران اعالم کرده بود کشورش
در هیچ شرایطی از برنامه های هسته
ای خود دست نمی کشد.
مقام ه��ای ایرانی تأکی��د دارند که
فعالیت های هس��ته ای کشورشان
صلح آمیز است و غنی سازی اورانیوم
و تولی��د س��وخت هس��ته ای را در
چارچوب نظارتی آژانس بین المللی
انرژی اتمی حق خود می دانند.
ایاالت متحده آمریکا و کش��ورهای
غربی نسبت به نیت ایران ابراز تردید
کرده و می گوین��د قصد اصلی این
کشور دستیابی به بمب اتمی است و
خواهان توقف فعالیت های مرتبط با
غنی سازی اورانیوم هستند.
قرار اس��ت آقای س��والنا روز جمعه
گزارشی در مورد پیشرفت در زمینه
تواف��ق با ای��ران و اجرای خواس��ت
کشورهای عضو گروه  5+1در اختیار
این کشورها قرار دهد.

IN-Rais

T’aimes ço man!?ger des pétates

یحیی آبادی
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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

توهمات و
واقعیـات

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

(514) 816-4080
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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Quebec’s economic
development
should not be
done “on the
backs of im”migrants
who are
!jobless
4

افغانستان:
تنها دولتمردان سود می برند
مردم عادی فقیرتر می شوند!
9

شاهنامه...

دکترگلمحمدی
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استقبال
آمریکا
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مشرف
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نامه علی اصغر
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IranAir

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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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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Amir Khadir:

کبک :مذهب ،مدرسه و...
ع.ا .شادپور ص21:

Ninous Givargiznia, BSc.
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”!“Tu t’es trompé de province
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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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“You f---ed me
”!up here

ژاله اصفهانی
درگذشت

!raisonnable

24

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص31 :

ص4 :

رضا کوچکیان:

دولت ترکیه می گوید به نیروهای
ارتش این کشور اختیار داده است
که برای مقابله با شورش��یان کرد
مستقر در شمال عراق ،وارد شمال
ع��راق ش��وند .در ماه ه��ای اخیر
شماری از س��ربازان و غیرنظامیان
ترکیه در جری��ان حمالت چریک
های جـــدای��ی طلب کرد ترکیه
(پ ک ک) کشته شده اند.
حم�لات چریک ه��ای پ.ک.ک
مردم ترکیه را خش��مگین کرده و
رسانه ها و شخصیت های مخالف،
خواس��تار حم�لات ف��وری علیه
شورش��یان ش��ده بودند .آمریکا و
عراق قویا با هرگونه عملیات نظامی
توس��ط ترکیه مخالفند و معتقدند
که این عملی��ات موجب بی ثباتی
منطقه خواهد شد .پیکارجویان پ
ک ک ،از سال  1984تا کنون برای
اس��تقالل از ترکیه در جنوب شرق
این کشور با دولت می جنگند و تا
کنون  30هزار نفر در این درگیری
ها کشته شده اند.

accommodement

دکترانصاری
پزشکی :ص24:

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.

ورود ارتش ترکیه
به شمال عراق

sion
Commis-Taylor
Bouchard nt

me
!accommodoennable

Bouchard-Taylor
commission
4

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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Luciene
l'Allier

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

سورنتو

خوشمزه ترین کوبیده،
چنجه و جوجه کباب شهر
در سورنتو
از اول دسامبر همه روزه ظهرها
بهترین کباب کوبیده شهر
همراه با ساالدبار و ...سوپ

.99

7

اسپشیالباورنکردنی
گشایش سورنتو

کوبیده 9 :دالر
هر جوجه کباب 11 :دالر
شب چنجه کباب 13 :دالر
سلطانی 16 :دالر
 قیمت غذاها شامل مالیات هاست. همه غذاها با ساالدبار و سوپ همراه است. دلیوری در مونتریال ،الوال و ریوسود(با مینی موم  100دالر خرید)

اسپشیال
10ددارنصدشجویی:

ختفیف روی
همه غذاها
با
ارائه کارت
دانشجویی

Dec. 15th :Javad Davari

مژده به عاشقان موسیقی سنتی ایران

 15دسامبر

استاد جواد داوری

همراه با

جمشید داوری
Soiree de la
musique
traditionnelle
iranienne
Javad Davari:
santur & Vocal
Jamshid Davari:
Tombak

در سورنتو

Master Persian Musician
Dinner Served: @7:00 pm-8:00 pm
Concert @ 9:30 pm - 11:00 pm
Entrance:30$
includes Dinner, SOLTANI,
salad + coffee & dessert
__________________
NOTE: Reservation only
before December 05
60 tickets available For reservation:
Call Mon.-Fri.
from 11:00 am to 4:00 pm
Tel.: 514-843-8241

شام سلطانی همراه با
ساالد ،قهوه و دسر

__________________

405 Sherbrooke E.
)(corner: St-Denis

Metro: Sherbrooke

Tel.:
514-281-6565
________________________
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جاسوسی،اعتراض بسیجیان و پاسخ رفسنجانی

س��ه روز پس از آنکه جمعی از دانشجویان
بس��یجی با برگزاری تظاهرات��ی در تهران،
اعتراضاتی غیرمستقیم علیه اکبر هاشمی
رفس��نجانی ،رئی��س مجم��ع تش��خیص
مصلح��ت و مجلس خبرگان ای��ران بیان
کردند ،آقای هاشمی از بسیجیان خواست
اجازه ندهند جریانهای سیاس��ی از آنان به
نفع خود استفاده کنند .سه شنبه گذشته
پس از آنکه س��خنگوی قوه قضائیه از رفع
اتهام جاسوس��ی علیه حسین موسویان ،از
مذاکره کنندگان پیش��ین هسته ای ایران
خبر داد ،جمعی از دانش��جویان بسیجی با
تجمع در مقابل س��اختمان قوه قضائیه ،به
این تصمیم اعتراض کردند و آن را ناش��ی
از اعمال نفوذ افرادی دانستند که به گفته
آنان“ ،سالهاست انقالب و کشور را مدیون
ی دانن��د و گویا این ب��ار فروختن
خ��ود م 
اطالعات محرمانه کشور را به مصلحت نظام
دانس��تهاند و ناشیانه ملت رشید ایران را از
ی
هیوالی خطرناک بودن وضعیت کشور م 
ترسانند”.
اشارات بس��یجیان آشکارا به اکبر هاشمی
رفس��نجانی بازمی گشت که چندی پیش
اعالم کرده بود ایران در موقعیتی ويژه قرار
گرفته و در ضمن ،حسین موسویان نیز از
افراد مورد حمایت وی به شمار می رود.
یک روز پس از حرکت اعتراضی دانشجویان
بسیجیوهمچنیناعتراضمحموداحمدی
ن��ژاد ،رئیس جمه��ور ایران ب��ه رفع اتهام
جاسوسی از حسین موس��ویان ،دادستان

هاشمیرفسنجانیدرانتخاباتریاست
جمه��وری از محمود احم��دی نژاد
شکس��ت خورد نسبت به قرارگرفتن
بس��یجیان در صف هواداران آقای احمدی
نژاد انتقاد کرد و گفت که بسیج باید خود
را متعلق به همه مل��ت بداند و در خدمت
جریان خاصی قرار نگیرد

تهران تصمیم معاون خ��ود برای رفع این
اتهام را نقض کرد و دوباره دس��تور بررسی
اتهام جاسوسی در مورد حسین موسویان
را صادر کرد.
بس��یجیان ک��ه در اعتراض به رف��ع اتهام
جاسوس��ی از حسین موس��ویان با
محمود احمدی نژاد همراه شدند ،در
طیف سیاسی کنونی ایران به عنوان
حامیان آقای احم��دی نژاد قلمداد
می شوند و ناظران اعتقاد دارند که
این نهاد ش��به نظامی نقش عمده اهود اولمرت ،نخس��ت وزیر اسرائیل در
ای در پیروزی آقای احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه اس��رائیلی هاآرتص،
انتخابات ریاست جمهوری دو سال ناکام��ی در مذاکرات با فلس��طینیان را
تهدیدی برای اسرائیل دانست.
پیش ایفا کرد.
از س��وی دیگ��ر ،اکب��ر هاش��می آق��ای اولم��رت گفت که فروپاش��ی در
رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه مذاکرات میان طرفین در مورد راه حل دو
تهران هشدار داده که بسیج متعلق کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل ،منجر
به همه ملت است“ :هیچ کس نباید به بروز تقالهایی به مانند دوران آفریقای
به خود حق بدهد نیروی بسیج را در جنوبی برای کسب حقوق معادل و برابر
انحصار جریانی خاص قرار دهد ،چرا میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها می شود.
که این کار خیانت به کشور ،مردم و
نخست وزیر اسرائیل افزود که این روند به
خود بسیج است”.
وی از نیروی بسیج نیز خواست که معنای پایان اسرائیل خواهد بود .اظهارات
اجازه ندهد از آن “استفاده جریانی” آق��ای اولمرت دو روز پ��س از کنفرانس
شود ،چرا که به گفته وی“ ،کل ملت آناپولیس در مریلند صورت می گیرد که
این نهاد را باید به عنوان سرمایه ملی وی در جریان آن با محمود عباس ،رئیس
و ارزش��ی و به عنوان هویت حفظ تشکیالت خودگردان فلسطین و جورج
کنند”.
بوش ،رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد.
چند روز پیش ،محمدباقر قالیباف،
ش��هردار تهران که همچ��ون اکبر

•

اوملرت نسبت به ‘پایان
اسرائیل’ هشدار داد

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

حمیرا قاسم نژاد
مشاوره و درمان

روانکاو
)Homeira (sedighe

Ghassemnejad

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

Psychotherapist
COPNN. Member

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

فارغ التحصیل از دانشگاه کنکوردیا

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

یعقوب اکبری

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

Cell.: (514) 979-8200

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

Yaghoob (Jacob) Akbari

Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1
Tel.: (514) 684-1141
jacoba@royallepage.ca

در پاسخ به درخواست هموطنان و به منظور تسهیل در امور حقوقی آنان
از اول ژانویه  2008هرگونه دفاع از دعاوی شما را در هر یک از مراجع قضایی
دادگستری ایران قبول می نماید.
دفتر ما زیر نظر آقای ضیاء نوروزی ،مستشار سابق دیوان عالی کشور ،با سابقه 38
سال کار قضائی و با همکاری وکالی مجرب دادگستری ،هرگونه طرح دعاوی شما را
در مونتریال به عهده می گیرد و در نتیجه هزینه رفت و آمد شما به ایران کاهش می یابد.
شما می توانید در همه موارد مخصوصا قوانین مدنی و جزائی ایران و همچنین دعاوی خانوادگی و
مسائل مربوط به مهاجرت در کانادا با ما مجان ًا مشاوره نمائید.
Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

سوسن گوئل
مشاور امالک

Tel.: 514-989-9722

نقاشیساختمان

جتاری و مسکونی

HOME IMPROVEMENT

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

کلی و جزئی

514 476-4726
رضا شیرازی
paid 45sep15

جراحی پالستیک
صورت:

•
•
•
•
•

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

•
•

برداشتن چین و چروک ،جوش و آثار زخم
تزریق چربی ،کالوژن و بوتوکس

پوست:
بدن:

•
•
•

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ترمیم و بزرگ کردن سینه و...
لیپوساکشن ،رفع چربی شکم
تکنولوژی جدید برای زدودن سلولیت
(نخستین دستگاه در سراسر کانادا)

Cosmetic Surgery

Specialized expertise for over 15 years

دکتر فانـوس

با بیش از  15سال پیشینه
FACE:

برای مشاوره و دریافت دفترچه اطالعات با ما متاس بگیرید.
نتیجه کار را بر روی تصویرپرداز جدید
کامپیوتری مشاهده منائید

• Nose Correction
• Eyelid Correction
Face-Lift

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

________________________________________________
The Canadian Institute of Cosmetic Surgery
)Director: Dr. N. Fanous, M.D., F.R.C.S. (C
1 Westmount Square, Suite 1380

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

www.
cosmeticsurgery123.com
__________________________________

• Breast Correction and Augmentation
• Liposuction and Tummy Tuck

Atwater

Tel.: (514) 935-9906

BODY:

...and many other procedures for the face & body
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مهاجری��ن را ب��ه فرا گرفت��ن زبان
:فرانسه فرا خواند و گفت
«به منظور ادغ��ام در موزائیک کبک و
 یاد گرفتن زبان اکثریت بهترین،کان��ادا
».وسیله است
 که در،یک زن جوان بنام سیبل آقا اوگل
 سالگی از ترکیه مهاجرت کرده است9
،و مورد تشویق حاضرین هم قرار گرفت
:می گفت
 ماه آموخته8 «زبان فرانس��ه را در مدت
 وی گفت پذیرفته شدن در جامعه.است
کبک با سختکوش��ی ممکن است نه با

1386آذر10 k 818شمارهk 14سالk



...ازخبرهای مونتریالی
مباحثه سازش معقول
در درون شهر مونترال

زبان در مرکز مباحثات
 وقتی که جلسه.شدند
موضوع
20 در حال هیجان بود
نفر از فعالین جوان وارد
 نوامبر) سالن شدند و در ورودی را مسدود کرده21 :(گازت
: هنگامی که فعالین خواستار شغل و فریاد زدند،دیروز
 راسیس��ت ها، با صدای بلند تقاضاهای «مهاجرین وارد ش��وند،برای مهاجرین
». بیرون- کمیسیون بوشار،خود را بیان می کردند
:تیلور اولین شب میکروفون آزاد خود را پنج��ره کوبی مداوم س��خنان رضا کوچکیان
 پزشک متولد،در محله ای که شدیدا حالت نماد پیدا دکتر امیر خدیر
!ایران و سخنگوی حزب «کبک «شما مرا در کبک “نابود" کردید
. آغاز کرد،کرده است
الشعاع
تحت
نیز
را
،»س��ولیدر
چند
کتابخانه
تجمع
محل برگزاری این
»!شما به من هیچ شانسی ندادید
: قرار داد که گفتCote des Neige- Notreفرهنگی محله
«پیش��رفت اقتص��ادی کبک
. بودDame de Grace
».محله مزبور ش��هرکی اس��ت که نصف نباید در بهای رنج مهاجرین بیکار انجام اجبار
یک پناهنده س��ومالیائی بنام فرح کول
».س��اکنین آن متولدین خارج هس��تند گیرد
: (متن فرانسوی گفتار امیر در زیر این میجه گفت،و جائی اس��ت ک��ه تعداد یه��ودی ها
«زبان فرانس��ه ب��رای او موضوع مهمی
) هندوها و س��ایرین از تعداد گزارشبخوانید،مسلمانان
». هم نیست، یوالند جیمز،وزیر مهاجرت کبک
.رومن کاتولیک ها بیشتر است
:ام��ا موضوعاتی که با لح��ن تند بر لبان در جلس��ه حضور داشت و قبل از شروع وی افزود
Accommodation  زیرا من، مسئولین «من هرگز کبکی نخواهم شد، در آن با آقایان بوش��ارد و تیلور، ش��رکت کننده200 اکثر ح��دودا
road show rolls  همواره از من سوال می شود.سیاه هستم
. به تبادل نظر پرداخت، جاری بود کمیسیون،مدت دو س��اعت گردهمآئی
into Montreal
». برای بس��یاری از شرکت کنندگان مانع کجائیهستم.سازش معقول برای دین و مذهب نبود
Language issue Cote de Neige- Notre Dame  که دانستن آنها منطقه،بلکه بر محور نان و کره و موضوع زبان و زبان فرانسه و انگلیسی
takes centre  یکی از شهرک های مونترالde Grace  تم،برای کار در سطح شهر الزامی است
.استخدام دور می زد
stage
.است که پر است از اقلیت های قومی
.«ش��ما مرا در اینجا “نابود”(*) کردید! اصلی صحبت ها بود
JEFF  نفری172000 گفتنی است از جمعیت
: فرانسوی گفت-شما کشور مرا و تمامی خاورمیانه را هم یک مرد کانادائی
HEINRICH,  نفر مهاجر هس��تند که از72000 ،«نابود» کردید! شما به من هیچ شانسی «از مش��اهده اینک��ه تع��داد زی��ادی از آن
The Gazette  نفر ش��هروند کانادا30000 مهاجرین در اتوبوس انگلیسی صحبت میان آنان
»!ندادید
Published: ، بزرگترین گروهها را به ترتیب.نیستند
». س��اله می کنند یکه خورده است61 اینه��ا حرفه��ای یک مهاجر
Nov. 21
 هائیتی و چینی، مراکشی، بود که یک مهاجر بلژیکی برعکس شخص قبلی فیلیپینی، بنام رضا کوچکیان جابر،ایرانی
 درصد45 .ها تش��کیل می دهند
: س��ال هیچ گفت22 در دنباله گفت در مدت
 دیده اس��ت ساکنین آنجا تنها به زبان انگلیسیCote Vertu شغل مناسبی در اینجا پیدا نکرده است «او در متروی
33  نفر صحبت می کنند در مقایسه با7 ، نفر ت��ازه واردین10 که از میان
.چرا که فرانسه صحبت نمی کند
 روزنامه فرانسوی زبان را بگونه ای روان درصد که فرانس��وی صحبت می: خطاب به او گفت،شخصی از پشت سر
 درصد هم به زبانهای24 کنند و
».«تو این اس��تان را اشتباها انتخاب کرده می خوانند
.دیگر تکلم می کنند
: گفت، مهاجر تونسی،کریم رهمونی
»!ای
-Raisonnable!
______________________  کب��ک نباید با،جریان این گردهمآئی دچار یک وقفه نیم «در هن��گام اس��تخدام
(*) “You f..ked my life!”
 به این دلیل که توانائی آنان،ساعته دیگر هم شد که تظاهر کنندگان مهاجری��ن
 به،مانعی مقابل در ورودی ایجاد کرده بودند درزبان فرانسه درباالترین حدنیست
».  در مانند معلولین رفتار کند.و مرتب��ا به پنجره ها م��ی کوبیدند
 پرده ها پایین کشیده یک مهاجر پاکس��تانی بنام عبدالطالب،نتیجه این اعمال

‘Hey

mon
T’aim ami!
mang es ço
er d
pétat es
es?!

سیروس
یحیی آبادی

Commission
Bouchard-Taylor

accommodement

IN

Je me souviens
Beaucoup
me connaissent comme
porte parole
de Québec
solidaire.
Mon parti va

پارسوماش
رستوران

دکتر امیر خدیر
Québec solidaire

انواع غذاهای ایرانی

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

کباب کوبیده

7

.99

همه روزه

4
1
5

اسپشیالپائیز
خورش های سنتی

ساندوی
:چ کوبیده
0
 دالر4.5
ساندو
:یچ کتلت
 دالر4

315-9858

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

5

.99

only for
take out

:اسپشیال های هفته

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

présenter un mémoire à cette
même commission, prochainement avec une série propositions pour avancer le débat.
Moi je suis venu ce soir vous
parler en mon nom personnel.
Vous parler comme immigrant
iranien, comme Docteur,
comme citoyen. Bref comme
un Québécois qui est tout ça
à la fois, qui l’assume, qui en
est fier.
Parce que c’est de tout ça et
de tout ce que le Québec m’a
donné à moi et à ma famille
depuis 36 ans que je tire mon
identité. De sa langue que j’ai
apprise. De son accent, de sa
culture, de son histoire - de ses
histoires.
Oui, je suis Québécois. Et
malgré cette grippe passagère
de notre humeur collective
qui fait une fièvre de ses immigrants, je suis fier d’être
Québécois. Parce que je me
souviens de tout ce que le
Québec m’a donné. Mon certificat de citoyenneté du Québec
m’a été délivré par nul autre
que Pierre Bourgault lorsqu’il
a dit : « Un Québécois, c’est
quelqu’un qui veut l’être.
Quelqu’un qui assume le
passé, le présent et l’avenir du
Québec ». Ça c’est moi et plu-

sieurs centaines de milliers de
femmes et d’hommes comme
moi qui en ont fait le choix.
Donc on assume. On assume
même le présent. Même si il
nous gêne un peu. Pour son
avenir ? Nos manches sont
relevées pour le façonner.
C’est pour ça que je tenais à
venir ici, dire au nouveaux arrivants ou à ceux qui viennent
de débarquer au Québec en
plein milieu de cette crise des
accommodements raisonnables, que le Québec est quand
même un pays extraordinaire.
Pas parfait, mais extraordinaire. Pour la simple raison
que tout compte fait, et à
comparer à ce qui se passe en
Europe et ailleurs, c’est un
endroit vraiment accueillant
pour l’étranger. Pour tout ce
que son peuple dans sa très
très grande majorité offre
de simple, de sincère et de
généreux à ceux qui viennent s’ajouter à sa maison. La
générosité de ses programmes
sociaux, son système public
de santé, son éducation encore
accessible qu’il faut maintenant protéger de la convoitise
du secteur privé.
Extraordinaire mais pas
parfait. Parce qu’il y a encore
des poches de xénophobie. La
discrimination n’a pas tout à
fait disparue. C’est normal.
Nous n’avons pas encore
surmonté tous nos complexes.
Des politiciens se disputent
même dans un concours de
popularité pour savoir qui
serait le plus intransigeant
envers les immigrants. Il
s’est installé un jeu minable
de « viens que je te flatte
l’intolérance » qui alimente

nos peurs collectives. Certains
d’entre nous, souvent les plus
vulnérables - ceux oubliés par
les élites économiques - s’y
laissent prendre et se laissent
séduire par ces « sauveurs de
la nation », qui nous arrivent
de toute part.
Mais notre peuple, c’est ma
certitude, saura grandir. Nous
allons finir par maîtriser nos
peurs. Nous affirmer et retrouver toute notre dignité. Pour
ça, faut peut-être commencer
à cesser d’étaler disgracieusement notre peur sur nos ondes
radios, sur nos écrans et dans
nos journaux. À croire que
nous pouvons être grand sans
écraser.
Pas besoin de nous replier.
Pas besoin de prendre les
immigrants comme bouc
émissaire si notre but est
d’améliorer la qualité du
français, de réaffirmer notre
attachement à la laïcité, de
célébrer notre culture ou redéfinir notre identité.
Le Québec que j’aime est sans
complexe, capable de se tenir
debout et à se mettre en hauteur sans avoir à monter sur
le dos de qui que ce soit. Si
notre devise est « je me souviens », alors moi je me souviens de Vigneault qui a crié
avant que de se taire – où es-tu
Gilles pour t’entendre encore
dire : « à tous les hommes de
la terre, ma maison est votre
maison»! Monsieur Bouchard,
Monsieur Taylor, puisse cette
parole de Vigneault compléter
notre devise.
Merci pour votre patience.

Amir Khadir

20 novembre 2007
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ایـــران...

نقش مثبت کانادا
در دفــاع از
حقوق بشر

رای مخالف و ۵۵رای ممتنع) به تصویب
برساند.
اهمیت این اقدام زمانی بیشتر برجسته
می ش��ود که م��ی بینیم رژی��م ریاکار
اسالمی تهاجم دیپلماتیک گستردهای را
برای جلب نظر و خرید رای دولتهای
نیازمن��د  ،درمان��ده
ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق و همسرش��ت عض��و
کمیته س��ازمان داد و
بشر در ایران برای سومین سال
توانست  ۵۰رای منفی
پیاپی به مجمع عمومی سازمان ملل “ کاس��بی” کند و رای
بالقوه مثبت  ۵۵عضو
درحالی که دولته��ای بزرگ غرب و دیگر را هم به “ممتنع” تبدیل سازد.
در راس آنها آمریکا سخت دلمشغول اما هیچی��ک ازاینها چاره س��از رژیم
برنامههای هستهای و ماجراجوییهای مالیان نش��د و با ت�لاش دولت کانادا و
سیاس��ی -نظامی جمهوری اس�لامی س��ازمانهای حقوق بشری بینالمللی،
هستند و کمتر توجه و عنایتی به نقض و در راس آنه��ا فدراس��یون جهان��ی
فاحش حقوق بنیادی مردم ایران نشان جامعههای حقوق بشر و شخص دکتر
میدهن��د ،دولت کانادا برای س��ومین الهیجی ،قطعنامه به تصویب رسید.
سال پیاپی اقدام به ارائهی قطعنامهای این قطعنامهی کمیتهی س��وم مجمع
در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران عمومی قرار اس��ت ب��زودی در صحن
به کمیتهی سوم مجمع عمومی سازمان علنی مجمع عمومی نیز به رای گذاشته
ملل ک��رد و با رایزنیهای ب��ی وقفه و شود که آنجا نیز شاهد تالشهای بازهم
نفسگیر توانست آن را با اکثریت قابل بیشتر و گسترده تر طرفین خواهیم بود
توجه��ی ( ۷۲رای مواف��ق درمقابل  ۵۰و به احتمال زیاد شکست و سرافکندگی

هوگو چاوز:
ایران خانه
خودمان
است
هوگو چاوز ،رئیس جمهور ونزوئال که
برای هفتمین بار به ایران سفر کرده،
پیش از ترک تهران ،در یک کنفرانس
خبری از ‘سقوط امپراطوری آمریکا’
سخن گفته است.
آقای چاوز سفر کوتاه خود به ایران
را سازنده خواند و گفت“ :ایران خانه

خودمان اس��ت و روابط با آن ارزش
زیادی دارد”.
این هفتمین س��فر هوگ��و چاوز به
ایران و چهارمین سفر او از زمان آغاز
ریاس��ت جمهوری محمود احمدی
نژاد در س��ال  2005است .محمود
احمدی نژاد نیز در این مدت سه بار
به ونزوئال سفر کرده است.
رئیس جمه��ور ونزوئال با اعالم رقم
سرمایه گذاری های میان کشورش
با ایران به ریال ،گفت“ :دیگر درباره
دالر صحب��ت نم��ی کن��م ،چ��ون
امپراطوری دالر س��قوط می کند و
هم��راه آن ،امپراط��وری آمریکا نیز
سقوط می کند”.
در س��ال های اخیر ،ایران و ونزوئال
روابط گرمی داش��ته ان��د که ظاهرا
انگیزه اصل��ی آن خصومت رهبران

دیپلماتیک دیگری برای رژیم
اسالمی رقم خواهد خورد.
همین ج��ا می خواهم ب��ه عنوان یک
ش��هروند ایرانیِ نقضِ حقوقبشر شده
 ،مراتب س��پاس عمیق خودرا از دولت
دمکرات کانادا که جامهی سوداگری از
تن درآورده و روش کلبی مسلکی کنار
گذاش��ته و برای چندمی��ن بار رهبری
احقاق حقوق پایمال شدهی بشر ایرانی
را ب��ه عهده گرفته اس��ت اعالم کنم و
بگویم که مردم ایران این حرکت مثبت
وانس��انی دولت کان��ادا را در حاقظهی
تاریخی خود ثبت کرده و همواره آن را
گرامی خواهند داش��ت .بیگمان دراین
حقوق بشرخواهی دولت کانادا  ۳عامل
بیش از هر عامل دیگر تاثیرداشتهاند:
 -۱قت��ل مظلومانه و ناجوانمردانهی
زیب��ا کاظم��ی در  ۱۳۸۲و پیامدهای
افشاگرانهی داخلی و بینالمللی آن که
بر دخالت مستقیم دستگاه قضایی رژیم
در این جنایت آشکار نورافکند و دولت
کانادا را با هم��هی مالحظه کاریهای
دیپلماتی��ک آن ناچ��اراز واکنش کرد،
واکنش��ی که خوشبختانه تاکنون ادامه
داشته است.
 -۲حضور یک جامعهی پرش��مار

هر دو کشور نسبت به سیاست های
ایاالت متحده بوده است.
هر دو کش��ور ای��ران و ونزوئال عضو
جنبش غیرمتعهدها بوده و کوشیده
اند کش��ورهای مخال��ف آمریکا در
منطقه آمریکای التین و خاورمیانه
را در یک جبهه واحد ضد آمریکایی
متحدکنند.
روس��ای جمهور ای��ران و ونزوئال در
تهران ،پنج س��ند هم��کاری امضا
کردند.
موافق��تنامههای تاس��یس بانک
دوملیتی ،تاس��یس صن��دوق واحد
دوملیتی ،و موافقتنام ه آموزش��ی
بین وزارت نفت جمهوری اس�لامی
ایران و ش��رکت ملی نفت ونزوئال از
جمله این همکاری ها است.

فرهیختهی ایرانی در کانادا که برخالف
دیگر کلنیهای ایرانی دیگر نقاط آمریکا
و اروپا فعال و پویا و تاثیرگذار اس��ت و
به تازگی نیز یک نمایندهی فرزانه بنام
دکت��ر مریدی را راه��ی مجلس ایالتی
انتاریو کرده است.
 -۳اهمیت روزافزون مسئلهی حقوق
بشر و دمکراسی در میان جوامع ایرانی
درون و برون مرز ،بویژه نقش برجستهی
ش��خصیتهای حقوق بش��ری ایرانی
همچون دکترالهیجی ،شیرین عبادی ،
کار (و دختران مبارزش) و فعالیتهای
ایرانیان نسل اول و دومی برونمرز مانند
فرح کریمی ،نازنین افشین جم ،خواهران
برومند و دیگران از یک سو ،و خیرهسری
و بیاعتنایی رژیم ایران به بنیادیترین
حق انس��انی مردم ایران  ،حق زندگی ،
از سوی دیگر.
ماه دسامبر شاهد بزرگداشت روز جهانی
حقوق بشر خواهیم بود ،که در این میان
صدای ایرانیان باید از همیش��ه رساتر و
عزم شان در احقاق حقوق پایمال شدهی
خود از همیشه جزمتر باشد.
بابک جاودانخرد

بهترین فوتبال آسیا
یاسر القحطانی
ِ

یاسر القحطانی ،مهاجم و کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان سعودی
بعنوان بهترین بازیکن فوتبال سال  2007آسیا انتخاب شد.
مراسم اعالم بهترین های سال فوتبال آسیا در شهر سیدنی استرالیا
برگزار شد ،و این فوتبالیست  25ساله که برای تیم الهالل عربستان
بازی می کند ،برای کس��ب عنوان بهترین فوتبالیس��ت سال آسیا با
یونس محمود (بهترین بازیکن جام ملتهای آس��یا) و نشاط اکرم ،دو
بازیکن سرشناس عراقی رقابت می کرد.
یاس��ر القحطانی که با عنوان “تک تیرانداز” مش��هور شده است در
مسابقات جام ملتهای آسیا در کنار نائوهیرو تاکاهارا از ژاپن و یونس
محمود از عراق بعنوان آقای گل مسابقات شناخته شد.

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170
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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

جوادنوشین روان

مشاور امالک مسکونی و جتاری
در ساوث شور و حومه مونتریال

ارزیابی رایگان ،تهیه وام مسکن

Cell.: (514) 594-9622

JAVAD NOSHINRAVAN

Agent Immobilier affilié
Groupe Sutton Action Inc.
2190, Lapiniere
Brossard, Qc. J4W 1M2
Bur.: (450) 462-4414
Fax: (450) 462-1509
jnoshinravani@sutton.com
www.sutton.com
________________________

Brossard Sector *R* Condo
2004,2bdr,2grg, on the second
floor, quiet area.164k
Low condo fee: 75$.

Brossard Sector *T* 1987 Cottage style Split/lvl
4bdrs,2bth,2kitch. Excellent location, close to all
services Big private land 5200 sq. ft. 284k
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1841-C Ste-Catherine West

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







Montreal, QC H4W 1P9


292-8844

)(514

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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ایران...
بازگشایی پرونده زهراکاظمی
دول��ت کان��ادا به ط��ور محتاطانه از
تصمیم روز س��ه ش��نبه ایران برای
بازگش��ایی تحقیقات درباره مرگ
زه��را کاظمی ،ع��کاس خبری
ایرانی-کانادایی در س��ال 2003
در زندان های جمهوری اسالمی،
استقبال کرده است.
هلنا ژورژیس ،وزیر امور خارجه کانادا،
گفت“ :کانادا از مدت ها قبل خواستار
تحقیقاتی ت��ازه و قابل اعتماد درباره
مرگ خانم کاظمی بوده است .ایران
در براب��ر خانواده خانم کاظمی تعهد
دارد تا اطمینان حاصل کند مسببان
این جنایت هولناک مجازات شوند و
حقوق خانواده ضایع نشود”.
وی افزود دول��ت ما از هر تصمیمی
برای بازگشایی این پرونده استقبال
می کند.
با این حال وکیل پسر خانم کاظمی
نسبت به نتیجه بخش بودن تصمیم
تازه قوه قضایی ایران ابراز تردید کرده
است.
زهرا کاظمی در ژوئن س��ال 2003
ب��ه خاطر عک��س گرفت��ن از زندان
اوین تهران بازداشت شد .تحقیقات
نش��ان داد او در زندان مورد ضرب و
ش��تم قرار گرفته و روز  10ژوئیه در
بازداشت درگذشت.
شعبه تشخیص دیوان عالی ایران روز
سه شنبه به صالحیت دادگاهی که به
پرونده مرگ خانم کاظمی رسیدگی

کانادا
تاطانه
ح

کرده بود ایراد گرفت.
علیر ضا

قبال م

است

جمش��ید ی ،
س��خنگوی قوه قضائیه ایران در
جمع خبرنگاران گفت که دیوان عالی
کشور پرونده را برای رسیدگی به مرجع
صالح ارسال کرده است.
محم��د س��یف زاده وکی��ل اولیاء دم
زهرا کاظم��ی در گفتگو با خبرگزاری
آسوشیتدپرس از این تصمیم استقبال
کرد و آنرا تصمیمی در جهت صحیح
خواند.
او با تکرار خواس��ته و ادعای اولیاء دم
خانم کاظمی گفت“ :ما اکنون خواستار
آن هستیم که تحقیقاتی کامل ،آزادانه
و عادالنه درباره قتل عمد خانم کاظمی
انجام شود”.
محمد علی دادخواه دیگر وکیل شاکیان
پرون��ده هم در گفتگو ب��ا خبرگزاری
فرانسه ،با تاکید بر عمد بودن قتل خانم
کاظم��ی گفت“ :بای��د دادگاه کیفری
اس��تان با پنج قاضی به ای��ن پرونده
رسیدگی کند”.
با این حال جان تری ،وکیل اس��تفان
هاشمی ،پسر زهرا کاظمی عنوان کرد:
“ما به ش��دت درباره موث��ر بودن این
اقدام تردید داریم”.
او گفت“ :به نظر می رسد که این هم

اقدامی اس��ت مانند اقدامات گذشته و
ما هیچ شواهدی نداریم که قوه قضائیه
ایران بخواهد بطور جدی درباره مرگ
زهرا کاظمی تحقیق کند”.
زه��را کاظم��ی در ژوئی��ه  2003که
ش��هر تهران تحت تأثیر ن��ا آرامیهای
دانشجویی بود ،هنگام عکسبرداری از
زندان اوین که شرکت کنندگان در این
نا آرامیها در آن نگهداری می ش��دند،
بازداشت شد.
او در بازداش��تگاه دچار آسیب دیدگی
مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان
در ده��م ژوئی��ه ( 2003نوزدهم تیر)
درگذشت.
اعتراض گسترده داخلی و خارجی به
مرگ پرسش برانگیز زهرا کاظمی باعث
ش��د که دولت ایران به بررسی قضیه
بپردازد و دستگاه قضائی دادگاهی برای
مرگ خانم کاظمی تشکیل دهد.
اما نحوه رسیدگی به این پرونده باعث
ش��د روابط ایران و کانادا بشدت تیره
شود.

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
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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

موسسه حقوقی

پارسامنش و همکاران
با بیش از  38سال سابقه
____________________

پذیرای امور حقوقی شما اعم از:
* ملکی * خانوادگی * شرکتی
و سایر امور در ایران

___________________
Tel. :(+98)(912)122-8181
(+98)(21) 8805-7835

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه
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 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI

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

Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

937.1777

Tel. : 514 .

1801 maisonneuve O., suite 740
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ایـــران...

Sharif Exchange

در حال��ی ک��ه محم��ود انتقاد وزیر
احمدی نژاد ،رئیس جمهور
ایران اختالف میان خود و کار از
محمد جهرم��ی ،وزیر کار
کابینه اش را تکذیب
کرده سیاستهای
و هم��راه ب��ا وی در جمع
خبرن��گاران ظاهر
ش��ده ،اقتصادی
اطالعی��ه ای از وزارت کار
در مطبوعات ایران
منتشر احمدی نژاد
ش��ده که از انتقاد وزیرکار

نس��بت به سیاس��تهای
اقتصادی آق��ای احمدی
نژاد حکایت می کند.
این اطالعی��ه در روزنامه
اقتص��ادی س��رمایه که
نزدیک به اصالح طلبان به
شمار می رود و همچنین
روزنامه همشهری ،وابسته
به شهرداری تهران منتشر
شده است؛ شهردار تهران از منتقدان
سیاستهای آقای احمدی نژاد و رقیب
او در انتخابات ریاست جمهوری بوده
است.
بنابر اطالعیه وزارت کار ،آقای جهرمی
س
حدود دو م��اه پیش نامه ای به رئی 
ی
جمهور نوش��ته و نسبت به واردات ب 
رویه برخی محصوالت ،بخصوص شکر
اعتراض کرده و هشدار داده که چنین
سیاس��تی به تولیدکنن��دگان داخلی
ی کند.
لطمات جبران ناپذیری وارد م 
در ای��ن نام��ه همچنی��ن از تصمی م
گیریهای مغایر با تولید ملی در بخش
بازرگانی ،کند ش��دن رون��د پرداخت
تسهیالت (وام) به بنگاههای اقتصادی
برای حل مشکل بدهیهای معوقه این
بنگاهه��ا انتقاد و تأکید ش��ده که این
روند سیاستهای اشتغالزایی را مختل
می کند.
همزمان با انتشار اطالعیه وزارت کار،
محمود احمدی نژاد به خبرنگاران گفت
ک��ه نامه محمد جهرمی ب��ه او ،امری

مت��داول و معمولی
ب��وده“ :به ه��ر حال
ممکن است اشکالی
در اج��رای ی��ک کار
وجود داشته باشد و
وزی��ر آن را به رئیس
جمهور منتقل کند
تا رئیسجمهور نیز
در م��ورد آن اقدام یا
تصمیمگیری کند”.
وی این دی��دگاه را
ک��ه نامه وزی��رکار
حاک��ی از اختالف
درون��ی در دول��ت
بر س��ر سیاستهای
اقتص��ادی اس��ت
رد ک��رده و گف��ت:
“دی��دم در یکی از
روزنام ه ها تیتری با
این مضمون زده بودند‘ :اعتراض آقای
جهرمی به سیاستهای اقتصادی دولت’
معلوم اس��ت این افراد یا نمیدانند در
دولت چه میگ��ذرد یا نمیخواهند
قبول کنند  ...شما سر میز هر وزیری
بروید از این مکاتبات زیاد است  ...اگر
برخی به دنبال این گونه مسائلند بیایند
ما به آنها پوشه پوشه نامه میدهیم که
کارشان کساد نباشد”.
او در مورد بخشی از نامه آقای جهرمی
که به کندش��دن روند پرداخت وام به
بنگاههای اقتصادی باز می گردد گفت:
“دول��ت بحث بنگاههای زودب��ازده را
مطرح ک��رد و حمای��ت از بنگاههای
زودب��ازده کار بزرگی بود ،خب ما می
خواس��تیم این ام��ر صددرصد محقق
شود ولی مث ً
ال هفتاد درصد آن محقق
شد”.
با این حال ،روزنامه س��رمایه انتقاداتی
را که وزیرکار در نامه خود نس��بت به
سیاستهای اقتصادی محمود احمدی
نژاد مطرح ک��رده ،همخوان با دیدگاه

کارشناس��ان ارزیابی ک��رده و طی
گزارشی به نقل از کارشناسان نوشته
دلیل آنکه دولت تقاضا را برای واردات
کاال به کش��ور باال برده ،افزایش شدید
هزین ه های جاری و عمرانی و کسری
بودجه دوازده میلیارد دالری در س��ال
جاری است که باعث شده دولت برای
تأمین بودجه از طریق فروش ارز ،تعرفه

























واردات و س��ود بازرگان��ی ش��ماری از
کاالها را پایین
















بیاورد.گسترش ب ی رویه
سرمایه نوش��ته که
واردات ،بندره��ای جنوبی ای��ران را با

انبوهی از کاالهای وارداتی مواجه کرده
www.sharifexchange.com
و حجم این کاالها به اندازهای اس��ت
که انتقال آنها به دیگر نقاط کش��ور با
ی گی��رد و قیمت
دش��واری صورت م 
کرایه تریلی و کامیون را بشدت افزایش
داده است.
این روزنامه وضعیت کنونی ایران را با
سالهای پایانی حکومت پهلوی مقایسه
کرده که باال رفتن بهای نفت و افزایش
درآمدهای نفتی ب��ه افزایش واردات و
انباش��ت چندین ماهه کاالها در بنادر
انجامید.
به نوشته س��رمایه ،واردات کاال حدود
انواع ساندویچ های سرد و گرم
بیش از بیس��ت درصد باالتر از میزانی
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
اس��ت که در برنامه چهارم پیش بینی
ش��ده و این باعث سلب اعتماد اذهان
نوشابه های الکلی و غیر الکلی
عمومی از برنامه ها می شود.
ساندویچ مرغ $4.00 .....................................................................
از جمله آثار مش��هودی که سیاس��ت
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
دول��ت احمدی نژاد در افزایش واردات
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
بر جای گذاشته ،بحران در صنعت قند
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 ....................................................
و شکر است.
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 .........................................
کارخان��ه نیش��کر هف��ت تپه ک��ه از
ساندویچ مارتادال $4.00 ............................................................
ساندویچ ترکی $4.00 .................................................................
بزرگترین تولیدکنندگان قند و ش��کر
ساندویچ الویه $4.00 ...................................................................
در ایران است در شرایط ورشکستگی
ساندویچ کتلت $4.00 ................................................................
قرارگرفت��ه و از پرداخت دس��تمزد به
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
غ
ذ
کارگ��ران و بدهی خود به کش��اورزان
ا
آ
م
ا
$6.00
...........................................................................
کباب
فیله
د
ه
ناتوان مانده است.
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد  $2.00 ..............................................................................برای tak
کارگران این کارخانه در ماههای اخیر
آش رشته $4.00 ..........................................................................
eo
دس��ت به اعتصاب و تجم��ع زده و از
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
ut
سازمان جهانی کار کمک خواسته اند.
عدسی $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 .....................................................................

Cell.: (514) 998-9147











وغیرالکلی چای قهوه
الکلی
های
نوشابه
انواع سوسیس آلمانی منقلی

________________












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

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

دا
بل پیتزا :با درآمد عالی ،مشتری ثابت
در
بهترین نقطه وست آیلند
(مار
شه دو الوست) بفروش می رسد













3869
Sources
AgentDes
Immobilier
Affilié

Office
(514) 421-7888
Office
Fax: Phone:
(514) 421-7887

(514) 421-7887
cel.: Office
(514)Fax:
998-9147
naimehchan@gmail.com

ساعات کار7 :

cel.: (514) 814-1844
هفته :از  11و نیم صبح

1608-2008



















From January to October,

www.monquebec2008.com

انواع س
و گر اندویچ سرد
غذا م و همه گونه
ها
ی گرم ایرانی
























































































;)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









B. Com
filié
fice Phone: (514) 421-7888
4-9147 Cell.: (514) 953-2031

رقص عربی :هرشنبه شب



























Soltani,
Barg,
koobideh...
Summer

نباشید!

Agent Immobilier Affilié
Office Phone: (514) 426-4545
Office Fax: (514) 426-4646
روز
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In 2008, Québec
City, the first
French permanent settlement in
North America,
will celebrate its
!400th anniversary
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مهمان
ی های خود
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 Office
Dollard
Phone:Des
(514)Ormeaux,
421-7888 QC H9B 1Y4








ک

آبجوی
تگری

درچندقدمی تپش و اخوان )Mitra (Persia
روبروی ویدئوتران
Changizi, BA. Sc.









QUÉBEC

Cote vertu
Bus 121

یت
رینگجمال











در قلب NDG

Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
Naimeh
)(Naomi
Agent
Immobilier
Affilié
Groupe
Sutton, Royal
Changizi
B. ComInc

we will see ten
months of unprecedented excitement in a city made more beautiful then ever by major
!urban improvements
Throughout the year, once-in-a-lifetime productions
showcasing artists from all over the world will be
presented.
Furthermore, several of Québec City’s annual events
will add a special 400th anniversary touch to their
programs.
The main cultural institutions will also take part in the
celebrations with a series of unique and original exhibitions and concerts.
The city will also welcome more than 30 major international events.
Information:

H4N 1C8

St-laurent, Qc.,

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

ع
جما
کلبه
م
و
ل

نعیمهچنگیزی

اوکازیون عالی برای بیزنس

259B Cote-Vertu

1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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پاکستان...
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استقبال آمریکا از تعهد پرویز مشرف

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

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

آمری��کا و بریتانیا از اظه��ارات پرویز
مشرف رئیس جمهور پاکستان برای
پای��ان دادن به وضعیت ف��وق العاده
استقبال کرده اند.
ام��ا این دو کش��ور تاکید ک��رده اند
پاکستان باید گام های بیشتری برای
اطمین��ان از انتخاب��ات آزاد و عادالنه
بردارد.
انتخابات پارلمانی پاکستان قرار است
در ژانویه آینده برگزار شود.
واشنگتن افزوده این بسیار مهم است
ک��ه ح��ق آزادی بیان و ح��ق آزادی
اجتماعات مجددا اعاده شود.
دیوید میلیبند وزی��ر خارجه بریتانیا
گفته است قضات و وکالی بازداشت
شده نیز باید آزاد شوند.
دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفته
اس��ت آمری��کا از “این گام اساس��ی
برای بازگرداندن پاکس��تان به مسیر
دموکراسی” استقبال می کند.
اما او تصریح کرد پرویز مش��رف زیر
فش��ار آمریکا نب��وده و این تصمیم را
شخصا گرفته است.
اظه��ارات مق��ام ه��ای آمریکایی و
بریتانیایی پس از آن مطرح می شود
که پرویز مشرف ،در اولین روز از آغاز
دومین دوره ریاست جمهوری خود در
پاکستان گفت که وضعیت فوق العاده
در این کش��ور را ،که از حدود یک ماه
پیش ب��ه اج��را درآورده ،لغو خواهد
کرد.
آق��ای مش��رف روز پنجش��نبه (28
نوامبر 8 ،آذر) ،در یک نطق تلویزیونی
خطاب به مردم کشورش گفت که این
وضعیت در تاریخ شانزدهم دسامبر لغو
خواهد شد.
رییس جمهور پاکس��تان همچنین
از همه احزاب سیاس��ی این کش��ور
خواس��ت تا در انتخابات پارلمانی ،که
قرار است در تاریخ هشت ژانویه سال
آینده برگزار شود ،حضور کامل داشته
باشند.

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

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

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

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













































































Avocat-Lawyer




























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

صمد و
خرسندی
در
مونتریال
14
دسامبر

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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Agent Immobilier Affilié

Lasalle Qc. H8R 2M9

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

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

Free evaluation & consultation

Epicerie Nouveau Main
قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

--ص:
19

احل
د
ا
د
س
ا
ب
ق

861-5681

 7روز هفته

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

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

1188 St-Laurent boul.
Montreal, QC H1A 1A1

St-Laurent

تفویض فرماندهی ارتش
پاکستان

ب��ا تایید نتیج��ه انتخابات
ریاس��تContract of Min.
year
 1روز
گذش��ته،
جمه��وری در هفت��ه
پنجشنبه پرویز مشرف اولین رئیس
جمهور غیرنظامی پاکس��تان از سال
 2001تا کنون شد.
نظامیان همواره نقش��ی مه��م را در
صحنه سیاست پاکس��تان ایفا کرده
اند و در نیمی از ش��صت سالی که از
تش��کیل این کشورمی گذرد ،به طور
مستقیم زمام امور دولت را در دست
داشته اند.
رییس جمهور پاکستان پس از کناره
گیری از فرمانده��ی ارتش گفت که
ای��ن کار را در جهت اس��تقرار کامل
دموکراس��ی در این کشور انجام داده
است.

Tel.: (514) 861-5682
Fax: (514) 861-7018

انتخاباتپارملانی
پاک
ستان قرار است در
ژانویه آینده برگزار
شود.

ax included) / year

no. for 1st payment

وضعیت فوق العاده

پرویز مشرف سوم نوامبر در پاکستان
وضعیت فوق العاده اعالم داشت ،قانون
اساس��ی و در نتیجه بخشی از حقوق
و آزادی ه��ای سیاس��ی را به حالت
تعلیق در آورد و رئیس و اکثر اعضای
دیوان عالی را که از پذیرش وضعیت
فوق العاده امتناع می ورزیدند ،برکنار
و قض��ات جدی��دی را به ج��ای آنان
منصوب کرد.
وی پیشتر گفته بود که اعالم وضعیت
فوق العاده برای دفاع از مصالح کشور
ض��رورت دارد و ادامه این وضعیت را
برای امنیت انتخابات ضروری دانسته
بود.

درمقابل،مخالفانآقایمشرفایننظر
را مطرح کرده اند که انگیزه او از اعالم
وضعی��ت فوق العاده بر کناری قضات
مخال��ف از دیوان عالی و جلوگیری از
پذیرش احتمالی اعتراضاتی بوده که
در مورد انتخابات ریاس��ت جمهوری
تسلیم آنان شده بود.
پیشتر ،وزیر خارجه ایاالت متحده نیز
ضمن تمجید از کن��اره گیری ژنرال
مش��رف از س��مت های نظامی ،لغو
وضعیت فوق الع��اده را توصیه کرده
بود.
پرویز مش��رف از متحدان آمریکا در
مبارزه جهانی علیه تروریسم محسوب
می ش��ود و از حمایت ایاالت متحده
برخوردار ب��وده هر چند این حمایت
مان��ع از اب��راز ناخرس��ندی مقامات
آمریکای��ی از برق��راری وضعیت فوق
العاده نشده است.

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

انگلیسی مقدماتی :اطالعات نامنویسی
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

زمان نامنویسی:

اکنون د رخدمت شما هموطنان گرامی

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

روز گذشته آقای مشرف پس از ماه ها
مقاومت در برابر خواسته مخالفانش،
از تمام سمت های نظامی خود کناره
گی��ری کرد و امروز نیز مراس��م ادای
سوگند خود را برای آغاز دومین دور از
رییس جمهوری در اسالم آباد برگزار
کرد.

HIGH SCHOOL OF MONTREAL

		
groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

Sepehr Safaee

PAYVAND: Vol. 14 k No.818 kDec. 01, 2007



2007
دسامبر 6 ،5 ،4 ،3
دسامبر 2007 13 ،12 ،11 ،10
 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

ژانویه 10 ،9 ،8 ،7
تاریخنامنویسی:
 5تا  8بعدازظهر
زمان نامنویسی:
توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
2007

مدارک مورد نیاز:

متولدینکبک:
متولدینکانادا:
متولدین خارج از کانادا:

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
 )1شناسنامه

		
		
		

		
روزانه:

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

کالس های انگلیسی مقدماتی

		

2007
ژانویه  7تا مارس 28
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه:

		

2007
ژانویه  14تا آوریل 3
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر

		
شبانه:

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

Website: www.hsmontreal.com
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ایران...

“آنها گمان می کنند حق به جانب آنهاست”
ای در می��ان
مقامات ایران
و جلوگی��ری
از چنی��ن
روی��دادی در
طرفآمریکایی

 مواف��قهس��تند ام��ا
به نوشته اکونومیست تشابه هایی بین روش های این رهبران را
نادرست می دانند.
اکونومیس��ت می افزاید
احمدی نژاد و بوش وجود دارد
که در آمریکا تنها اقلیتی
که گرفتار بیماری توهم
اش��اره :هفته نامه اکونومیست چاپ لندن ،است ممکن است بر این باور باشد که قانون
درشماره  24نوامبر خود ،در مطلبی با عنوان اساسی آن کشور و ارزش های بنیادین آن با
“گمان می کنند حق به جانب آنهاست” به خطر نابودی مواجه است اما در ایران ،دقیقا
سیاس��ت های محمود احمدی نژاد ،رئیس چنین اقلیتی است که حکومت را در دست
جمهور ایران در خصوص برنامه های اتمی دارد.
ایران و مس��ایلی پرداخته که ایرانیان با آنها به نوشته اکونومیست ،حتی ثروتمندان هم
در ایران چندان از اوضاع خوش��نود نیستند
مواجههستند.
در
است
آمده
اکونومیس��ت
مقاله
در ابتدای
و تالش موفقیت آمیز بازرگانان ایرانی برای
حالیکه تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی غلبه بر محدودیت های وضع شده از سوی
اعالم می کرد گزارش آژانس نش��ان دهنده غرب هزینه سنگینی را در پی داشته است.
بیگناهی ایران و به منزله مش��ت محکمی این هفته نامه می نویسد که مقامات دولت در
بر دهان مخالفان برنامه های هسته ای این تالش بوده اند تا در مردم اعتماد ایجاد کنند
کشور بوده ،در ایاالت متحده تاکید اصلی بر و مثال به رشد بخش مسکن و خودکفایی در
تردیدهای موجود در گزارش قرار گرفت که تولید گندم ،فوالد و سیمان اشاره داشته اند.
از نظر مقامات آمریکایی ،توجیه کننده تالش در ادامه این گزارش به این شعار دولت ایران
برای وضع تحریم های تنبیهی سنگین تر می پ��ردازد درحالیکه جهان ب��ه ایران نیاز
دارد ،ایران محتاج کشورهای خارجی نیست
علیه ایران محسوب می شود.
این نشریه در مورد شباهت ها میان دو دولت و م��ی افزاید که با توجه به مقررات دس��ت
ایران و آمریکا می نویسد که هم دولت جورج و پاگیر اداری ،فساد گس��ترده و مداخالت
ب��وش و هم دولت محمود احم��دی نژاد با مافیایی گروه ه��ای متنفذ حکومتی مانند
افزایش ش��مار مخالفان داخلی ،از جمله در سپاه پاسداران انقالب و وجود استعدادهای
داخل تشکیالت دولتی ،مواجه هستند که ناشکفته در میان بسیاری از ایرانیان ،از این
گرچه با هدف های اعالم شده رهبران خود احساس گریزی نیس��ت که آنچه که ایران
 -یعنی حق دس��تیابی به فن آوری هسته به دس��ت آورده به مراتب کمتر از امکانات

کشوری با چنین منابع و ثروت های طبیعی
است.
اکونومیست می افزاید که مردم ایران آشکارا
از وضعیت اقتصاد کشور خود انتقاد می کنند
اما در مورد س��ایر جنبه های سیاست آقای
احمدی نژاد نیز نگران هس��تند و اظهاراتی
مانند زیر س��ئوال بردن هولوکاس��ت را که
فایده ای ب��رای ایران ندارد به عنوان مثال
ذک��ر می کنن��د و اخیرا محم��د قالیباف،
ش��هردار محافظه کار اما عملگ��رای تهران
خواس��تار “بلوغ و هوشمندی” در سیاست
خارجی دولت شد و بسیاری از مردم از این
اظهارات استقبال کردند.
در ادامه این مقاله به موقعیت آیت الله خامنه
ای در ایران می پردازد و می گوید حمایت او
از دولت احمدی نژاد وزن بس��یاری دارد .در
هر حال ،آیت الله خامنه ای در مورد پرونده
هس��ته ای ایران کامال با سیاس��ت انعطاف
ناپذیر آقای احمدی نژاد همسویی دارد زیرا
هر دو نفر نس��بت به مقاص��د غرب ظنین
هس��تند ،و احس��اس می کنند که بهترین
دفاع در برابر آن ،تهاجم اس��ت و بر این باور
هستند که ایران در موقعیتی قرار گرفته که
می تواند دوباره نقش یک قدرت منطقه ای
را برعهده بگیرد .همچنین آیت الله خامنه
ای به مهارت رئیس جمهور در به کار گرفتن
روش ه��ای عوامگرایانه احت��رام می گذارد،
زی��را آقای احمدی نژاد بهتر از رقیبان خود
توانسته است کسب فن آوری هسته ای را به
سرنوشت ملی ارتباط دهد.
به نوشته اکونومیست ،در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ،2005بیست میلیون تن از
رای دهندگان ایرانی از شرکت در انتخابات
خودداری کردند اما در حال حاضر ،بسیاری
از آنان بی صبرانه در انتظار آن هس��تند که
نظر خود را در انتخابات آینده مجلس بیان
کنند و ممکن است آقای احمدی نژاد هم،
مانند فرشته منتقم خود ،جورج بوش ،در دو
سال آینده با پارلمانی دست و پنجه نرم کند
که اکثر نماین��دگان آن می خواهند هرچه
زودتر از دست او خالص شوند.

 تاییدیه وام مسکن قبل از خریدخانه
 تضمین نرخ بهره نازل انتقال وام مسکن شما از هرجاو...
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- Retirement planning? The amount of
income you’ll have to live your retirement depends on taking
- action right now to make the most
of the tax-saving and income-building
advantages
I provide a clear and complete picture of
your current situation
Project your financial condition should
you remain on your current course.
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Financial
planning
designed
to help you
!prosper now

- Residential mortgage lender,
from various options to competitive
?rates
- Strategic investment planning,
are my investments delivering the
return I need? Are they subject to
?excessive tax liabilities
- Tax planning; am I taking full advantage of tax efficient investment
?and income streams
- Cash management, how can I
maximize my current cash flow
?situation
- Estate planning, Will my estate be
?hit by a whopping tax bite
- Insurance planning? Putting the
proper protection in place now
to pay for things like salaries and
operating and fixed expenses can
help you to avoid unexpected
disruptions.

افغانستان...

مر
دم عادی
تنها دولتمردان فقی
ر
ت
ر
م
ی
شوند!
سود می برند
فقر
شدید

یک گزارش تازه هشدار داده است که بیشترین
بخش کمکهای جامعه جهانی به افغانستان در
چند سال گذشته حیف و میل شده و افغانها
همچنان در فقر شدید به سر می برند.
این گ��زارش از س��وی ی��ک نه��اد خیریه
غیردولتی بریتانیایی ( )Oxfamتهیه ش��ده
و در آن تاکید ش��ده است که بیشتر هزینه
های مالی در چند س��ال اخیر صرف حقوق
بلند مشاوران خارجی ،دفاتر تجملی ،برنامه
های غیرض��روری و کوتاه مدت و یا عملیات
پرهزینه نظامی در افغانستان شده و از همین
رو برنامه های انکشافی در این کشور با کندی
توام بوده است.
در این گزارش آمده است که با وجود بهبود
وضعیت در ش��ماری از وزارتها هنوز ظرفیت
کاری در بیشتر ادارات دولتی به شدت پایین
است و فساد اداری در این ادارات ریشه های
عمیق دارد.
حامد کرزی ،رییس جمهور افغانس��تان نیز
اخیرا از مقامات دولتی به دلیل “بی توجهی”
به وضعیت مردم عادی انتقاد کرد و گفت که
تنها دولتم��ردان از حضور جامعه جهانی در
کشورش سود برده اند و مردم عادی فقیرتر
می شوند.

در گ��زارش اداره آکس��فام آم��ده
اس��ت که هرچند از سال  ۲۰۰۱تا
حاال بیش��تر از پانزده میلیارد دالر
به افغانس��تان کمک شده اما هنوز
بیشتر ساکنان این کشور در چنان
فقری زندگی می کنند که نظیر آن
به جز در کشورهای شاخ افریقا در
دیگر مناطق جهان به ندرت دیده
شده است.
تهیه کنندگان گزارش می گویند گسترش
فق��ر و بی��کاری در افغانس��تان و ایجاد بی
اعتمادی میان دولت و مردم س��بب افزایش
ناامنیها در این کشور شده است.
در گزارش گفته شده که در چند سال گذشته
به عرصه کشاورزی که زندگی هشتاد درصد
خانواده های افغان به آن وابسته است ،توجه
چندانی نش��ده اما کشت خشخاش و تولید
مواد مخدر به شدت افزایش یافته است.
تهیه کنندگان گزارش خواهان ایجاد یک نهاد
مستقل برای نظارت برشیوه مصرف کمکها و
عملکرد کمک دهنده ها شده اند.
پیشتر از این سازمان ملل متحد نیز با انتشار
یک گزارش گفت درحال حاضر افغانس��تان
در پایین ترین سطح رشد بشری قرار دارد و
دولت افغانستان نیز تایید می کند که با وجود
تالشهای چندین ساله هنوز بیشتر افغانها در
فقر به سر می برند.
مقام��ات دولت��ی نیز این را م��ی پذیرند که
موجودیت فس��اد در دستگاه دولت از عوامل
اصلی کن��دی در برنامه های انکش��افی در
افغانستاناست.
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ایران...

درخواست حذف مجاهدین
خلق از فهرست تروریستی

دادگاه وی��ژه ای در بریتانیا رای بر
آن داده است که دولت این کشور
نام س��ازمان مجاهدین خلق ایران
را از فهرست گروههایی که آنها را
تروریستی خوانده و فعالیتشان غیر
قانونی اعالم شده ،حذف کند.
“کمیس��یون استیناف سازمانهای
تحریم شده” اعالم کرده که دولت
بریتانیا با اصرار در عدم حذف این
س��ازمان از فهرست س��ازمانهای
ممنوعه تروریستی ،به عمد راه خطا
را در پیش گرفته است.
رای دادگاه در پاسخ به درخواست
 35عضو مجلس ع��وام و مجلس

اعیان بریتانیا صادر ش��ده
است.
در پ��ی اع�لام رای ای��ن
کمیسیون ،تونی مک نولتی
یکی از معاونان وزارت کشور
گفت“ :من از این رای بسیار
متاسفم .ما آنرا قبول نداریم
و قصد داریم درخواس��ت
تجدید نظر بدهیم”.
وزارت کش��ور بریتانیا گفته است
که س��ازمان مجاهدی��ن خلق در
ط��ول رس��یدگی به درخواس��ت
تجدید نظر علیه رای “کمیسیون
استیناف سازمانهای تحریم شده”
در فهرست سازمانهای تروریستی
باقی خواهد ماند.
س��ازمان مجاهدین خلق از سوی
آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرس��ت
سازمانهای تروریستی قرار دارد.
اگرچه مقامات کاخ سفید ،بدنبال
حمله آمریکا به عراق اعالم کردند
که اعضای سازمان مجاهدین خلق
مجبور به تسلیم و خلع سالح شده

راه اندازی خنستین
شبکه تلویزیونی مردگان

بزودی نخستین شبکه تلویزیونی درباره مرگ در آلمان پخش
برنامه هایش را آغاز می کند.
تلویزیون “اتوس” که قرار است با چهار  -پنج ساعت برنامه در
روز کارش را از اوایل سال  ۲۰۰۸میالدی آغاز کند ،از طریق
ماهواره و اینترنت در دسترس بینندگان قرار خواهد گرفت.
از جمله برنامه های این شبکه ،پخش آگهی های ترحیمی
است که با سر هم کردن تصاویری از زندگی متوفی و متنی
در ارتباط با او تهیه می شوند.
بستگان فرد درگذشته برای پخش آگهی هایی از این دست
باید بیش از  ۲۰۰۰یورو بپردازند.
این آگهی ها  ۹۰ثانیه زمان دارند و بعد از ده بار پخش ،روی
اینترنت قرار خواهند گرفت.
برنامه های این ش��بکه آلمانی ،عالوه بر این زندگینامه های
کوتاه ویدیویی ،شامل گزارش هایی از قبرستان ها و بحث در
باره بهترین راه های کفن و دفن است.
اطالع رس��انی در مورد جنبه های قانونی و حقوقی مرگ از
جمله قوانین ارث و بیمه نیز در فهرست برنامه های این شبکه
تلویزیونی جای دارند.
آلمان کشوری است با جمعیتی پیر که همه ساله حدود ۸۳۰
هزار نفر در آن می میرند ،با این حال شرکت های کفن و دفن
اوضاع چندان مناسبی ندارند چرا که بسیاری از مردم ترجیح
می دهند مراس��م خاکسپاری را به صورت سنتی و از طریق
کلیساها و کشیش های محلی انجام دهند.

جای خالی مرگ

جامعه شناسان معتقدند مرگ از جمله آخرین تابوها در غرب
است .در حال حاضر بسیاری از مردم در بیمارستان ها ،خانه
های س��المندان و جایی دور از خانه خود می میرند و عمال
مرگ از صحنه زندگی اجتماعی خارج شده است.
انتظار می رود راه اندازی چنین شبکه هایی بتواند این جای
خالی را تا حدودی پر کند.
اتحادیه ای ش��امل  ۳۰۰۰ش��رکت کفن و دفن و خانه های
سالمندان از این شبکه حمایت می کنند.
مس��ئولین تلویزیون “اتوس” می گویند برنامه هایشان غم
انگیز و خسته کننده نخواهد بود و داستان های سرگرم کننده
ای نیز از آن پخش می ش��ود“ ،خصوصا که به هر حال این
شبکه ای برای آدم های زنده است”.
آنها می گویند هدف این شبکه صرفا پخش آگهی نیست بلکه
ادای احترام به انسان هایی است که در این دنیا زندگی کرده
و از خود اثری به جا گذاشته اند.
با راه افتادن این شبکه ،از این پس تنها شخصیت های مشهور
نیستند که پس از مرگ ،زندگیشان در تلویزیون به نمایش
در می آید.

اند.
این س��ازمان عمده ترین تشکل
سیاس��ی در خارج از ایران است
که ب��ا هدف بران��دازی حکومت
جمه��وری اس�لامی در ای��ران،
فعالیت م��ی کند .رهب��ران این
سازمان می گویند از سال 2001
مشی مسلحانه را کنار گذاشته و به
سازمانی صرفا سیاسی تبدیل شده
اند.
حامیان ای��ن حزب می گویند که
این سازمان از سال  2001به بعد،
حمله ای را در ای��ران انجام نداده
است و بریتانیا به منظور خشنودی
ایران این س��ازمان را در فهرس��ت
س��ازمانهای ممنوع شده قرار داده
است.
ام��ا منتقدین این س��ازمان آن را
تشکیالتی مس��تبد می دادند که
حمالت خش��ونت آمی��زی را در
ای��ران انج��ام داده و علیه اعضای
خود دست به نقض حقوق بشر زده
و بطور کل در داخ��ل ایران دارای
حمایت حقیقی نیست.
س��ازمان مجاهدین خلق از پانزده
سال پیش از سقوط حکومت صدام
حسین در عراق ،پایگاههایی در این
کشور داشت که از آنها برای حمله
علیه ایران استفاده می کرد.

تیم ملی فوتبال هنوز مربی
ندارد!

محس��ن صفایی فراهانی ،رئیس کمیته
انتقالی فدراسیون فوتبال ایران از بدون
مربی ماندن تیم ملی این کش��ور انتقاد
کرد.
آق��ای صفایی فراهانی در این باره گفت،
اگ��ر با من بود تا کن��ون یکی از بهترین
مربیان اروپا را برای هدایت تیم ملی به ایران آورده بودم.
این مقام مسئول فوتبال ایران همچنین با اشاره به اینکه می تواند
از اختیاراتش در انتخاب سر مربی استفاده کند گفت ،نگران است
رئیس آینده فدراسیون با سر مربی که او انتخاب می کند همکاری
نکند و این موضوع در نهایت به ضرر فوتبال ایران تمام شود.
به گفته آقای صفایی فراهانی مذاکرات موفقی در این باره با تراپاتونی
انجام ش��ده بوده اس��ت اما تعلل اعضای کمیته انتقالی در تصمیم
گیری در این باره باعث شد این گزینه هم حذف شود.
جووانی تراپاتونی مربی سابق تیم ملی ایتالیا به علت نتایج ضعیف
تیم اش��توتگارت ،سال گذشته از سمت مربیگری خود در این تیم
اخراج شد.
کارشناسان فوتبال معتقدند با توجه به اینکه ایران برای رقابت های
انتخابی جام جهانی  2010آفریقای جنوبی در آسیا در تیم مناسبی
قرار گرفته ،قابلیت آن را دارد که به مرحله نهایی صعود کند.
تیم ملی فوتبال ایران دررقابت های انتخابی جام جهانی در منطقه
آسیا در گروه پنجم با امارات ،کویت و سوریه هم گروه است.
به گفته آقای صفایی فراهانی ،در حال حاضر تنها نامزدهای س��ر
مربیگری تیم ملی مربیان خارجی هستند .
سحر مهردادیان ،مدیر برنامه كه سابقه فعالیت در فدراسیون فوتبال
را نیز در كارنامهاش دارد در این باره به روزنامه همشهری گفت“ :به
عقیده من چون فدراس��یون فوتبال در حال حاضر استقالل ندارد،
مربی��ان بزرگ ترجیح میدهند در انتخاب تیمملی ایران بس��یار
سختگیرانهتصمیمبگیرند”.

تابلوی میان
زباله ها یک
میلیون دالر
فروش رفت

ی��ک تابلوی نقاش��ی که
بیس��ت س��ال پی��ش به
س��رقت رفته و در کوچه
ای در نیویورک میان زباله
ها پیدا شده بود ،به قیمت
یک میلیون دالر به فروش
رفته است.
این تابلوی نقاشی که “سه
نفر” ن��ام دارد ،اثر رافینو
تامای��و ،هنرمند مکزیکی
است.
در س��ال  1970صاحبان
ای��ن تابلوی نقاش��ی ،در
حین اسباب کشی ،آن را
در انباری خانه گذاشتند
ام��ا از آن جا به س��رقت
رفت.
تابلوی س��ه نفر توس��ط
الیزاب��ت گیبس��ن ،چهار
سال پیش در زمانی که او
به پیاده روی روزانه خود
رفته بود ،در ناحیه منهتن
نیویورک پیدا شد.
خانم گیبسن پس از اینکه
از ارزش ای��ن تابلو مطلع
ش��د آن را ب��ه صاحبان

اصلی بازگرداند.
تابلوی رافین��و تامایو ،به
قیمت ی��ک میلی��ون و
چهل و نه هزار دالر توسط
یک مش��تری ،به صورت
تلفنی در جراجی ساتبی
نیویورک خریداری شد.
س��اتبی ،این اث��ر را کار
مهم��ی از ای��ن نق��اش
مکزیکی دانسته است.
الیزابت گیبسن می گوید
وقتی این نقاشی را دید ،به
طرف آن کشیده شد.
“من چیز زی��ادی از هنر
مدرن نم��ی دانم اما هیچ
اثر هنری الیق این نیست
که ب��ا آن چنین رفتاری
شود”.
خانم گیبس��ن جایزه 15
ه��زار دالری بازگرداندن
تابلوی نقاش��ی را دریافت
ک��رده و همچنین مقدار
نامعلومی از درصد فروش
تابل��و را نی��ز دریافت می
کند.
هنوز مشخص نیست که
این تابلوی نقاشی چگونه
به میان زباله ها راه یافت.
صاحب اصلی تابلو ،آن را
در سال  1977به قیمت
 55ه��زار دالر خریداری
کرده بودند.
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ایــران...

یاد
د
ا
ش
ت
ه
ا
ی علم

سیروس علی نژاد به جهت آن است که
مسائل مملکتی در آنها مطرح می
شود ،وگرنه مس��ائل شخصی خیلی
حاجت به نوش��تن ندارد .با انتش��ار
جلد ششم یادداشتهای علم که وقایع
سالهای  ۱۳۵۶ – ۱۳۵۵را در بر دارد،
خاطرات علم ،یا به قول یکی از روزنامه
نگاران حکایت وزیر و پادش��اه هم به
پایان می رسد.
عل��م احتم��اال آخرین نفر از س�لاله
سیاس��تمداران نوع قدیم ایران است
که هم با فرهنگ و مردم خود آشنایی
کافی داشتند و هم جهان خارج را به
قدر الزم می ش��ناختند .پایش��ان در
سنت بود و دستشان در تجدد .بعدها
بوروکراته��ا و تحصیلک��ردگان غرب
ج��ای آنان را گرفتن��د و نوع دیگری
از سیاس��تمداران به وجود آمدند که
به نظر نمی رسد هنوز در میان آنان
شخصیت های برجسته ای هم وزن
سیاس��تمداران قدیمی ظهور کرده
باشد.
جلد آخر یادداشت های علم جز آنکه
معاشرت ش��اه و علم را با خانم ها به
ش��کل زننده ای پر رن��گ جلوه می
ده��د ،در روال کار خود تفاوت عمده
ای ب��ا جلدهای دیگر ن��دارد .تفاوت
اصلی در همان پایان ماجرا بودن آن
اس��ت و همه چیز هم حکایت از آن
دارد که پایان ماجرا نزدیک اس��ت اال
آنکه بازیگران نقش های پایانی ،پایان
خ��ود را حدس نمی زنند و در خواب
« این یادداشتها دیگر تمام س��نگین خود خرناس می کش��ند.
می شود ،زیرا بدون زیارت حیرت انگیز آنکه آنان وضعیت ممالک
شاهنشاه من ،مطلبی نیست اطراف و آینده پیش روی آنها را بهتر از
و نخواهد بود که بنویسم .جز وضعیت و آینده خود درک می کنند.
آنکه بنویسم امروز و فردا حالم برای مث��ال پیش بینی عل��م درباره
چگونه بوده است و یا اخبار وضع افغانس��تان درخشان است... « .
دنیا را بنویسم که در روزنامه چنانکه خودخواهی محمد داوود خان
های جهان خواهیم دید» .رییس جمهور افغانستان ،آن کشور را
به بدبختی بزرگی خواهد کشاند .بعد
اینها جمالت پایان��ی آخرین جلد از از او چه؟ افس��ران جوان ،کمونیست
یادداش��تهای علم است که به تازگی هستند و خانواده خود داوود هم بر باد
در آمریکا منتش��ر ش��ده است .پایان می رود »
کار اس��دالله عل��م در وزارت درب��ار یا ارزیابی شاه از وضعیت اردن و سوریه
شاهنشاهی،پایانکاریادداشتنویسی و لبنان و دیگر کشورهای همسایه در
او نیز به حس��اب م��ی آید چون پس بحران آن سالها عالی است و خواننده
از دور ش��دن از وقایع کشور ،دیگر او ام��روزی در می ماند ک��ه پس چرا از
حرفی برای گفتن نداشت و به خوبی درک وضعیت خود عاجز است.
می دانست که اهمیت آن یادداشتها آنان – ش��اه و علم – که ش��ب و روز
ب��ه ط��رح
مباحث سیاسی
کشورهای دیگر
و نی��ز مباحث
سیاس��ی ایران
مش��غولند ،به
نحوی س��هل
انگارانه از روی
مس��ائل جدی
عبور می کنند.
از جمله از روی
مس��أله مهمی
مانن��د زد و
Shirin Afshari
خورد چریکها
ب��ا مأم��وران
حکومت��ی و
Tel.: 450.689.4393
کش��ته شدن
چریکه��ا ی��ا
Cell.: 514.993.6843
مأم��وران و
sofre_aghd@yahoo.ca
خرابکاری های
www.sweetwedding.ca
معم��ول و مد

آخرین
حکایت
وزیر و
پادشاه

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

شیرین افشاری

روز که باعث کشته شدن
آمریکای��ی ها می ش��ود و مانند آنها.
هیچگاه در طول این یادداشتهای ذی
قیمت خواننده حس نمی کند که وزیر
و پادشاه بطور جدی به این نوع مسائل
نگاه کرده باش��ند ،و به ریشه یابی آن
برخاس��ته باشند ،بلکه به سادگی و با
گفتن اینکه اینها مارکسیس��ت های
اسالمی هستند از آن می گذرند و به
مسائلی می پردازند که نقش « نقش
ایوان » دارند.
دانشگاهها شلوغ می شود ،دانشجویان
تظاهرات می کنند ،س��ر و صدا بلند
می شود و ش��اه و وزیر به جای آنکه
به ریشه کار بیندیشند ،رییس دانشگاه
را مقص��ر می بینند و به بازخواس��ت
آنان می نشینند .هیچ کس حتا خود
رؤسای دانشگاهها در این میان از خود
نمی پرسند که آیا کار رییس دانشگاه
جلوگی��ری از تظاه��رات و آرام نگاه
داشتن دانشگاه از حیث سیاسی است
ی��ا تهیه مقدمات و زمینه های علم و
دانش؟ مگ��ر تظاهرات دانش��جویان
ریشه در کالس درس دارد که رؤسای
دانش��گاهها را در آن مقصر ببینیم؟
گاهی رؤسای دانشگاهها که فهمیده
اند اگر در این راه نکوشند وضع بدتر
خواهد شد ،سعی می کنند با وساطت
جلو ش��لوغ شدن بیشتر را بگیرند اما
شاه به جای آنکه متوجه قضیه شود
از در دیگ��ر در می آید « :فرمودند به
هوش��نگ نهاوندی رییس دانش��گاه
تهران تلفن کن که آخر ش��ما احمق
ها چطور وس��اطت شاگردان طرفدار
تروریستها را از من می کنید؟ این چه
طرز فکری است؟ ».
مش��کل ای��ن اس��ت ک��ه در چنین
شرایطی رقابت سیاسی هم کار خود
را می کند .مثال رییس دانشگاه تهران
به جای آنکه بگوید “ای پادشاه عزیز
قدر قدرت ،شلوغی سیاسی به من که
رییس دانش��گاهم چه ربطی دارد”،
سعی می کند به نوعی دامن زدن به
آن را ب��ه گردن ای��ن و آن بیندازد« .
 ...عرض کردم دکتر هوشنگ نهاوندی
رییس دانشگاه تهران خیلی در پرده به
غالم حالی می کرد که این گزارشات
کار امی��ر عباس هویدا نخس��ت وزیر
است .فرمودند بیچاره هویدا ،برای چه؟
عرض کردم برای اینکه سروصدایی در
دانشگاهها راه بیفتد و فکر شاهنشاه و
مردم از س��وء جریانات و عدم رضایت
مردم منحرف شود .فرمودند به او بگو
شما با هر کس بد می شوید همه جور
نس��بت به او می دهید » .و جالب تر
این است که بعید نیست حتا بدبینی
هوشنگ نهاوندی هم ریشه در واقعیت
داشته باشد.
ت��ازه ش��اه در امر ریش��ه یابی جدی
تر از علم اس��ت .یک جا وقتی بحث
تروریستهاست شاه به علم می گوید
« باید دید ریشه آن کجاست » .علم
ک��ه این زیرکی را دارد که از موقعیت
ها استفاده کند برعکس به ماجرا نمی
پردازد « :گفتم معلوم است که از خارج
می باشد ».

امیــد

ادامه در صفحه12 :

ص35 :

ماریا
کتُـنه

MARIA
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
من از سفر پرخاطره و موفقیت آمیز ایران بازگشتم.

از کلیه عزیزانی که از مونتریال و دیگر نقاط کانادا مرا حمایت کردند،
بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم الیق محبت های شما باشم.

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
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 28دسامبر در شرایتون

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

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

بهترین کیفیت،

Mohammad Ajzachi
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Atelier Su Mesura

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

Agent Immobilier Affilié

A su
e

Countertops, Tiles,
Stairs, Fireplace
•®ßÀÅ z ÍÀÅ…£˜ Ì³œ z jz

کیترینگشیراز
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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

6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757
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اهانت به پیامبر اســـالم
یا یک اشتباه؟

فکر آزادی در
انقالب مشروطه
سخنرانی:
دکترعطاهودشتیان

ه��زاران تظاهرکننده
در خارط��وم پایتخت
س��ودان خواس��تار
تیرب��اران جیلی��ان
گیبون��ز ،معل��م 54
س��اله بریتانیایی که
در س��ودان مش��غول
تدریس بود ،شدند.
در یک فعالیت کالسی شاگردان خانم
گیبونز  -که اهل لیورپول اس��ت  -نام
“محمد” را بر روی یک عروسک خرس
گذاشته بودند ،همین عمل باعث شد
که او به دلیل توهین به حضرت محمد
بازداشت شود.
وزارت خارج��ه بریتانیا در حال تالش
برای آزادی جیلیان گیبونز اس��ت که
به اتهام اهانت به اس�لام ،ترویج تنفر
و تحقی��ر باورهای مذهب��ی به زندان
محکوم شده است.
او اکنون به  15روز زندان محکوم شده
و قرار است پس از این مدت از سودان
اخراج شود.
تظاهر کنن��دگان در خارطوم ،پس از
نم��از جمعه به خیابان ه��ا ریختند و
خواستار تیرباران این معلم بریتانیایی
شدند.
عمر صدیق ،سفیر سودان در لندن برای

پنجشنبه  6دسامبر 2007

 7و نیم بعد از ظهر
1205 Maisonneuve West
- 8th floor - Room 822
Metro Peel
)(corner Drummond

برگزار کننده :مجمع ادبی
دانشجویان ایرانی در مونترال

www.hoodashtian.com

تلفن اطالعات :
514 – 830 – 8031

ادای توضیحات در
این مورد به وزارت
خارج��ه بریتانی��ا
احضار شده است.
گ��وردون ب��راون
نخس��ت وزیر نیز
پیشتر گفته بود که
از شنیدن این خبر
“حیرت زده و ناخرسند” شده است.
زندانی ش��دن خان��م گیبونز در حالی
صورت گرفت که برخی از همکاران او
گفته بودند وی قصد سوئی نداشته و
این نام در خارطوم نامی معمول است.
مدرس��ه محل کار خانم گیبونز تا ماه
ژانوی��ه تعطیل ش��ده و کتابهایی که
ب��ا تصویر و نام این خرس عروس��کی
(محمد) بین بچه ها توزیع ش��ده بود
توسط پلیس جمع آوری شده.
ش��ورای مس��لمانان بریتانیا خواستار
آزادی این معلم ش��ده اس��ت .محمد
عبدالباری دبیركل این شورا دستگیری
این خانم را نا خوشایند خوانده و گفت
جیلیان گیبونز از ابتدا نباید دستگیر
می ش��د.دبیر كل ش��ورای مسلمانان
بریتانیا همچنین گفت این كامال آشكار
است كه این معلم مدرسه قصد سوئی
نداشته است.

یادداشتهای علم
ادامه از صفحه11 :
ش��اه اصرار می کند اما علم باز دو ریالی اش به اصطالح نمی
افتد و به همان افکار بی معنی و حق به جانب خود ادامه می
دهد « .گفت عدم رضایت و احساسات افراد را هم باید حساب
کرد .گفتم بین ما ممکن است عدم رضایت باشد ،ولی اکثریت
کشاورز و کارگر و بورژوا قاعدتاً باید راضی باشند ،چون اولی که
زمین دار شده ،دومی هم که امتیازات بی سابقه دارد و سومی
هم که پولدار است .گفت با وصف این یک عده جوشی هستند
که با همه چیز مخالف اند  .گفتم ممکن اس��ت این درس��ت
باشد ».
با همه این مشکل بزرگی که در جلد ششم خاطرات علم بیشتر
از جلدهای پیشین چهره می کند خود شیفتیگی و خود بزرگ
بینی بی اندازه ش��اه است که توسط اطرافیان هم به آن دامن
زده می شود .هر جا و همه جا علم به شاه می گوید که « شاه
بزرگترین لیدر دنیای امروز » است و ظاهرا باورشان شده است
که کش��ور بطور حیرت انگیزی رشد کرده و در جهان سرآمد
شده است .یقین است که ایران در سالهای پایانی دوره شاه به
رش��د قابل توجه دست یافته بوده است اما همانگونه که دکتر
عالیخانی در یادداشت توضیحی خود در ابتدای کتاب می نویسد
« چیزی که شاه نادیده می انگاشت تعارض میان سیاست های
اجتماع��ی روی هم رفته مترقی او و کاهش روزافزون هر گونه
آزادی سیاس��ی بود .شاه از یک س��و از ته دل به پیشرفتهای
اجتماعی ،مانند آزادی زنان و گسترش آموزش و پشتیبانی از
حقوق کارگران و دهقانان پای بند بود و از سوی دیگر آمادگی
نداشت به چنین جامعه پویایی حقی برای اظهار نظر در اداره
امور کشور بدهد».
روش حکومت شاه نه تنها به تدریج نهادهای سیاسی و اداری
کش��ور را ناتوان ساخته بود بلکه تقریبا هر نقش و مسئولیتی
را از هر مقام و مس��ئولی گرفته بود .نظامی ساخته بود که در
آن نخس��ت وزیر دیگر رییس دولت نبود ،وزیر خارجه دستی
در سیاست خارجی نداشت ،رییس شرکت نفت نمی توانست
در امور نفت مداخله کند ،رئیس امنیت جز نوکر نبود ،وزارت
جنگ نقشی در نطارت بر نیروهای مسلح نداشت ،هر کس می
توانست بطور مس��تقیم کانالی به شاه بزند در کار خود موفق
می شد و هر کس نمی توانست کارش نمی گذشت ،شاه حتا
شخصا بدل به ویراس��تار گزارش خبرنگاران خارجی در مورد
مصاحبه های خود و اطرافیان می ش��ود ،در یک کالم چنانکه
دکتر عالیخانی نوشته است « انضباط اداری و پیروی از سیاستی
اصولی به تدریج معنای خود را از دست داده بود».
در چنین وضعیتی است که تا پایان یادداشتهای علم هیچ اشاره
ای ب��ه مخالفان مذهبی و روحانی ش��اه وجود ندارد .مخالفان
مذهبی ،مارکسیست های اسالمی لقب می گیرند ،دست بیگانه
همه جا درکار است تا کار مملکت را به ویرانی بکشاند و هیچ
کس دس��ت خود را نمی بیند .هیچ تیرزیاس ( )1نابینایی هم
نیست که چشم دلش روشن باشد و از کور شدن نترسد و به
آنها بگوید گناهکار شمایید ،تمام علت در وجود خود شماست.
تازه اگر هم وجود می داشت نمی دانست کاری از پیش ببرد.

و چنین اس�ت که پایان کار اسدالله علم ،پایان کار
شاه هم هست.

________________
 -1ش��خصیتی نابینا در تراژدی « ادیپ شهریار» اثر سوفوکل
که اگرچه چشم سرش نابیناست اما چشم دلش بر همه امور
واقف است.

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 Parkhaven Avenue, Côte St. Luc, QC. H4W 1X8

Tel.: 514-488-8203

)- Plamondon Metro Station, Bus 161(Van Horne
)- Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)- Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

• کالسهای انگلیسی مقدماتی • پیش متوسطه • متوسطه • فرانسوی زبان دوم
(متام وقت:صبح /متام وقت :شبانه)

 sکالسهای انگلیسی :مقدماتی ،پیش متوسطه –آکادمیک:
s

s

 8:40صبح :تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)

کالسهای فرانسوی زبان دوم:
مبتدی تا متوسطه

 9صبح :تا  ،12دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

کالسهای انگلیسی مقدماتی -فرانسوی زبان دوم:

 6:30تا  9:30شب ،دوشنبه و چهارشنبه ( 6ساعت در هفته)
________________________________
* هزینه نامنویسی 30 :دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*
* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
از  155تا  169دالر برای کالس های تمام وقت؛ و از  35تا  60دالر برای کالس های پاره وقت
* توجه :هزینه ها پیش از شروع کالس ها باید تماما پرداخت شوند .چک پذیرفته نمی شود.

زمان نامنویسی :سه شنبه  11دسامبر و پنجشنبه  13دسامبر 2007
 9صبح تا  4بعدازظهر

و

 6بعدازظهر تا  9:30شب

همه کالس ها  7ژانویه  2008شروع میشوند.
________________________________

مدارک مورد نیاز:

 چنانچه متولد کانادا هستید ،باید شناسنامه کبکی یا کانادایی خود را همراه داشته باشید. چنانچه محل تولد شما خارج از کانادا باشد ،به یکی از مدارک زیر نیاز است:کارت سیتی زنی کانادایی( ،)1ویزای اقامت دایم اداره مهاجرت( )2و یا قبولی کبک( )3یا
پاسپورتکانادایی
 برای دیگر موارد الزم است مدرک اقامت دایم و یا ویزای خود را همراه داشته باشید.بعالوه  :ترجمه شناسنامه ایرانی
_______________________________________________

TRANSPORTATION: Beginning January 7, 2008

“Special Bus 162” from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult Centre
Daily shuttle service directly to Marymount, and back, as follows:
8:10 a.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
12:50 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
6:00 p.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
9:35 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
_______________________________________________

 هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند.هزینه کتابها فقط با ارایه رسید اصلی آنها مسترد می شود .چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد،
این مرکز حق خود میداند کالسها را منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.
_____________________________________________________________________

برای آگاهی بیشتر میتوانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:

)514( 488-8203
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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
تلفن اطالعات (مهراب):

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

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

• بازی شطرجن در نیما

تلفن)514( 626-5520 :
----------

مدرسه دهخدا

Ottawa Persian Radio

514 369- 6313

روزهای چهارشنبه
از ساعت  17.30تا 20.30

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

تلفن514-886-4768 :

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

اوتـــاوا
«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

جمعه شبهای کتابخانه نیما
جمعه ها در کتابخانه نیما شعر،
موسیقی ،فیلم ،بحث وسخنرانی
همراه با هنرمندان و صاحبنظران
 -جمعه  7دسامبر:

سخنران :پروانه قامسی

 16آذر ،روز دانشجو

 -جمعه  14دسامبر :

سخنران :آقای همراهی

خاطراتی از حمام های عهد بوق

 -جمعه  21دسامبر:

جشن شب یلدا

خانم نارسیس شقایی:
فلسفه شب یلدا
آقای حسین شرنگ  :شعرخوانی
آقای منوچهری:
ترانه های آشنا
و سنت های شب یلدا :فال حافظ ،
میوه ،آجیل و...
ورودی  5 :دالر

www.radionasim.com

رادیو نسیم:
رادیو بهائی
فارسی زبان
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MEKIC
منایشگاه + ۲
 ۲ × ۷زن نقاش
درایران امروز

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 ایران امروز
دی��دن کنید .در میان این نقاش��ان،
به نامهای��ی معروف برم��ی خوریم،
کسانی که نمایش��گاه هایی درخارج
از ایران داش��ته اند ،اما نه در کانادا و
نیز دختران جوانی که حتی تصور به
نمایش درآمدن کارهایشان در خارج
از ای��ران ،در س��ن وموقعیت فعلی،
برایشان 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.
-------------------نمایشگاه تا تاریخ  ۱۵ژانویه ادامه
خواهد داشت.
سه شنبه  -جمعه  ۱۱تا ۱۹
شنبه  -یکشنبه  ۱۲تا ۱۸
---------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
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www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

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













__________
 در ضمن به اطالع میرسانیمکتابخانه نیما از روز دوشنبه 24
دسامبر تا روز چهارشنبه  2ژانویه
تعطیلمیباشد.
--------------------

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

جشن های ملی
را پاس بداریم

اجنمن دوستاران زرتشت
جشن شب یلدا:

جمعه  21دسامبر 2007

جشن سده:

جمعه  1فوریه 2008

جشن چهارشنبه سوری:

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

روابط عمومی

گروه خیریه پردیس

خامن پروانه ابهری 784-0305 )514( :

5

فیلم های
www.iranica.com





















ایرانی :
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آموزش :v£دف
†¾®¥œÂ› ã¹
www.iranica.com
 1 (514) 369-7955 Ext.120دالر

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی

(ردیف و تصنیف) فروش دف

www.sun-video.com

(514) 898-IRAN 
























âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf £`` ` ` ` ` ` ` `¼ÅœZ® Z é›£`` ` ` ` ` ` ` ` ` `À²œZd
485-0739
993-0739

)(514
)(514

Babai,will pay akavan: oct-nov:80

کتابفروشی

پگـاه

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

E-mail: sunvideo@videotron.ca

www.iranica.com



9-7955 5897 Sherbrooke W. Tel.: (514) 483-6017, 483-IRAN

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
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www.iranica.com
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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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سزاوار جتاوز؟!

دیده بان حقوق بشر :از توهین بیشتر به
قربانی جتاوز دست بردارید
یک گروه بی��ن المللی مدافع حقوق
بش��ر از وزارت دادگستری عربستان
سعودی خواسته است تا قربانی یک
تجاوز دس��ته جمعی در این کشور را
بیش از این خوار و خفیف نکند.
دادگاهی در عربستان به تازگی این زن
نوزده ساله را ،که یک سال و نیم پیش
چندین نفر به او تجاوز کرده بودند ،به
مجازات دویست ضربه شالق و شش
ماه حب��س محکوم کرد چون هنگام
وقوع حمله هم��راه یک مرد نامحرم
بوده است.
قربانی و همراهش سوار اتومبیل بودند
که توسط گروهی از مردان ربوده می
شوند و به آنها تجاوز می شود.
اعالم این حکم باعث جنجال زیادی

در غرب شده است.

واکنشها در آمریکا به ماجرا

دیده بان حقوق بش��ر ،که مقرش در
آمریکاست ،روز پنجشنبه ( 29نوامبر،
هش��ت آذر) ،از وزارت دادگس��تری
عربستان به خاطر مقصر دانستن این
زن در تجاوز جنس��ی که به او شده،
انتقاد کرد.
مقامات دادگس��تری عربس��تان می
گویند ک��ه این زن رابطه نامش��روع
داش��ته و چون با مردی که نسبتی با
او نداشته است س��وار اتومبیل شده،
سزاوار تجاوز جنسی بوده است.
ای��ن وزارتخانه همچنی��ن گفت که
دلیل اصلی وق��وع این جرم این بوده
که این زن جوان و دوس��ت مذکرش

قوانین عربستان را نقض کرده اند .بنا
به قوانین عربستان زن و مرد نباید با
یکدیگر آمد و شد کنند.
گروه دیده بان حقوق بشر دادگستری
عربس��تان را متهم ک��رده که تالش
داشته است این زن را در چشم مردم
این کشور موجودی پلید نشان دهد.
اولین حکم��ی که برای قربانی تجاوز
دس��ته جمعی صادر ش��د ،نود ضربه
شالق بود اما وقتی او تقاضای تجدید
نظر کرد ،دادگاه میزان این مجازات را
دو برابر و به آن ش��ش ماه حبس نیز
اضافه کرد.
در همی��ن حال ،به وکیل این زن نیز
اجازه داده نشد که در دادگاه تجدید
نظر از موکلش دف��اع کند چون او با
رسانه ها حرف زده است.
دیده بان حقوق بش��ر در بیانیه امروز
خود همچنی��ن ابراز نگران��ی کرده
ک��ه قاضی که به احتمال زیاد رییس
آخری��ن دادگاه تجدید نظ��ر این زن
خواهد بود ،اصال برای این کار مناسب
نیست چون پیشتر به خبرنگاران گفته
بوده بهترین حکم برای این زن حکم

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

FREE

DELIV
ERY

با نان
تازه

با کی

فیت استثن
ائی و بهای مناسب

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

با مدیریت
ایرانی

سرگذشت یک کودک قربانی فحشا

اعدام است.
رس��انه های عربی گ��زارش کرده اند
که این زن  ۱۹س��اله که جزء اقلیت
شیعه در عربستان سعودی است ۱۴
بار مورد تجاوز قرار گرفت.
هفت مرد سنی مذهب که به او تجاوز
کردن��د در ابتدا به یک تا پنج س��ال
زندان محکوم شدند.
ام��ا دادگاه دوره حبس آنها را نیز دو

www.radionasim.com

رادیـــونسیم:

رادیو بهائی فارسی زبان

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































































د اوکازیون عالی برای
چن
فروش و یا اجاره

رستوران هارلی

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

برابر کرد.
خبرن��گاران می گویند که
احکام مجرمین سنگین به
نظر نمی رس��د ،مخصوصا
ب��ا توجه ب��ه این ک��ه در
ابتدا گمان می رفت حتی
ممک��ن اس��ت ب��ه مرگ
محکوم شوند.

Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

)Cell.: (514

)562-SOLD (7653

7701 Ostell Crescent, CDN

3+1 bdrooms, 2 bathrooms
!A little cozy nest adjacent to Town of Mount-Royal
Charming bungalow with big backyard renovated in all
simplicity! The bay window in the living room will bring
you brightness and splendor that will bring sunshine in
your life. **To see it, is to want it! Asking price: ......348 000$

-1801 Saint-Joseph, Plateau Mont-Royal

5+1 bdrooms, 1 bathroom, 1 pwder room, 2 int. garages
Spacious and charming condo on 2 floors in the heart of
Plateau Mont-Royal!! Very sunny with lots of visibility
thanks to its magnificent fenestration. Ideal for
professionals (medical clinic and service offices - broker,
!lawyers, accountants...) Near all services
Asking price:........405 000$ or 2800$ / month

-3860 Plamondon, CDN

13plex [8 x 4½ + 5 x 3½] Close to services, the 165 bus line and the Côte-DesNeiges metro. Asking price: .... 749 900$

به گفته سازمان ملل سه چهارم ضبط
مواد مخدر جهان در ایران صورت می
گیرد و مقام ه��ا اذعان می کنند که
اعتیاد یک معضل جدی است.
خاطر شرکت در یک تظاهرات حقوق اما در مورد فحشا چنین آماری وجود
بشر دستگیر شد ،اما در جامعه احترام ن��دارد .مدیر مرکز امید مهر در تهران
زیادی دارد و در روزنامه ها مکررا از او می گوید این مشکلی رو به گسترش
است.
نقل قول می شود.
خانم صدر می گوید سرگذش��ت لیال عشرت قلی پور می گوید:
“من به خانه ه��ای زیادی در جنوب
استثنایینیست.
تهران س��ر زده ام ک��ه دختران جوان
مجبور بوده
“می خواهم
خب
ر
ی
ب
ه
ش
ما
ب
د
ه
ان��د بروند
م ولی لطفا
خودفروشی
ناراحت نشو .ق
را
ر
ا
س
ت
دا
رآ
وی
ز
شوی”.
ت��ا خ��رج
ا عتی��ا د
پد ر ش��ا ن
او می
شود”.
تا می��ن
گوید:
“از چشم یک پدر و مادر فقیر “همچنین در چندین مورد شاهد بوده
در ایران دختر یکی از اموال یا ام که خانواده ها دختر خود را در خانه
“ 9سالم بود که مادرم شروع کرد به فروختنم...
دارایی هایی فرض می ش��ود ها زنجیر می کنند ت��ا مانع فرار آنها
بعدها شوهر لیال گاهی او را ظرف یک شب گاه به که م��ی توان مبادل��ه کرد یا شوند”.
فروخت”.
شوهر لیال گاهی او را ظرف یک شب
خانم صدر می گوید در ایران گاه به  15مرد می فروخت.
 15مرد می فروخت.
عمال بر اساس قوانین کیفری دو ماه پ��س از ازدواج ،پلیس به خانه
اس�لامی پدر ق��درت خارق آنها یورش برد و همه را دستگیر کرد.
لیال در  9سالگی به عالم فحشا فروخته ‘برویم چیزی بخریم ،مثل ش��کالت ’.العاده ای بر فرزندان خود دارد.
ش��وهر لیال به جرم راه انداختن یک
شد و در  18سالگی توسط یک قاضی قصد داش��ت گولم بزن��د .خیلی بچه “اگر پدری تصمیم بگیرد فرزند خود را روس��پی خانه ب��ه پنج س��ال زندان
به قتل برساند به مرگ محکوم نخواهد محکوم شد.
ایرانی به مرگ محکوم شد اما به دست بودم .او مرا به جاهایی می برد”.
گروهی از فعاالن ایرانی حقوق بش��ر حرف زدن درباره گذش��ته هنوز برای شد ،بلکه تنها برای چند سال زندانی در جریان تحقیق��ات جنایی ،برادران
لیال سخت اس��ت .اما معلوم است که خواهد شد”.
نجات یافت.
لیال اعتراف کردند که به او تجاوز کرده
“ 9س��الم بود که مادرم شروع کرد به “جاهای��ی” که از آنه��ا حرف می زند
اند .آنها شالق خوردند .به همین دلیل
لیال متهم به زنا با محارم شد.
فروختنم .نمی فهمیدم چه اتفاقی می همان جاهایی اس��ت که در ازای پول همسر فردا
جرمی که مجازاتش مرگ است.
فروخته شد و مورد تجاوز قرار گرفت.
افتد”.
لی�لا اکنون یک زن جوان  22س��اله لیال به منبع درآمد اصلی خانواده ای لی�لا در اراک زندگی می کرد ،ش��هر لی�لا در زن��دان زنان به س��ر می برد
کوچکی در چهار ساعتی جنوب تهران که حکم مجازات خ��ود را از زندانبان
اس��ت .او دو سال گذش��ته را در خانه پنج نفره بدل شد.
امید مهر ،از مراکز غیردولتی نگاهداری ش��ادی صدر ،وکیلی ک��ه در نهایت ک��ه در زمینه ج��رم و جنایت و مواد شنید:
“می خواهم خبری به شما بدهم ولی
زنان درمانده جوان در تهران گذرانده زندگی لیال را نج��ات داد ،یک چهره مخدر بدنام است.
بخش اعظ��م درآمد لیال صرف خرید لطفا ناراحت نش��و .قرار است دارآویز
جنجالی در ایران است.
است.
هرچند او پیش��تر در س��ال جاری به مواد مخدر برای خانواده اش می شد .شوی”.
“مادرم می گفت:

خانم صدر می گوید:
“این قضات مرد هیچ آموزشی درباره
اتهامات جنس��ی ندیده اند .همه آنها
یک نگاه مردس��االرانه دارن��د و زن را
مقصر می شناسند”.
برادر لی�لا بعدا اعتراف خ��ود را پس
گرفت .خانم صدر خواستار تجدید نظر
در پرونده لیال شد و برد.

زندگی می کند.
مرجانه حالتی ،که در لندن زندگی می
کند ،موسس این مرکز بهسازی است.
وی م��ی گوید وقتی لی�لا وارد مرکز
شد سواد نداشت و باید اصول ابتدایی
زندگی را فرا می گرفت.
“او هیچ چیز نمی دانست .تا جایی که
نمی دانست وقت عادت ماهانه باید نوار
بهداشتی استفاده کند”.
امروز لیال درح��ال یادگیری خواندن
است و با کارهای کوچک خیاطی پول
درمی آورد.
اما خانم حالتی همچنین می داند که
این مرکز با کم��ک به دخترانی مثل
لیال  -با تقویت اعتماد به نفس آنها و
تشویق اس��تقالل  -بر جاده ای لغزان
گام می زند.
او می گوید:
“م��ا در ای��ران زندگی م��ی کنیم و
مقررات خاصی هس��ت که باید از آنها
اطاعت کنیم ،اما به این معنی نیست
که نتوانیم به دخترها بگوییم که فرقی
با مردها ندارند .آنها هم فرد هستند و
فردیت دارند”.
امروز لیال آزاد است و نگرش ها ممکن
اس��ت آرام آرام درحال عوض ش��دن
باشند .ایران پنج سال قبل نخستین
قانون حفاظت از کودکان در این کشور
را تصویب کرد.
انتظار می رود در بهار آینده ،الیحه تازه
ای که پیش��نویس آن توسط وکالی
حقوق بشر تنظیم ش��ده ،به مجلس
برود که هدف آن آسانتر کردن تعقیب
قضایی آزاردهندگان کودکان است.

امید لرزان

جولیا روک
گزارشگر ،برنامه عبور از قاره ها BBC

حکم اعدام
پیش��تر در س��ال جاری خانم صدر از
نازنین  19ساله  -که به خاطر کشتن
مردی که قصد تجاوز به او را داشت به
مرگ محکوم ش��ده بود  -دفاع کرد و
باعث تبرئه او شد.
امروز نازنین یک زن آزاد است.
ب��ه گفته “عفو بین المل��ل” ،از گروه
های مدافع حقوق بشر  177نفر سال
گذشته در ایران اعدام شدند ،در میان
آنها  4نفر زن بودند  -امس��ال ش��مار
آنها به پنج افزایش یافته اس��ت .ارقام
واقعی می تواند باالتر باشد زیرا اعدام
ها همیشه گزارش نمی شود.
اما خانم صدر و سایر وکالی ایرانی می
گوین��د که فعالیت و مبارزه دائمی در
زمینه حقوق بشر و جلب توجه عمومی
به مس��اله ،قضات ایرانی را نسبت به
افکار عمومی حساس تر کرده است.
او می گوید:
“آنق��در اعتراض یا آنقدر ش��کایت از
طرف فعاالن حقوق بش��ر خواهد شد
که قضات تحت فش��ار قرار گیرند که
مجازات اعدام صادر نکنند”.

ام��روز لی�لا در یک خان��ه آپارتمانی
کوچ��ک با یک پرس��تار که خرجش
را خانم ص��در و امید ایران می دهند
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال
 ...چون من
زنده ام
شما هم خواهید
زیست.
اجنیل یوحنا
14 : 19

عشق را
معنی
کن

h

عشق را معنی کن
از برای دل دیوانه من
بهر این تنهائی
بهر بی هم بودن
عشق را معنی کن
مننسیمم
نسیمی در کوه
که به بلندی سر قله عشق
می وزم بر تو و کاشانه ات
من حبابم در خواب
که تو را در دل من جائی هست
من همان ریزش باران سر صبح بهار
که میان تن پاک گل سرخ
خونبهائیدارم

h

h

h

بهر این خون شده دل
عشق را معنی کن
عشق را در دو سه سطر در کلمه معنی کن
عشق عیسی مسیح است
که به خاموشی من نور دمید
عشق عیسی مسیح است
که به تنهائی من پای گذاشت
عشق عیسی مسیح
که حباب دلم از او پر شد
عشق روح القدس است
که به این جسم ضعیف و رنجور
با درودش جان داد
هر غروبی به طلوعی برگشت
هر کویری سبز شد
رود خشک دل من جاری از این روح خداست
که خدا در روح است
روح هم در عیسی است
و همین معنی عشق ست،
برادر خواهر
عشق یعنی عیسی
عشق یعنی تو به او ایمان آر
غسل تعمید دهد روح تو را
و تو تمجید کنی عیسی را
ای پدر شکر که این خانه دل جای تو شد
و مرا تو به فرزندی خود خواندی
و عیسی مسیح
دل دیوانه من بند و خواهان تو شد
ح.ر .دریارام (مونترال)

عیسی بر در قلب شما
ایستاده است!
پدرآسمانیهیچوقت
بهرهمندمیسازد.
وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد ،در
متوقفنمیشود.
براستی چه كسی میتواند شهادت زیبای پولس
دیگر
حقیقت من نیز با او مصلوب شدم .پس
در این مورد سری به
را واضح تصور و درك كند؟
ست
ا
سیح
من نیستم كه زندگی میكنم ،بلكه م
كتاب مقدس میزنیم
قعی كه (وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد ،در
وا
دگی
كه در من زندگی میكند! و این زن
كهمیفرماید:
حقیقت من نیز با او مصلوب شدم .پس دیگر
اینك در این بدن دارم ،نتیجة ایمان من به فرزند
در جایی كه خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ
من نیستم كه زندگی میكنم ،بلكه مسیح است
خداست كه مرا محبت نمود و خود را برای من
كه نكرد بلكه او را فرستاد تا در راه همة ما قربانی
كه در من زندگی میكند! و این زندگی واقعی
شود ،آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟
فدا ساخت.
) اینك در این بدن دارم ،نتیجة ایمان من به فرزند
( غالطیان 2 :20
«عبرانیان »8 :32
خداست كه مرا محبت نمود و خود را برای من
پدر یگانه پسر خود را برای بخشیدن ما داد.
فدا ساخت.
مارك تواین نویسندة چیره دست ،در رمان خود
حال سئوال این است كه آیا او به ما كمك نخواهد
« غالطیان .)»2 :20
بنام “ شاهزاده و گدا” داستان دو پسر را نقل
كرد كه در مسیح زندگی كنیم؟
این آیه نشان براین دارد كه پرجاللترین فیض
كرده كه هم سن و سال و شبیه یكدیگر بودند،
ست .عیسای مسیح امروز به ما پیشنهاد میكند كه
خدا در زندگی پولس ،همانا با مسیح بودن ا
اما با این تفاوت كه یكی از آن دو ولیعهد و
زندگی خود را با او عوض كنیم .او میخواهد
با وجود اینكه میدانم همة شما عزیزان داستان
پریشانی و ناتوانی های ما را بگیرد و نیروی
دیگری ژنده پوشی خیابانی بود.
پولس رسول را درانجیل خوانده اید ،ولی تكرار
قرار
دیگر
هم
بر حسب اتفاق آن دو در كنار
خویش را به ما ببخشد.
داستان او را مختصرا در اینجا الزم می بینم.
هم
با
را
خود
گرفته و تصمیم میگیرند تا جای
مسیحمیگوید:
پولس از عیسی مسیح متنفر بود و در راه انهدام
عوض كنند .شاهزاده لباس ژندة خیابانی و گدا
“آیا نمیخواهی جای خود را با من عوض كنی؟
مسیحیت دست به هراقدامی زد ،تا اینكه
جامة شاهزاده را بر تن میكند و تمام داستان
من تو را با آنكه به بن بست رسیده ای و شكست
دور خداوندمان مسیح در جاده ای نزدیك دمشق بر
نامبرده حول و حوش تغییر شخصیت آن دو
خورده ای میپذیرم و حاضرم جای خود را با
او ظاهر شد.
توعوض كنم!”
میزند.
این او پریشان حال به خاك افتاد و منتظر خشم و
شاید خوانندگان محترم این مقاله بگویند كه
سر خود را پایین می اندازیم و در فكر فرو
غضب خداوند بود .اما به جای خشم و غضب،
داستان تخیلی و فانتزی چه ربطی به موضوع
میرویم و میگوییم:
بخشش و محبت را از مسیح دریافت نموده و
خداوندا آیا براستی ممكن است كه چنین چیز
مقاله دارد؟
فرزند پدر آسمانی شد! پولس تعجب و حیرت
در جواب این سئوال باید بگویم كه این داستان
راهی نمیتوانست آشكار كند ،جز بزرگی رخ دهد؟
خود را به هیچ
فانتزی اما عبرت آموز ،پایه و اساسی است برای
او به ما نزدیك تر شده و میگوید:
گوید:
ب
ینكه
ا
حقیقتی استوار و انقالبی تر از خود داستان
“تو میدانی كه نمی توانی مسیحی باشی و بدون
 ...مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت.
شاهزاه و گدا!
« غالطیان  »2 :20من زندگی كنی زیرا
این حقیقت استوار همان تغییر زندگی است كه
و  ...جدا از من هیچ كاری از شما ساخته نیست.
آری ،او خود را نزد مسیح برد،همانگونه كه بود
ما در مسیح میتوانیم یافت كنیم و او جای ما را
«یوحنا )»15: 5
مسیح او را مسح نموده و خود را به پولس عطا
آیا تاكنون این تجربه را داشته اید كه بخواهید
بگیرد و ما جای او را.
نمود با تمام آنچه كه داشت و دارد.
در این داستان راستین تفاوت بین دو طرف
شخصی فروتن و مهربان باشید ،اما احساس
این پیشنهاد حیرت آور ،تغییر زندگی بهتراز
بیشتر از داستان شاهزاده و گداست.
كنید مانند ناتوانان هستید؟
بخشودگی گذشته یا قبول زندگی آینده است و
جالل
اگر با تمام وجود و از روی صمیمت و فروتنی نیز
شاهزاده پسر خدا و خداوندی پیروز و پر
زندگی حال را نیز شامل میشود.
است .قلمروی فرمانروایی او بی انتهاست .جنس
بخواهید انسانی روحانی باشید ،هرگز نمیتوانید.
گذشته را به مسیح سپردن و آینده را بر مبنای
منش او از پاكترین و پرمهرترین منش هاست.
نیست ،خداوند باید در شما زندگی كند .برای یك
او ساختن – یعنی زندگی ابدی -مشكل
ما در برابر او از گدای ژنده پوش هم كمتریم،
مسیحی دریافتن اینكه بدون مسیح نمیتواند
قوانین بلكه در زمان ما به او اعتماد كردن با تمام
زیرا صاحبان ارواح ناتوان و فقیر هستیم و
كاری از پیش ببرد آسان ،ولی پی بردن به این
ایم .ناامیدی ها كاری دشواراست .حال ذره بین را
ملكوت او را شكسته و علیه آنها طغیان كرده
نكته از اهمیت خاصی برخوردار است.
خود برداشته و با كمك روح القدس بهتر به آیة فوق
با این همه اوصاف ،مسیح حاضر است جای
زمانی كه به ناتوانیهای خود پی ببریم به مسیح
دقت میكنم:
آزادی و اختیار داده ایم كه در ما ساكن شده و
را با ما عوض كند .
كه ...پس دیگر من نیستم كه زندگی میكنم ،بلكه
پیام خوش كتاب مقدس – انجیل -این است
جای خود را با ما عوض كند....
ردها و مسیح است كه در من زندگی میكند! و این
مسیح در وجود ما جای گرفته و در همة د
ادامه در شماره آینده
ویی ،زندگی واقعی كه اینك در این بدن دارم ،نتیجة
رنجهایمان شریك شده است .او طغیان ،زورگ
ایمان من به فرزند خداست كه مرا محبت نمود...
ناحقی و گمراهی ما را تحمل كرده و به جای ما
« غالطیان »2 :20
جان داده است.
عزیزان كافیست به افعال آیة دقت كنید و پی
آری مسیح همة نتایج گناهان ما را در مقابل
خواهید برد كه تمام آنها در زمان حال بیان
خواست و تقدس پدرش تحمل كرد .به این
شده است!
دلیل است كه میخواهد جایش را با ما عوض
پدر آسمانی از طریق مسیح خداوند نه تنها از
كند و به ما پیشنهاد میكند كه در كنار پدر
کالس
ها
ی
ز
با
ن
اهان
گناهان گذشتة ما میگذرد ،بلكه ما را از گن
ها
ی
آسمانی به جایش بشینیم .مسیح درستكاری
انگلی
حال نیز رهانیده است .نه تنها ازآنچه كه درآینده
و پاكی خویش را به ما داده و در زندگی با ما
سی و فرانسوی
طنت پیش خواهد آمد ،بلكه ازآنچه اكنون در برابر
شریك میشود و ما را به همجواری تخت سل
ما است ،ما را نجات میدهد .مهر و محبت
تین
پدر دعوت كرده و از مهر بی پایان و راس
رایگـــان
هر
هفته در کلیسای ان
جیلی فارسی زبان
تلفن آگاهی:

توجه توجه

8
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دوستان رادیوچکاوک
همکار ارجمند خسرو شمیرانی

،دومین سالگرد رادیو چکاوک را به فرد فرد شما شادباش گفته

 آرزوی بهروزی و موفقیت بیشتر،برای شما در سالی که پیش رو دارید
.داریم

همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

hadd

Business Center
































































































































































































































































































































































Learn Today - Earn Tomorrow !

Obtain a Quebec Ministry of Education Vocational Diploma In:

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

(514) 484-0485

(Ask about our day & evening sessions)

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

www.shadd.com

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

BUS 90 WEST FROM
VENDOME METRO

FREE
TUITION

مشاور امالک

LOANS &
BURSARIES
AVAILABLE

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

18
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قابل توجه ایرانیان برای اولین بار در جمع ایرانیان
Mon-Fri.
با امید به اینکه هرآنچه که می خواهید با
9 am
Matchmaker Inc
-4:00 pm
با روشنگری انتخاب کنید.
خامن یکتا ارشیا
با توجه به سختی هر کاری به ما این فرصت را بدهید تا با مطالعه و
بینش ،فردی به شما معرفی کنیم تا در کنار یکدیگر خوشحال و خرسند باشید.
مکالمه مجانی می باشد اما برای اولین مالقات و «مچ» کردن بایستی مبلغی بپردازید.
در دوران آشنایی با شما تماس خواهیم داشت و رهنمودهای الزم را به طرفین خواهیم داد.

514-651-3221

“ متام
زندگی
من “













Matchmaker Inc

14500 boul. Pierrefonds: PO Box 21309, PFDS. QC H9H 5L5





















































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

هیپنوتیزم

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

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

مژ
دریافت ک ده مژده

انال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش
یق

ا
ینترنت)
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Friday,
December 14, 2007
--------------------------------

Info: 514-726-5554

Oscar Peterson Concert Hall
Layola Campus

7141 Sherbrooke West

 دالر30 :بلیت

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

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

Room for

400 people

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

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

 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

Persian Desire پارتی بزرگ
15 : دسامبر ص29















































































































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
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Rapid Orthodontics 
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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

) دانشگاهها موظف3
اند مکانی برای نیایش در اختیار
.دانشجویانبگذارند

.خیر
هیچ یک از مراجع قضایی رایی براین مبنا صادر
 کمیسیون حقوق بشر2006  در سال.ننموده
 توصیهUQAM  وابسته بهETS به دانشکده
نمود مکانی را برای دانشجویان مسلمان برای
 اما.اقامه نماز و نیایش در اختیار آنها قرار دهد
این کمیسیون از اختصاص دادن مکانی دائمی
 بهETS به این منظور امتناع ورزید و دانشکده
این منظور در ابتدای هر سال تحصیلی لیست
کالسها و امکان و ساعات آزاد آن را در اختیار
،دانشجویان قرار داده و این از نظر کمیسیون
تس��هیلی در این امر محس��وب گردیده و از
.تعقیب مسئله در دادگاه ها خودداری نمود

) صلی�ب را از مدارس خارج نموده4
 را مجازKirpan »به جایش «کیرپان
 در شرایطی که حمل چاقو، می داریم
.در مد ارس بسیار خطرناک است

 زمانی که دی��وان عالی در2006 از م��ارس
این زمینه رای صادر نم��ود تا به امروز هیچ
»حادثه خشونت باری در ارتباط با «کیرپان
در هیچک��دام از م��دارس کان��ادا گ��زارش
 قضات دیوان عالی تشخیص دادند.نگردیده
که «کیرپان» تهدیدی بر امنیت نمی باشد و
،تقاضای نوجوان مونترالی کامال منطقی بوده
زیراکه پذیرفته بود آن را در زیر لباس خود و
. در غالفی چوبین حمل نماید
» س��یک کبک «کیرپان8500  از%5 حدود
 ک��ه در این می��ان تعداد،حم��ل می کنند
.کودکان بسیار ناچیز می باشد

) آزادی مذهب�ی تف�وق اصولی بر5
س�ایر حق�وق و آزادی ه�ا منجمله
.برابری بین زن و مرد دارا می باشد

.خیر
دادگاه ه��ا معتقدند که حق��وق و آزادی ها
 و یکی هیچ،از ارزش براب��ر برخوردار ب��وده
 بعنوان مثال حقوق.ارجحیتی بر دیگری ندارد
زنان به آزادی و امنیت میتواند دست زدن به
س��قط جنین را توجیح نماید حتی اگر این
 تجاوزی به حق زندگی، عمل در نظر برخی
 همچنین دادگاهها میتوانند به پزشکان.باشد
حق اجازه تزریق خون به افرادی که به لحاظ
 در.مذهب��ی مخالف آن میباش��ند را بدهند
کبک تا ب��ه امروز رایی مبنی بر تفوق آزادی
.مذهب و برابری مرد و زن صادر نگردیده
34 :ادامه در صفحه

vpp00003.qxd

11/27/2007

4:59 PM
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 به مدیریت حمید پازوکی:اتوالتیما

توهمات و
واقعیات

CADEAU DE NOËL - TPS 5%
329$/MOIS*

409$/MOIS*

به انگیزه برگزاری
 تیلور-کمیسیون بوشارد
در مونترال

AWD
CUIR

)(برگرفته از الپرس

BMW X3 2.5 AWD 2004, 64 000 km, automatique, Tiptronic,
4 portes, groupe électrique, a/c, CD, jantes alum., cuir, siège
chauffant, balance de garantie complète du manufacturier,
25 400$ ou 409$/mois* au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

 سعیدایروانی پور:برگردان

 تیلور- از ابتدای س��یر کمیسیون بوش��ارد
 انواع اظه��ار نظره��ا در رابطه با،در کب��ک
 «سازشReasonable Accommodations
 مهاجرت و برخی از جمعیت های،»معقول
.قومی و فرهنگی شنیده میشود

AWD, CUIR
ET TOIT

1

2

VOLVO XC 90 AWD 2004, 123 000 km, autom., tout équipé,
cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, sièges élect. et
chauffants, 7 passagers, garantie et inspection incluses,
20 900$ ou 329$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

AWD
TOIT

4

LINCOLN AVIATOR AWD 2004, 123000 km, autom., tout
équipé, 7 passagers, cuir, sièges électriques chauffants et
rafraîchissants, toit ouvrant, jantes alum., CD, DVD, 18900$
ou 296$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

در س��طور زیر به بررسی و روشنگری برخی
از توهمات و واقعیات موجود در چهار گوشه
.کبک می پردازیم

AWD, CUIR
ET TOIT

3
NISSAN MURANO SE AWD 2003, 98 000 km, 4 portes, tout
équipé, cuir, toit ouvrant, jantes aluminium, a/c, CD, sièges électriques chauffants, garantie et inspection incluses, 19 300$ ou
349$/mois* au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

226$/MOIS*

314$/MOIS*

296$/MOIS*

AWD, DVD
ET CUIR

349$/MOIS*

5

NISSAN MURANO SL AWD 2003, 108 000 km, tout équipé,
jantes alum., a/c, sièges élect. chauffants, toit ouvrant,
lecteur CD, très propre, garantie et inspection incluses,
17 500$ ou 314$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

TOIT
JANTES ALUM.

6
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 2004, 100 000 km,
automatique, édition Rocky Mountain, toit ouvrant, jantes alum.
sport, a/c, sièges électriques, lecteur CD, marchepieds, 14 900$
ou 226$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE
299$/MOIS*

) «سازش معقول» عمدتا در خدمت1
.گروهای مذهبی بنیاد گرا میباشد

.خیر
هم��ه افرادی که به لح��اظ خصوصیت های
فردی مندرج در بیانیه های حقوقی «جنسیت
،  حاملگی،  معلولیت، قومیت،  مذهب، سن،
) مورد تبعیض قرار می گیرند... تجرد، تاهل
.حق «سازش معقول» را دارند
غالب تقاضاهای «سازش» در کبک مبنی بر
.یکی از معلولیت ها میگردد
از نظر کریستیان برونل معاون دانشکده حقوق
 تقاضاهای «سازش» مبتنی بر:دانشگاه الوال
.مبانی مذهبی بسیار معدود می باشند

138$/MOIS*

279$/MOIS*

AWD, CUIR
ET TOIT

7
9
HONDA CR-V EX-L AWD 2003, 110 000 km, 4 portes, tout
8 LEXUS GS 300 2000, 123 000 km, automatique, 4 portes,
SPÉCIAL DE LA SEMAINE
équipé, cuir, toit ouvrant, jantes aluminium, a/c, CD, sièges
MAZDA6 GI4 2004, 101 000 km, automatique, 4 portes, tout équipée, tout équipée, cuir, jantes alum., toit ouvrant, a/c, sièges
chauffants, condition AAA, 16 900$ ou 299$/mois*, au 514groupe électrique, sièges électriques, a/c, lecteur CD, garantie et inspec- élect. chauffants, chargeur 6 CD, aileron, très propre,
482-0034 ou 514-651-7443.
tion incluses, 9 900$ ou 138$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. 15 900$ ou 279$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

299$/MOIS*

217$/MOIS*

239$/MOIS*

TOIT
ET CUIR
11
10
NISSAN MAXIMA SE 2004, 83 000 km, autom., Tiptronic, NISSAN QUEST SE 2004, 140 000 km, tout équipé, 7 pass.,
2
portes
coulissantes
élect.,
a/c
2
zones,
jantes
alum.,
toit
4 portes, tout équipée, “Sky view”, cuir, jantes alum., a/c, CD,
sièges chauffants élect., phares xénon, bal. de gar. du manufac- ouvrant panoramique, gar. et inspection incluses, 14 400$ ou
turier, 16 900$ ou 299$/mois* au 514-482-0034 ou 514-651-7443. 217$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.
SKY VIEW
CUIR

) «سازش معقول» مسئله ای مربوط2
.به مهاجرت میباشد

.الزاما خیر
 کمیس��یون2006  و2000 بین س��الهای
 تقاضای «تمکین» بر مبانی32 حقوق بشر
:مذهبی را بررسی نمود
 تقاضا از9 ، تقاضا از جانب پروتستان ها10
 از5 ، از جانب یهودیان7 ،جانب مس��لمانان
جانب شاهدان مسیح و یک از جانب کاتولیک
 به نظر «پی یر باسه» استاد دپارتمان علوم. ها
 از ای��ن داده ها نمی توانUQAM قضای��ی
نتیجه گرفت که این تقاضاها الزاما با مهاجرت
.یا به گروه مذهبی خاصی مرتبط می باشند

85$/MOIS*

169$/MOIS*

BAS
KILOMÉTRAGE

13

MAZDA PROTEGÉ5 2003, 54 000 km, man., 5 vit., 4 portes,
tout équipée, groupe élect., a/c, toit ouvrant, jantes alum.,
lecteur CD, balance de garantie du manufacturier, 10 400$
ou 169$/mois, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

2

159$/MOIS*

14

NISSAN SENTRA 1.8 2004, 77 000 km, manuelle,
5 vitesses, lecteur CD, a/c, balance de garantie du manufacturier, 6 900$ ou 85$/mois*, au 514-482-0034 ou 514651-7443.

* F INANCEMENT

e

12

MERCEDES C240 CLASSIQUE 2001, 128 000 km, automatique, Tiptronic, 4 portes, tout équipée, cuir, jantes alum., a/c,
lecteur CD, très propre, condition AAA, 13 900$ ou
239$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

AVEC

2 000$

15

VOLKSWAGEN JETTA 2001, 135 000 km, automatique,
syst. alarme, ABS, a/c, lecteur CD, mirroirs, vitres et portes
élect., rég. de vitesse, volant ajust., argent, int. noir, 7 900$ ou
159$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443.

DE COMPTANT, TAXES EN SUS .

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

:
c
e
b
e
u
Q nable »«سازش معقول
Reaso dations کمیسیون
Accommo
: تیلور-بوشارد
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CHANCE AU CRÉDIT
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)

21

21 PAYVAND: Vol. 14 k No.818 kDec. 01, 2007

kسالk 14شماره10 k 818آذر1386

درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

نوشته او را در زیر می خوانید:
روزی در آین��ده جامعه شناس��ان به
تحلیل این موضوع خواهند پرداخت
که چرا و چگونه کمیسیون «سازش
معق��و ل »
( بو ش��ا ر -
تیل��و ر )
موزش و پرورش
معجو ن��ی
آ
آ فر ی��د ه
نبضالئیسیته
است که

Reasona
Accomm ble
oda

tion

›të›Z jz®• z ¬ ®‹ Ö³ª¥

ا س��ت ،
یعنی رای دهندگان.
در استان همسایه مان اونتاریو ،که در
آنجا بطور س��نتی ،مدارس کاتولیک
از دول��ت کم��ک مال��ی دریافت می
موضوع الئیس��یته و سیر
کنن��د ،مب��ارزات انتخابات گذش��ته
پیشرفت آن در دنیا مبحث
حول پیش��نهاد «جان توری» ،رهبر
مفصلی است که در صفحه
Groupe Sutton Sur L'ile.
کنسرواتورها ،دور می زد.
خبره��ای کب��ک و
Courtier Immobilier Agree
پیش��نهاد این بود که مدارس
Bur.: (514) 769-7010
کان��ادای پیون��د نمی خروج صلیب از مدارس آسانتر از
مذهبی بش��رطی کمک مالی
گنجد.
Cell.: (514) 815-6344
Fax:(514) 769-7030
ام��ا اگ��ر بخواهی��م خروج خود مذهب از مدارس است .دریاف��ت کنند که بخش��ی از
www.suttonquebec.com
مواد درسی دیگر را هم تدریس
الئیس��یته را در ی��ک
G. Veulet Ramazanpour B.A.
gramazanpour@sutton.com
Agent Immobilier Affilié
نمایند .ولی اونتاریوئی ها گفتند
جمله کوت��اه توصیف
در آن بیم و هراس اکثریت کاتولیک که دولت و مذه��ب دو چیز متفاوت
کنیم باید بگوییم:
الئیسیته یعنی جداسازی نهاد دین از از سازش ناپذیری های اقلیت ها ،ده هستند ،و کنس��رواتورها انتخابات را
نهاد حکومت و س��ازمان های وابسته برابر بیشتر از تقاضاهای اقلیت ها برای باختند.
اما در اینجا به نظر می رسد که همه
سازش است.
به آن.
از س��وی دیگ��ر ،چون ام��ر آموزش اما در حال حاضر ،موضوعی که فوریت چیز دست به دست هم داده است که
و پ��رورش و نه��اد اصل��ی آن یعنی دارد تعیین جایگاه دین و مذهب در در انتخابات آینده بحث اساسی مربوط
مدرس��ه مهمتری��ن وس��یله کنترل مدارس اس��ت .تصور بر ای��ن بوده و باش��د به تعیین جای��گاه مذهب در
Cote-Desجامعه است (دالیل آن برای همگان است که این مسئله با اصالحاتی که مدارس .همچنین بیم آن می رود که
Neiges
روشن است) اشخاص و نهادهایی که در قانون اساس��ی به عم��ل آمد و راه مبارزات آینده بر محور «ما» دور بزند.
عطش حکمرانی آنان به سایر عواطف را برای کمیس��یون های مدارس ،بر انتخابات آین��ده در  2008کمی بعد
و غرایزش��ان برت��ری دارد ،درصددند مبنای تمایز زبانی ،باز کرد حل شده از تقدیم گزارش بوشار -تیلور و کمی
که نفوذ و تس��لط خود را در سیستم باشد (در ش��ماره گذشته به موضوع قب��ل یا بالفاصله بعد از پایان آموزش












آموزش و پرورش جامعه ،هرچه محکم کمیسیون مدارس اشاره شد) اما ظاهرا های مذهبی در مداری و یا در س��ال




این مسئله هنوز حل نشده است.
تر،بگسترانند.









 2009خواهد بود .آنچه مهم اس��ت 
انتخابات
از
قبل
و
حاال
از
که
اینس��ت
که
دینی
نهادهای
و
مذهبی
روحانیون
بود
شده
مقرر
یادش��ده،
اصالحات
در











































PLQ
و
PQ,
ADQ
مواضع
که
بدانیم
های
آموزش
،2008
سپتامبر
در
که
س��عی
همواره
دارند،
تندتری
عطش






























ک��رده اند که در ای��ن نهاد جا خوش مذهبی از برنامه های مدارس حذف در این مورد چیست.















































کنند.













ش��وند .ولی روحانی��ت کبک ،تحت ب��ر ای��ن مبن��ا ،اگ��ر در مجمع ملی
یک نگاه گذر را ب��ه تاریخی آموزش تس��لط کاردینال (از مقام��ات باالی قطعنامه محکمی تصویب ش��ود که








































و پ��رورش در دنیا نش��ان خواهد داد کلیسای کاتولیک) مارک اولت ،مجددا الئیک کردن مدارس را مجددا تایید
که قبل از انقالب کبیر فرانسه ،نظام این بحث را به میان کشیده است .این نماید ،بسیار مفید خواهد بود ،زیرا 10
آم��وزش و پرورش اغل��ب جوامع زیر عالیجناب ،با استفاده از تشدید بازی س��ال بعد از اصالحات قانون اساسی
س��لطه مردان و زن��ان مذهبی بوده های سیاس��ی بین احزاب س��ه گانه برای غیرمذهبی کردن مدارس ،باید
در م��ورد هوی��ت ،در «مجمع ملی» ،پذیرف��ت که خروج صلیب از مدارس
است.
بع��د از انق�لاب کبی��ر فرانس��ه ،همچنین نقش کمیس��یون بوش��ار -آسانتر از خروج خود مذهب از مدارس





514-738-2842 
الئیسیزاس��یون آم��وزش و پرورش ،تیلور ،خواهان حفظ مذهب در اتاقهای است.










514-738-1336 
همراه با سایر نهادهای مدنی ،آغاز می درس در مدارس شده است.
باید دید که آیا مسئله اقال در پارلمان،
یا
است
مطرح
باید،
و
ش��اید
چنانکه
بینی
پیش
شود و فراز و نش��یب های فراوانی را البته این وضع کامال قابل










ب��ود .مگر خود آقای بوش��ار نبود که نه؟
پشت سر می گذارد.





































ولی هنوز هم این مس��ئله بکلی حل حتی قبل از شنیدن اظهارات یک نفر این سوال روز برای هر سه رهبر احزاب


















نیز مطرح است .اما مخصوصا در مورد
می گفت:
نشده است.
5783 Cote-Des-Neiges









در کبک ،طرز کار کمیسیون بوشار -کبکی ها نش��انه های مبنی بر حذف خان��م پولین م��ارووا ،بطور اساس��ی


















تیل��ور ،ک��ه بخش��ی از وظای��ف آن مذهب کاتولیک از مدارس را از دست مطرح اس��ت .چون خانم مارووا بانی 
Elendale & Cote Ste-Catherine
رس��یدگی به همین موضوع اس��ت ،داده اند .بنابر این ،موعظه عالیجناب در اصالحات در الئیسیته است .ولی یکی
گفتارهای مخالف و موافق را در مورد قلمرو خودش تعجب برانگیز نخواهد از مشاوران اصلی ایشان ،ژان فرانسوا
روش کار آن کمیس��یون ب��ه دنبال بود .اما ،این روحانیت نیست که تصمیم لیزه ،آش��کارا طرفدار حفظ تعلیمات
داشته است .ونسان ماریسال ،از مقاله خواهد گرفت ،بلکه این دولت است که دینی در مدارس است.
نویسان الپرس ،در شماره  22نوامبر بای��د تصمیم بگی��رد و در یک دولت
ادامه در صفحه34 :
به این موضوع پرداخته است .برگردان اقلیت این تصمی��م به عهده پارلمان

کاردینال ،دولت ،مدرسه

†ã¼±› wZz äÅÁ
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CARUSO COIFFEUR UNISEX





























































فرشادگهر
تینا




(مونتریال)






اعدام صدا

و سخن سر در گم،
و چه حرفی باال تر از سکوت سرد
طنابی بی جان،
و فریاد مادری بی پناه در آغوش
خیابان
و نگاههایی مبهوت به طناب دار با
اذهانیخفته
و سرانی که به دار آویخته،
و سوز نگاه دخترکی ترسیده
طنین بر صدا افکنده.
و وحشتی







و واژه رنجور از بیان
آن دور تر،
بدنی نیمه جان و باز جمعیتی
رمیده
و زنی با سوزش سنگ هم اغوش.
بی دالن سر تا به پا گوش،
تا صدای عشق شد خاموش
وای بر این خلق زیهوش
و صدای بی نوایی با همه بی
سرپناهی
در ته کوچه ای خاکی
می شود خاموش در عمق سیاهی.
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INDIVIDUALS, COUPLES AND FAMILY THERAPY
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McGill University
CLINICAL PSYCHOLOGIST
PSYCOLOGUE CLINICIEN

fd
›
£
› z x z £²
yf

- 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

پنجــره دوستی

اصول پایه
معاشرت ...
م.رضا علیدوستی

س
فردر زمانه
بیگانه س
تیزی و...

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

…ç›£¿† ä… b®œ ã ®¥Á
˜ÌÅ¢Zf£˜ }£ fd }£fÂ²
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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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Lionel Groulx
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

- Xenophobia in a mature society = Political
Suicide
- Xenophobic Party = A
Desperate and Corrupted
Party on the Edge of
Bankruptcy
- Xenophobic Politician
= A corrupted Con Artist
who knows how to terrorize masses and take
advantage of fear and
public ignorance
-Xenophobic Community = A society
living in the dark ages
of ignorance. Symptoms: marching behind
corrupted politicians,
ignorance about and lack
of tolerance for others

AksMail
پست نامه و عكس

به ایران

La Maison
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بناب��ر
اصل کلی مس��افر،
میهمان است و بجاس��ت مانند یک
مهمان مؤدب وبااحت��رام رفتار کرده،
سپاسگزارمیزبان باشد .مقدارمعقولی
درک و تواضع معموال کارگشا ترست تا
ادعای طلبکارانه و غرور و گردنکلفتی.
واقع بین باش��یم .چنانک��ه فرزندان
خان��واده میزبان نس��بت ب��ه مهمان
اولویت دارند مسافرین و مهاجرین با
درصدی طبیعی از دوگانگی برخورد
مواجه خواهند بود.
البته ای��ن امر توجیهی برای تبعیض
سیستماتیک و وضع قوانین ضد مهاجر
و سیاستهای دگرگریزانه (زینوفوبیک)
نیست.
دگرگریزی و دش��من تراشی آخرین
وام جناحهای ورشکسته و به بن بست
رسیده از خزانه آبرویشان است .چون
راه حلی برای ارایه ندارند “دیگران” و
افراد فاقد حق رأی را مس��وول نتیجه
سرقتها و کارهای غلط خود میخوانند.
زینو فوبیا یا دگرگریزی اولین عالمت
ورشکس��تگی یک طیف ی��ا جناح و
در یک جامع��ه ی دارای بلوغ و خرد
اجتماعی انتحار (خودکشی) سیاسی
اس��ت .خوبس��ت اصول کل��ی زیر را
بیاموزیم و سعی کنیم با ترویج آنها از
حرکت جامعه اطرافمان به عقب و به
سوی قرون وسطا جلوگیری کنیم.

در كمتر از  3روز
با هزینه پستی
تنها یك دالر
تجربه كنید
 AksMailبا

www.AksMail.com

اتیکت

 احت��رام به افراد و آداب و رس��وممحلی و صبرداشتن در برابرخدمات
آهسته یا ضعیف.
 طلب��کار نب��ودن و پرهی��ز ازبدبینی و وسواس و حساسیت
نسبت به سوء رفتار با ما.
 سعی کنیم غذاهای محلی رابیازماییم ،از آنها لذت برده و
قدردانی کنیم.
 خواهش��های غیرمعم��ولنداشته باشیم .بیشتر رستورانها
در اروپ��ا و امری��کا دوغ ،آب
اس��تخدوس ،و چای گلگاوزبان
ندارند و با همان چاقویی که گوشت را
میبرند پیتزا قاچ میکنند.
اگر معتقدید نجاس��ت گوش��ت گاو
غیرمذبوحهشرعیهودستکافرغیراهل
کتاب ذاتی است به رستوران تشریف
نبری��د! چراک��ه رفتار زننده ش��ما و
درخواست از آشپز برای آب کشیدن
چاقو و سؤال از او در مورد اعتقادش به
جیزز (عیسای مسیح) و بایبل (انجیل)
و دستکش به دست کردنش نه برای
بهداشت بلکه برای احترام به معتقدات
س��رکار و سوال از ویتر در مورد فلس
ماهی تیالپیا نه مورد پس��ند خداوند،
نه تایید پیامبر ،و نه به س��ود برادران
وخواهرانتان در این روزگار وانفساست.
 محترمان��ه لب��اس بپوش��ید و ب��ارفتار نیکوموجب س��رافرازی کشور و
هموطنانتانباشید.
 ب��ا پیژامه و ش��لوارورزش به موزه ورستوران نروید.
 اش��یای قیمتی و پول خ��ود را درجایی امن نگهداری کنید .اما حواستان
باشد کیسه پول و جواهراتتان قلمبه
از داخل لباس زیر ش��ما جلب توجه
نکند (محل های منتخب امن آقایان
و خانمها معموال متفاوت است).
 هرگز افراد محلی را مسخره نکنید. حد اقل چند کلمه از زبان محلی رابیاموزید:
بله ،نه ،ببخش��ید ،لطفا ،آیا انگلیسی
صحب��ت میکنید؟ م��ن( ...با اش��اره
بفهمانید)میخواهم،چند؟...،کجاست؟،
نام شما چیست؟ شما زیبایید ،هتل
من همین نزدیک است ،برو بیرون.
 از ولخرجی بپرهیزید. -1چون اغلب از هتل تنها برای خواب
و نظافت استفاده میکنید هتلهای تمیز
تک یا دو ستاره کافیند.
 -2همیش��ه آب یا نوش��یدنی و مواد
خوراکی همراه داشته باشید .درست
کردن س��اندویچ قبل از بیرون زدن از
هتل به صرفه جویی در وقت و هزینه
ناهار کمک میکند.
 -3فروشگاهها را خوب بگردید وقیمت
اجناس مورد نظرتان را یادداشت کنید.
درآخر به سراغ آنهایی بروید که واقعا
می خواهید و قیمت مناسب دارند.
 -4کفش مناسب بپوشید و زیاد پیاده
روی کنید.

TIP

انعام
دادن

در امور خدماتی انعام رس��می است
ب��رای سپاس��گزاری ،معموال بخش
عمده ای از درآمد کار کنان را تشکیل
میدهد و هرگز نباید کمتر از یک دالر
باشد.
اغلب بین  15تا  20در صد مناس��ب
است.

قواعد کلی انعام دادن:

 الزم نیست به صاحب رستوران انعامبدهید.
حد اقل  15تا بیست درصد کل مبلغ(شامل مالیات) به ویتر (کارگری که
غذا را می آورد).
برای خدم��ات فوق العاده س��خاوت
بیشترخوبست.
 به ازای هر لیوان  1یا  2دالر بسته بهقیمت نوشیدنی به ساقی یا بار تندر یا
روی کل مبلغ  15تا  20در صد.
  1یا  2دالر به ازای هر نوشیدنی بهخدمه مهمانیها و جشنها
  1یا دو دالر عالوه بر قیمت پارکینگبه راننده یا نگهبان پارکینگ.
  10ت��ا  20درصد کرای��ه به رانندهتاکسی یا مینی بوس هتل
  15ت��ا  20درصد مبل��غ به رانندهلیموزین (خودروی تشریفات)
  1یا  2دالر برای هر ساک یا چمدانبه باربر فرودگاه
  1تا  3دالربرای هر ساک یا چمدانبه باربر هتل بسته به کالس محل
  15تا  20درص��د قیمت غذا برایس��رویس در ات��اق هت��ل (اگ��ر این
سرویس رایگان بود)
  1ت��ا  10دالر ب��رای نظافتچ��یاتاق (بس��ته به عادات ش��ما در بهم
ریزکردن).پ��ول را روی بال��ش یا در
پاکتی که ممکن است برای اینکار در
اتاق باشد بگذارید.
  15تا  20درصد به آرایشگر  2یا  3دالر به ش��امپوزن یا دستیارآرایشگر
 10تا  20درصد به ماساژور ی��ک ژتون  5دالری ب��رای «دیلر»کازینو (برای بازی با مبالغ باال و مواقع
برنده شدن بیشتر)
___________________
** توجه :اینجانب دست کم دو نفر را
در مونترآل میشناسم که بر اثر اعتیاد
ب��ه قمار زندگی خ��ود را نابود کرده،
خانه  ،خانواده ،و آبرویشان را به آتش
تا شماره بعد موفق و پایدار باشید کشیده اند .معتادان کسانی اند که به
معتاد نشدن خود ایمان کامل داشتند
و فکر میکردند با هوش��تر یا قویتر از
سایرینند و هرگز معتاد نمیشوند.
آیا کس��ی برای ارضای کنجکاوی از
س��اختمان  20طبقه پایین پریده یا
تیراژگسترده
قرص سیانور و مرگ موش نوش جان
گرافیکعالی
یا میخ در پریز برق کرده است؟
در خدمت ارتقاء
ضعف یعنی ش��یر شدن با وسوسه و
بیزنسشما
نیشخند اطرافیان و ترس از نه گفتن
 3شهر 2باردرماه
----------------------انعام دادن کمک به کس��انی اس��ت
ک��ه برای امرار معاش خود با صداقت
کار میکنن��د و ما را فقیر نمی نماید.
Advertise with us
احساس خوب شاد کردن فردی که به
ما خدمتی کرده یکی از ارزشمندترین
www.paivand.ca
چیزهایی اس��ت که میتوانیم با مبلغ
514.
کمی بخریم.

996.9692

www.paivand.ca
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گوناگون...

چه عواملی باعث
تبدیلسینوزیت
حاد به مزمن
میشوند؟

در هر فردی ممکن اس��ت یک
یا چند مورد از عوامل زمینهساز
سینوزیت وجود داشته باشد.
عفو نته��ا ی
مکرر ویروسی
در خردساالنی
در
ک��ه
مهدکودکهای
شلوغ نگهداری
م��ی ش��وند،
موجب میشود

ک��ه پی��ش از رهای��ی از ی��ک
سرماخوردگی ،کودک گریبانگیر
س��رماخوردگی دیگری شود و
مجال��ی برای بهبود ترش��حات
بینی در فواصل سرماخوردگی
نباش��د ،آلرژی و حساسیت به
عوامل مختلف ،از جمله عوامل
استنشاقی یا غذایی نیز میتواند
عامل زمینهساز سینوزیت باشد.
آل��رژی بین��ی به دو
شکل ظاهر میشود:
آلرژی فصلی که در
فصلی خ��اص مانند
بهار یا تابستان آشکار
و از گ��رده درختان،
علفهای هرز و چمن
ناشی میشود.

آل��رژی دائمی ،یعن��ی در تمام
طول س��ال گرفتگی و ترش��ح
بینی وجود دارد که گرد و خاک
منزل ،موجودات ریز همراه آن به
نام مایت ،قارچهای معلق در هوا
و م��واد زاید حیوانات خانگی به
عنوان عامل آن شناخته شدهاند.
همچنین دود سیگار و آلودگی
هوا ،اختالالت سیس��تم دفاعی
بدن و برگش��ت م��واد غذایی از
معده به مری که موجب سوزش
س��ر دل میش��ود نی��ز ممکن
است زمینه سینوزیت را نیز در
کودکان فراهم کند .بنابراین الزم
اس��ت در افراد مستعد تکتک
این موارد بررسی شود.

سردرد
تنشی

س��ر د ر د
تنش��ی ب��ا
فشار دردناک
ش��دید در
طول پیشانی
مش��خص
میش��ود .این درد ممکن اس��ت به
گردن نیز انتشار یابد.
س��ردردهای تنش��ی ممکن است از
استرس در طول روز باشد.
س��ایر عالئمی که این س��ردردها را
تشدید می کنند:
خستگی ،افسردگی و بیخوابی است.
داروهاییمانندداروهایضدافسردگی،
داروه��ای معم��ول مس��کن مانن��د
آسپیرین ،استامینوفن و ایبوپروفن نیز
به تخفیف درد کمک میکنند.

راجع به پوكى استخوان چه می دانیم؟

پوكى اس��تخوان یا اس��تئوپوروز یك
ی اس��ت كه در آن استخوان ها
بیمار 
ش��كننده مىش��وند و با كوچكترین
ضربهمىشكنند.
ای��ن بیمارى معم��والً قب��ل از بروز
شكستگى عالئم چندانى ندارد .در این
بیمارى از دس��ت رفتن كلسیم باعث

متخللشدن اس��تخوان مىشود
که این وضعیت را از دست رفتن
توده استخوانى مىنامند.
پوكى استخوان در زنان شایع تر از
مردان است.
عل��ل این امر كمتر ب��ودن توده
اس��تخوانى در زن��ان ،طول عمر
بیشتر زنان و مصرف كمتر كلسیم
به وس��یله آنها و نیاز به هورمون
جنس��ى زنانه  -اس��تروژن  -براى
محكم نگه داشتن استخوانهاى
آنها است .اگر مرد ها هم به اندازه زنان
عمر مىكردند ،آنها هم در معرض خطر
پوكى استخوان در سنین باال بودند.
در زنان س��رعت از دس��ت دادن توده
اس��تخوانى پس از یائسگى ،با سقوط
میزان استروژن در بدن ،اوج مى گیرد.
از آن جای��ى ك��ه تخم��دان ها تولید

عالئم پوكى استخوان

ممكن است تا هنگام بروز عالئم وخیم،
متوجه ابتال خود به پوكى اس��تخوان
نش��وید .این عالئم شامل شكستگى

 یائسگى پیش از  ۴۸سال جراحى براى برداشتن تخمدان قبلاز یائسگى
 دریافت ناكافى كلسیم ورزش نكردن به حدكافى سیگار كشیدن سابقه خانوادگى پوكى استخوان چارچوب استخوانى نازك یا كوچك پوست روشن -پركارى تیروئید

)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40

دفتر و کتاب -13 .نامه ،کتاب کوچک -قلعه
حکومتی -چهره -14 .سرگرد سابق -خواربار6
فروشی -آواز و فریاد -15 .مادر بزرگ -طبق
این اصل پس از مقام رهبری رییس جمهور8
عالی ترین مقام رسمی کشور است.

عمودی:

میزان نیاز روزانه به كلسیم
چقدر است

عوامل آسیبپذیری به
پوکی استخوان

اس��تروژن را در زنان انجام مىدهند،
برداش��تن تخمدان ها ب��ا جراحى به
دالیل مختلف در آنها باعث از دس��ت
رفت سریعتر توده استخوانى مى شود.

1
4

 -1طالق -کاخ ساس��انی از آثار تاریخی این
شهر کرمانشاه است -2 .جست و جو کننده-
آالت جنگ -ساده -3 .عدس -بیهوشی -بیش
از این -4 .س��ودی که وام دهنده بابت طلب
خود بگیرد -دوختن پارگی و س��وراخ پارچه
یا جامه -نگهب��ان -از قوم های بومی جنوب2
باختری ایران -5 .واژه التزام -آنچه از اثاث که
همراه عروس به خانه داماد بفرستند -6 .اولین

8

6

ک��ودکان دارد ت��ا ب��ه
فعالیته��ای جایگزین
ب��رای س��رگرمکردن
ک��ودکان ب��ه غی��ر از
تلویزیون فکر کنند.
البت��ه مدتهاس��ت
که تلویزیون مس��ئول
بسیاری از بیماریها از
خوابآلودگی تا چاقی
و کاهش زمان توجه در میان
کودکان دانسته شده است.
آکادمی متخصص��ان اطفال
تماش��ای ه��ر ن��وع برنامه
تلویزیونی را ب��رای کودکان
زی��ر 2س��ال رد میکنند و
معتقدن��د ک��ودکان بزرگتر
نباید بیش از  2ساعت در روز
تلویزیون تماشا کنند .زیرا از
مشکالت بی خوابی ،توجه و
رفتار تهاجمی رنج میبرند.
پژوهش��گران همچنی��ن

 مص��رف طوالن��ى م��دت دارو هاىخوراكى كورتونى

قبل از یائس��گى ش��ما به حدود هزار
میلى گرم كلس��یم در روز نیاز دارید.
پس از یائس��گى در ص��ورت مصرف
استروژن نیاز شما به كلسیم هزار میلى
گرم و در صورتى كه هورمون استروژن
دریافت نمىكنید  ۱۵۰۰میلى گرم در
روز است.
بهتر است كلسیم را از راه غذا به دست
آورید .ف��رآورده هاى لبنى كم چربى
بهترین منبع دریافت كلسیم هستند.
از منابع دیگر كلس��یم م��ى توان به
خشكبار ،ماهى ساردین و كلم براكلى
اشاره كرد.
در نظر داشته باش��ید كه یك فنجان
شیر یا ماست حدود  ۳۰۰۰میلى گرم
كلسیم دارد.

2

6
7

5
3

زنان شاعر ایران
در جدول زیر تعدادی از شاعران زن
معاصر به همراه آثار معروفشان ذکر
شده است که شما می بایست نام این
شاعران را در جدول یافته و روی آن

 ورزش كردن خوردن غذاى متعادل داراى دس��تكم هزار میلى گرم كلسیم در روز
 ترك سیگار مش��اوره ب��ا دكتر در م��ورد درمانجایگزینى با هورمون ( )HRTیا سایر
داروها براى پیشگیرى یا درمان پوكى
استخوان

9

4

3
4

2

2

3
9

نكاتى براى قوى نگه داشنت
استخوان ها

1
6

1

در صورتى كه میزان كلس��یم در مواد
غذایى دریافتى ش��ما كافى نباش��د
پزشكتان ممكن است قرص كلسیم
براى ش��ما تجویز كند .قرص كلسیم
را در موقع غ��ذا یا همراه با جرعه اى
ش��یر بخورید .ویتامی��ن  Dیا الكتوز
(قند طبیعى موجود در شیر) به جذب
كلسیم كمك مىكند.

)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37

5

عدد سه رقمی -جسمی که برق ،دما یا صوت
دهد -جمع امت -وزغ -7 .پایان یک9
را انتقال 2
عمل -سال ها -ناتمام و نارسا -8 .عامل تولید
رسته کوه 9
مثل در برخی گیاهان -از 4
های مهم
زاگرس واقع در شمال غربی خرم آباد -نجیب
اطراف و ناحیه ها2 -
و کریم -9 .حیا6 -
کلبه برفی.
 -10نی��روی بدنی -پرورش یافتن -نیس��ت
عموسام5-11 .
شده -تصدیق 7
6
بررسی بدن برای
شناس��ایی بیماری یا اطمینان از تندرستی
سپاسگزار -12 .پاره و قطعه -درخواست4
9
آن-
حاجت از خدا -سده -نان -13 .درونی -قریب
و حیله -الشه ها ،بدن های مرده7-14 .دیکته8-
دریچه اطمینان -آش��یانه -15 .روبرو شدن
با رویدادی ناگهان��ی بر اثر 9
بی توجهی یا بی
خبری -حیران و به هم پیچیده.

دریافتن��د ک��ه کودکانی که
در اتاقخوابش��ان تلویزیون
دارند با احتمال بیشتری دچار
مشکالت خواب می شوند.
تماش��ای زی��اد تلویزی��ون
باعث میشود کودک توانائی
اجتماعی خود ب��ا خانواده و
دوستان و جامعه را از دست
بده��د که اثرات منفی آن در
دانشگاه و محیط های کاری
و زندگی ش��خصی تاثیرگذار
است.

9

5
7

9
1
4

1
3

2

8

2
7

5
3

5

خط بکشید تا در نهایت
به  18حرف خط نخورده
دست یابید که از مجموعه
آن نام شاعر دیگری
بدست می آید که از اشعار مشهورش
کجایید +ثنا +یاد +بهانه را می توان
نام برد.

)Puzzle 32 (Easy, difficulty rating 0.44

7

9

4
حل «سودوکو» در صفحه بعد

 -1از شاعران غزلسرای قرن سیزدهم هجری
که دی��وان اش��عارش پنج هزار بی��ت دارد-
گرم و س��وزان -2 .زغال سنگ نارس -طول
و مقابل پهنا -ش��تر بی کوه��ان -3 .واجب
کردن -کبد -لغزش��کار ،خ�لاف کننده-4 .
فرمانبردار و اهلی -عقاید -بازداش��تن -زبان
دار بی زبان -5 .عید تولد مسیح -خوشحالی.
 -6حرف جمع فارسی -سرب ها -رویدادهای
بس��یار بد و غم انگیز -عدد ماه -7 .تختگاه-
مقابل نقد -مشهور -8 .نی تراشیده که با آن
بنویسند -مالج -رونوش��ت -9 .یاران پیامبر
اسالم -یگانه -روس��تاها -10 .طریق میانبر-
ساز اشرافی -آدم و انسان -خالف پیش-11 .
قصد کننده -پایتخت کوبا -12 .موی گردن
شیر -کشور خجسته -زاپاس خودرو -پوشش

اگر کودکتان زیاد تلویزیون
تماش��ا میکند ،بهتر اس��ت
همی��ن االن تلویزی��ون را
خاموش کنید و خودتان را از
مشکالت ناشی از این وضعیت
در آینده راحت کنید.
اث��رات منف��ی دی��دن زیاد
تلویزی��ون بوس��یله کودکان
را می ت��وان با محدود کردن
تماشای تلویزیون پیش از 5
سالگی مهار کرد.
بررس��ی های به عمل آمده
نشان داده مشکالت رفتاری
ک��ودکان بس��ته ب��ه میزان
تماشای تلویزیون دارد.
نتایج تحقیقات این پیام مهم
را برای والدین و متخصصان

استخوان ها ،كمردرد یا پیدا شدن
قوز در ستون فقرات باشد .همچنین
در طول زمان ممكن است به علت
درهم رفتن مهره ه��ا طول قدتان
كوتاه شود.
این مشكالت هنگامى بروز مىكند
كه مقدار زیادى از كلسیم استخوان
از قبل از دست رفته است.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول 4جدول
افقی:

خطرات متاشای
زیاد تلویزیون
برای کودکان
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3

9
8

-------------------------نکته :آثار این شعرا در جدول
نیامده است و صرفا برای اطالع شما
خوانندگان عزیز گنجانده شده است.
در ضمن در مواقعی اسم و فامیلی
جدا از هم در جدول قرار داده شده
است.

)Puzzle 31 (Easy, difficulty rating 0.41

مهناز آذرنیا (خواب های خوش) -قمر
آری��ان (راز نهانی) -سوس��ن آل داود
5 3
7
9 1
(فروتنی) -فریبا6اجدادی (عشق می
آید باز+س��فر) -هما ارژنگی (س��فر+
فاطم��ه 3اس��تاد 2
جم��ال زن)5 -
4
1
6
ملک
(االسما الحس��نی) -مهین بانواسدی
ها4 +
( 9آوای زنگو -له 1
4 8 6 9
5
برترین آرزو) -ژاله
اصفهانی (پوزش +افسانه سبز) -پروین
2
2
9
5
( 4ره هس��تی6+طفل یتیم+
اعتصامی
عشق حق) -نسرین اعتماد (ناله شب+
بارور 8
5اشک)-شهین 4
1 9
5 4 1 2 7
(عاشقم+دیوارها)-
پروین بامداد (اش��ک پنهان) -سیما
 7برلیان 1
3
4
7
9
(گنجشک ها) -توران بهرامی
(راح��ت خی��ال +م��ادر) -مهین پایا
3
2 1
5
7 4 8 3
(یار+گلبان��گ) -اش��رف پی��روزی
(چهاربان��و) -رباب تمدن (درد کهن+
5 7 3
4
1
منم آن زن +عزم پوالدین) -ژاله6علو
(صبح صادق +چه��ره مقصود) -روح
کاوه (اثر 9
انگیز 5
6
2 8
4
نیکو+حسرت) -ناهید
کبیری (زندگی +از ستاره تا خورشید)-
!Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:39 2006 GMT. Enjoy
لیال کسری (پریشانی).
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

ک��ردن و
لرزی��دن
می تواند با یک حالت
خفگ��ی و اس��تفراغ
همراه باشد وقتی که
ش��خص در موقعیتی
باش��د که آن ضربه را
بخاطر بیاورد.
 م��ی تواند خ��ود رابصورت ی��ک حالت
افس��ردگی ت��وام ب��ا
بدخواب��ی ،کمب��ود
اش��تها و الغرشدن و
کم شدن قوای فکری
و عدم تمرکز نش��ان
بدهد.

(کبک)

ا
س
ت
ر
س

استرس واکنش یک ارگانیزم بر اثر عمل
یک محرک یا فشار می باشد.
در اینجا ما بعن��وان یک عکس العمل
عصبی یا روانی یک احس��اس ناراحتی
طوالنی و بد اس��ت .اس��ترس میتواند
بعضی وقت ها مفید باشد مثل استرس
برای یک امتحان سخت که دانش آموز
را وادار میکند شدیدا درس بخواند.
هرچه که عامل اس��ترس باشد -مانند
داروها ،فیزی��ک ،ارگانیک و یا عصبی-
میتوان��د ناراحت��ی های بدن��ی مانند
مش��کالتی در دستگاه گوارش ،سردرد،
دردهای کمری و تشدید ناراحتی هائی
که قبال وجود داش��ته بکند ،بعضی ها
قابلیت بیشتری برای تحمل استرس ها
دارند.

استرس بر سه نوع است:

 -1استرس بر اثر یک حمله
روانی
 بی خوابی ،غمگینی ،کمبود اش��تها ویا استفراغ
 مشکل در تفکر درست کناره گیری از جامعه معموال بیش��تر از  3م��اه طول نمیکشد

 -2استرس بر اثر تطبیق
نداشنت با محیط

 داش��تن احساس��ات رقیق ،نگرانی وافسردگی
 رفتار مناسب نداشتن ،حساس بودن وعکس العمل نشان دادن در محیط کار
یا خانواده
 معم��وال پس از  3م��اه از یک حادثهمضطرب کننده پیش می آید.
 اگر عامل اضطراب ادامه داش��ته باشداسترس بیش از سه ماه طول می کشد
 اگر عالئم باال بیش از  6ماه ادامه داشتهباشد ،تولید یک افسردگی شدید خواهد
کرد.
 پس از یکسال آن را دپرسیون مزمنمی نامند که عالئم کمی کمتر شده اند
ولی باال و پائین می روند.

علل:

 مراحل س��خت زندگی شخص (بلوغ،یائسگی)
 حادثه احساس��ی یا روانی (از دس��تدادن یا تعویض ش��غل ،مش��کالت در
زندگی زناشوئی)
 از دست دادن یک عزیز زندگی (مرگ،طالق)
 عوام��ل اجتماع��ی ی��ا خانوادگی کهمیتواند روی شخص اثر بگذارد.

استرس بر اثر عدم تطبیق
پذیری با محیط

 وضعیتی که شخص نمی تواند خود رابا محیط کار یا فامیل وفق دهد (مانند
داشتن یک فرزند بیمار مزمن ،معلول)
 عوامل اجتماعی «منفی» (طرد شدناز جامعه بر اثر داش��تن مذهب دیگر یا
داشتن روابط همجنس گرایانه و )...

استرس پس از ضربه روانی

 م��ورد حمله قرار گرفت��ن غیر عادی(تصادف اتومبیل ،تجاوز جنسی ،تهدید
به مرگ شدن یا حمله فیزیکی (کتک
خوردن توسط دزدها)

چند راهنمائی مفید
جتزیه و حتلیل مشکل:
 تجربه نشان داده که اگر شخص قادربه تجزیه و تحلیل مش��کل باشد قادر
است که بجای وحشت کردن و عکس
العمل شدید نشان دادن بتواند استرس
خود را کنترل کند.

 -3استرس پس از ضربه
 متاس داشنت با محیط وروانی
 حالت وحشت داش��تن بر اثر نگرانی اشخاص اطراف خودشدید ،ش��دید شدن ضربان قلب ،عرق

مش��کل خ��ود را با اطرافی��ان در میان

)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36
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ویدئوخورشید:

)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29

ایرانی
جدید2 5
های4 6
فیلم 8
اجاره3 7
9
خارجی6 9 4 7 3 2 8
و 5 1
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)Puzzle 32 (Easy, difficulty rating 0.44
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 -ورزش:

راه رفتن کمک زی��ادی به آرامش می
کند .بعد از یک مشکل خانوادگی یا در
محل کار مفید است .نرمش و حرکات
ورزش��ی مواد ش��یمیائی تولید شده بر
اثر اس��ترس را از بین میبرد و خستگی
عضالنی باعث آرامش عضله می شود.
 مواظب سالمت خود باشید:از مصرف زیاد قهوه و الکل و اس��تعمال
م��واد مخدر و داروهائی ک��ه واقعا برای
سالمتی الزم نیست ،بپرهیزید.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

 اگر ح��دود یکماه اس��ت که متوجهش��ده اید حساس تر از معمول هستید
و سریع عکس العمل نشان میدهید و یا
خشن شده اید و دچار بیخوابی ،دردهای
عضالنی ،مش��کالت دس��تگاه گوارش،
خستگی شدید و یا سردرد دارید.
 احساس افسردگی و دپرسیون بیشاز یکماه دارید.
 با وجود اس��تراحت و سعی در آرامشغمگینی و نگرانی از بین نرفته است.
 اگر تصویر ضربه های روانی سخت کهدر یک ماه گذشته برایتان پیش آمده
مرتبا به نظرتان می آید.
پزش��ک شما علت اس��ترس شما را
جستجو می کند و ممکن است یک
فرم امتحان به شما بدهد که یکسری
سوال است که باید جواب بدهید که
باعث میشود کمک کند به تشخیص
مشکل شما و یا آزمایش خون برای
اینک��ه آیا عل��ت پ��ر کاری تیروئید
شماست و یا شما را به روان شناس و
یا روانکاو معرفی کند.
هفته ی خوشی داشته باشید
و تن تان به ناز طبیبان نیازمند مباد
_____________________
(دکتر عطا انصاری ،استاد سابق دانشگاه
کیسانگانی(زئیر)کنگو

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com

9

5

برای کم کردن نگرانی و عصبانیت آرام و
عمیق نفس بکشید این نوع تنفس باعث
می شود که نبض شما که بر اثر استرس
سریع تر میزند آرام تر بشود.
ماساژ تراپی چند دقیقه ماساژ عضالت
گردن و پش��ت توس��ط یک دوست یا
همکار باعث می ش��ود این عضالت که
بر اثر ترشح آدرنالین منقبض شده اند
آرام بگیرند.

های 3معتبر ایرانی سراسر کانادا
در کتابفروشی
7 8 9 6 4 2 5
متاس5با دکتر قدیریان:
ایمیل 9 6
8 1 2 3 4
8

6

3

5

7

2

9

6

¿½}£dfZ¬œ£¥Z ã ®†ê£… £… w£
NDG Ì¾–fd ç¼Ž¯§œZ¬œd

1

3

3

در هنگام اس��ترس برای اس��تراحت و
آرام��ش خود برنامه ری��زی کنید .یک
آخر هفت��ه در خارج از منزل یک پیک
نیک .اگر امکان پذیر نیست ،نیم ساعت
دراز بکش��ید و به موسیقی مورد عالقه
تان گ��وش بدهید .یوگا و مدیتیش��ن
مفید اس��ت و یا خیال پردازی کنید در
کنار یک پالژ زیبا استراحت می کنید
و ب��ه صدای دریا گوش میدهید همین
چند دقیقه استراحت به بدنتان فرصت
میدهد تا رفع خستگی کند.

 -استراحت و آرامش

منتشر شد
6

)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37

˜¾ç¼Ž¯§œZ¬œdßÅÀÅ

)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43

9

«سودوکو»ی 2این1 3
حل 6 8 5
7 4
شماره

بگذارید فشار عصبی شما را کم میکند.
از دیگ��ران دوری نکنید و تنها نمانید.
اگر استرس شما طوالنی و یا مهم است
از فامیل ،دوس��ت و یا پزش��ک کمک
بخواهید.

 از تکنیک های آرام بخشاستفاده کنید

 معم��وال در ماههای بعد از یک ضربه روانی دیده
می شود.
 حالت تردید ی��ا عدم قدرت یا `حتیگریه شدید در مقابل یک عامل استرس
دهنده
 بازگش��ت خاطره حادثه ای که باعثضرب��ه روانی ش��ده بص��ورت خوابهای
وحش��تناک یا خاطرات ترس��ناک و یا
«فالش بک»
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)Puzzle 31 (Easy, difficulty rating 0.41
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دانشمندان
موفق به تبدیل
پوست به سلول
پایه شدند

دو گروه از دانشمندان موفق شده
اند س��لول پوست انسان را طوری
بازبرنامه ریزی کنند که همچون
سلول های پایه جنینی رفتار کند.
این سلول ها قابلیت بدل شدن به
انواع سلول های بدن را دارند.
این پیشرفت نویدبخش دسترسی
به منبع سرش��ار تازه ای از سلول
ه��ای پای��ه جه��ت تحقی��ق در
معالجات ت��ازه برای بس��یاری از
بیماری ها است.
اهمیت اصلی این دس��تاورد این
است که تحقیقات سلول پایه دیگر
به استفاده از جنین انسان وابسته
نخواهد بود ،مساله ای که به شدت
جنجال آفرین بوده است.
نتیجه کار تیم ه��ای آمریکایی و
ژاپنی در نش��ریات “س��اینس” و
“سلول” منعکس شده است.
تا به امروز تصور می ش��د که تنها

سلول های استخراج شده از جنین
دارای قابلی��ت نامحدود برای بدل
ش��دن به  220نوع س��لول بدن
انسان از جمله س��لول های مغز،
قلب و نخاع است.
اما برخ��ی فعاالن به اس��تفاده از
جنین انسان برای تولید این سلول
ها اعتراض دارند ،با این اس��تدالل
که نابود کردن جنین به نام
علم کاری غیراخالقی است.
در آمریکا دانش��مندانی که
از بودجه دولت استفاده می
کنند فقط ب��ه طور محدود
حق اس��تفاده از سلول پایه
جنینی را دارند.
تی��م ژاپنی از ی��ک ترکیب
ش��یمیایی حاوی تنها چهار
پروتئین کنت��رل کننده ژن
ب��رای تبدیل فیبروبلس��ت
بزرگساالن  -سلول پوست که
استخراج و کشت آن آسان است -
به وضعیتی همچون سلول جنینی
استفاده کرد.
سلول های خلق ش��ده شبیه به
سلول های پایه جنین بودند  -اما
نه دقیقا عین آنها  -و دانشمندان
از آن برای تولید بافت مغز و قلب
استفاده کردند.
توده های س��لولی پ��رورش داده
ش��ده برای تقلی��د رفتار عضالت
قلب ،پس از  12روز در آزمایشگاه،
شروع به تپیدن کردند.
تیم محققان آمریکایی از دانشگاه
ویسکانسین-مدیسن ،با استفاده
از ترکیب کم��ی متفاوتی از مواد
شیمیایی به همین نتیجه دست
یافت.
آنها هشت مجموعه تازه سلول پایه
را برای استفاده بالقوه در تحقیقات
ایجاد کرده اند.

جایگزینی

اس��تفاده از س��لول پوست به این
معنی است که باید بتوان معالجه
را برای هر بیمار ش��خصی کرد و
ش��انس پس زدن عضو پیوندی را
به حداقل رساند.
تکنیک تازه نه فقط نیاز به ایجاد
جنین در آزمایش��گاه را رفع می
کن��د ،بلکه با دقت بیش��تری در
مقایس��ه با تکنیک ه��ای کنونی
کلونینگ(همتاسازی)قابلکنترل
است.
پروفسور ایان ویلموت ،از دانشگاه
ادینبورو ،که تیم خالق گوس��فند
دالی (به ش��یوه کلونین��گ) را در
سال  1996هدایت کرد دستاورد
تازه را به معنی یک پیشرفت مهم
دانسته است.
با این حال محققان هش��دار داده
اند که کار بیشتری برای بهبود این
فرآیند و اطمینان از ایمنی آن الزم
است.
در حال حاضر ه��ر دو تکنیک با
معرفی مواد تازه به داخل س��لول
همراه است ،که خطرات بالقوه ای
دارد.
پروفسورجیمزتامسون،پژوهشگر،
گفت“ :سلول های به وجود آمده
هم��ه کارهای��ی که س��لول پایه
جنینی می کند را انجام می دهد.
این (دستاورد) به کلی این رشته
علمی را متحول خواهد کرد”.
دکتر ش��ینیا یاماناکا ،از دانشگاه
توکیو ،از اعضای تیم تحقیق ژاپنی
گفت“ :این سلول ها باید در درک
مکانیس��م بیماری ه��ا و آزمایش
داروهای موثر و ایمن خیلی خیلی
مفیدباشند”.
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

کشته شدن سهراب به دست
رستم

چون رس��تم از چنگ س��هراب آزاد شد به
درگاه یزدان نالید که در این کار به او کمک
کند و زور دوران جوانی را به او عطا نماید.
خداوند نیز تقاضای��ش را قبول کرد و آنگاه
سهراب بر او تاختن گرفت.
دگربار سهراب به رستم گفت:
دوب��ار ب��ه ت��و ام��ان دادم و ب��ه پیری��ت
بخشیدمت.
رستم به او گفت این گونه نباید سخن راند،
چرا جوانی ترا غره کرده است.
و دو پهلوان به کش��تی روی آوردند .این بار
رس��تم س��هراب را بر زمی��ن زد و با خنجر
پهلوی او را درید.
سهراب در آخرین لحظه های عمر به رستم
گفت:
دریغ که نتوانستم پدر خودم را ببینم .اکنون
اگر تو ماهی ش��وی و به دریا روی و سیاهی
باشی و به شب برگردی و اگر همچون ستاره
ای به آسمان صعود کنی پدرم رستم انتقام
مرا از تو خواهد گرفت!
رستم که این حرف را شنید نعره ای برکشید
و خونش به جوش آمد و بیهوش گشت.
سهراب چون رستم را با این وضعیت مشاهده
کرد از او گله ها نمود و گفت:
همه گونه به تو نشانی دادم ولی تو یک ذره
مهرت به من نرسید .اکنون بند جوشن را باز
کن و بر بازوی من مهر خود را بنگر.
رس��تم چون خفتان سهراب را باز کرد و آن
مهر را دید جامه را بر تن خود درید و خاک
زمین را بر سر ریخت و موی از سر برکند.
آنگاه رستم شتابان به نزد سپاهیان ایران آمد
و ماجرا را برای آنان باز گفت و چاره درمان
جست و دشنه به دست گرفت که کار خود
را تمام کند که بزرگان بر گردش جمع شدند
و او را از این کار بازداشتند.
گودرز به او گفت از اینکه به خود گزند رسانی
سودی عاید نمی شود .اگر عمری از سهراب
باقی مانده باشد ،کنار تو باقی خواهد ماند و
اگر رفتنی باشد نگه کن ببین در این گیتی
کسی جاوید نمی ماند .همه ما در برابر مرگ
همچون شکاری می باشیم که دور یا نزدیک
رفتنیهستیم.
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کیکاووس فرزند خود سیاووش
را در کودکی به رستم سپرد تا
او را فنون رزم بیاموزد .رس��تم
کیکاووس
در تربیت او کوشید و هنگامی
در این زمان رستم گودرز را نزد کیکاووس که سیاووش به نزد پدر بازگشت جوانی بود
فرستاد و از او نوشدارو خواست تا سهراب را دالور ،زیباروی و با فر و دانش.
سودابه زن دیگر کیکاووس به فرزند شوهر
از مرگ نجات دهد و پیغام داد:
با دشنه پهلوی س��هراب را شکافته ام و به خ��ود دل باخ��ت و حیله ه��ا برانگیخت تا
خاطر کاره��ای خوب من در گذش��ته ،در س��یاووش را با خود بر س��ر مه��ر آورد .اما
این کار همکاری کن و برای من نوش��دارو س��یاووش این ننگ را قبول نکرد .سرانجام
سودابه در مقام انتقام برآمد و به کیکاووس
بفرست.
ولی کی��کاووس ،از ترس س��هراب ،از دادن گفت :س��یاووش شب به بالین من آمد و از
من کام خواست .چون نپذیرفتم مرا آزار داد
نوشدارو خودداری کرد و گفت:
مگر س��خن های س��هراب را نش��نیده ای و پیراهنم بدرید و با لگد به ش��کم من زد و
که گفته اس��ت ایرانیان را خواهد کش��ت و فرزندی که از تو دارم در خطر اس��ت .برای
راست جلوه دادن دروغ خود ندیمه خویش
کیکاووس را زنده بر دار خواهد کرد.
گودرز پیغام کاووس را به رستم داد و رستم را که حامل��ه بود گفت دوایی بخور و فرزند
خود س��قط کن تا کیکاووس حرف مرا باور
سهراب را در جامه زرنگار خواباند...
کند .این حیل��ه کارگر افتاد و کیکاووس بر
و او در کنار پدر چشم از جهان فرو بست.
آن��گاه رس��تم ب��ا ناراحتی و قهر به س��وی فرزند خود خشم گرفت .سران سپاه و گردان
زابلستان بازگشت .چون سام تابوت سهراب لشگر و اخترشناس��ان کیکاووس را گفتند
را دید از اس��ب فرود آمد .رستم از جلو می بهتر آن باشد که سیاووش بر خرمنی از آتش
رفت و جامه خود را پاره کرده بود .غریو مرگ بگذرد ،اگر سودابه راست گوید سیاووش در
و عزا سرتاسر زابل و توران را فرا گرفت .مادر آتش بسوزد.
س��هراب نیز از شدت این حادثه جامه خود بنابراین آتشی بزرگ برافروختند و سیاووش
را درید و از غم جانکاه مرگ پس��ر جهان را از آن گذر کرد و شاد و خندان از طرف دیگر
درآمد .کیکاووس که چنین دید از اسب
بدرود گفت.
پیاده شد و سیاووش را تنگ در برگرفت
و از کردار بد خود پوزش خواست.
کیکاووس تصمیم گرفت سودابه را به
ه بیان
داستان سیاوش
ب
دست دژخیم سپارد ولی سیاووش
ه
سـاد
شفاعت او را کرد و کیکاووس او را
آغاز داستان
بخشید.
اکنون ای سخنگوی بیدار مغز،
داستانی نغز بیارای .چون سخن با
آرام
گوینده
خرد و تدبیر آمیخته شود ،روان
کشته شدن سیاووش به دست
می گیرد .کس��ی را که اندیشه اش ناخوش
باش��د ،رای و تدبیرش نیز نادرست خواهد افراسیاب
افراس��یاب با س��پاهی گران به ایران لشگر
بود.
چنین گوید موبد که یک روز توس به هنگام کشید و سیاووش به همراه رستم و سرداران
خروس خوان (صبح خیل��ی زود) به همراه به جنگ افراس��یاب رفت .افراس��یاب بر اثر
گیو و گودرز و س��وارانی چند ،شاد و خوش خوابی که دید پیشنهاد صلح کرد و پذیرفته
برای شکار به مرز توران رفتند و در بیشه ای شد .چون خبر به کیکاووس رسید با سعایت
سودابه شاه بر آشفت و رستم را از مقام خود
خوب رویی پر خنده لب یافتند.
دختر خوب روی به پهلوانان ایرانی گفت که خل��ع کرد و توس را به جای او مامور جنگ
من دختر گرسیوزم و از چنگ پدرم که می با افراسیاب نمود .به همین دلیل رستم کینه
خواست مرا بکشد فرار کرده ام و باالخره پس سودابه را به دل گرفت و خشمناک از پیش
از ماجراهایی دختر را نزد کیکاووس بردند و کیکاووس بیرون آمد و با لشکریان خود به
کیکاووس شیفته او شد و آن بت خوب روی سوی سیستان روی نهاد.
از آن س��وی س��یاووش که پیم��ان صلح با
را به شبستان (حرمسرا) فرستاد.
کیکاووس با دختر گرسیوز که از نژاد فریدون افراسیاب بس��ته بود و عهدشکنی را خالف
جوانمردی می دانست ،سپاه را به بهرام سپرد
بود ازدواج کرد و سیاووش بدنیا آمد.

صندوق توسعه س��ازمان ملل برای
زن��ان با حمای��ت نیک��ول کیدمن،
هنرپیشهسرشناساسترالیایی،برنامه
ای برای مبارزه با خشونت علیه زنان،
در اینترنت راه اندازی کرده است.
نیکول کیدمن از مردم خواسته تا به
این کمپین اینترنتی بپیوندند و با خشونت علیه زنان
مبارزه کنند.
کمپین “به خش��ونت علیه زنان نه بگوئید” تا هشتم
مارس  ،2008روز جهانی زنان ادامه خواهد یافت.
این برنامه “به خشونت علیه زنان نه بگوئید” نام دارد و
جزئی از برنامه مورد حمایت سازمان ملل برای مقابله
با خشونت علیه زنان و باال بردن آگاهی ها در خصوص
این مشکل است.
در این برنامه از دولت ها خواسته شده تا حذف چنین
خشونت هایی را در دستور کار خود قرار دهند.
جوان ساندلر ،مدیر صندوق توسعه سازمان ملل برای
زنان ،یونیفم ابراز امیدواری کرد که میلیون ها امضا به
وزن این درخواست از دولت ها برای مقابله با خشونت
علیه زنان بیفزاید.
نیکول کیدمن ،س��فیر حسن نیت یونیفم در مراسم
ش��روع این کمپین حضور نداشت اما طی بیانیه ای
خاطرنشان کرد که وی از اولین امضا کنندگان چنین
درخواستی بوده است .وی ،خشونت علیه زنان را ناقض
حقوق بشر خواند.
یونیفم می گوید آمار نش��ان می دهد که از هر س��ه
زن ،یکی از آنها در طول زندگی خود با انواع خشونت
مواجه می ش��ود .خش��ونت در محل زندگی ،ختنه،
قاچ��اق و یا تجاوز به زنان در مناطق بحرانی از جمله
این خشونت ها هستند.

آگاهینامه

دهم دسامبر
روز جهانی
حقوق بشر

پس از پایان جنگ جهانی دوم ،متن اعالمیة
جهانی حقوق بشر ،كه در یك گردهمآئی انسان
دوستان جهان تهیه شده بود ،در سال 1948
به تصویب س��ازمان ملل متحد و به امضای
كشورهای عضو از جمله ایران رسید.
مادة اول این اعالمیه ،كه پایه های فلسفی آن
در ایران سابقة ژرف فرهنگی و تاریخی دارد،
چنینمیگوید:
«تمامی افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ
حیثیت و حقوق با هم برابرند .همه دارای عقل
و وجدان میباشند و باید نسبت به یكدیگر با
روح برادری رفتار كنند ».
کشورهای پیشرفته با استقرار دموکراسی و
حکومت قانون بر پایه اعالمیه حقوق بشر گام
های بلندی بسوی پیشرفت ،تمدن و رفاه ملی
برداشته اند.
شایس��ته است که سالگرد این روز جهانی را
به همگان تبریک گفته و آرزو نمائیم که بقیه
ملته��ا نیز هر چه زودتر حقوق انس��انی خود
را بدس��ت آورده و ب��ه کاروان تمدن جهانی
برسند.
س��ه دهه اس��ت که ملت ایران از مزیت های
اعالمیه حقوق بش��ر محروم اس��ت و در زیر
اختن��اق حکومت��ی جابر بهای س��نگینی را
میپردازد .زمان آن رسیده است که ملت ایران
یکصدا برای رسیدن به حقوق انسانی ،که زن
و مرد ایرانی از نب��ودن آن رنج میبرند ،و نیز
ب��رای مبارزه با احکام اع��دام های غیرقانونی
دختران و پس��ران زیر  18سال و بزرگساالن،
سنگسارهای وحش��یانه ،قطع اعضای بدن و
درآوردن چش��م ،زندانی کردن دانش��جویان،

کارگ��ران ،روش��نفکران و روزنامه نگاران ،زیر
فشار گذاردن و تحقیر زنان شجاع ،سوق دادن
جامعه به فحش��اء ،اعتیاد و فساد ،تلف کردن
جان صدها هزار انسان در اثر نبودن بهداشت،
فقر همگان��ی ،تصادفهای خ��ارج از اندازه در
راه ها و نا بودی محیط زیس��ت بخاطر نبودن
فرهنگ مدیریت درست اجتماعی و نادانی و
بی لیاقتی سردمداران حکومتی ،برپاخیزد و
جنایات انسانی حکومت اس�لامی را هر چه
بیشتر به آگاهی جهانیان برساند.
باید متذکر شد که یک قیام ملی تنها راه حل
ایجاد یک ایران آزاد و آباد در آینده میباش��د
و ادام��ه این حکومت ض��د ایرانی خطرات و
صدمات به مراتب بسیار بیشتر از گذشته در
بر دارد.
جهانیان باید آگاه ش��وند که آنچ��ه در ایران
میگذرد خواس��ته ملت نیست و رژیم اشغالی
مالها مش��روعیت قانونی ندارد .فعالیت های
تروریستی بین المللی مالها از فرهنگ ایرانی
بدور است و حساب ملت ایران با این اشغالگران،
که مورد حمایت س��ازمانهای تروریستی بین
المللی هستند ،کام َ
ال جداست.
در حال حاضر ،بگونه میانگین ،ماهیانه دهها
زن و م��رد و نوج��وان در میدان ه��ا در مالء
همگانی بگونه دلخراشی حلق آویز میشوند و
خانواده های آنها از بین میروند.
بدینوس��یله از کش��ورهای آزاد جهان دعوت
میش��ود که ،بدون در نظر گرفتن منافع زود
گذر ،به ملت ایران یاری دهند تا این حکومت
ضد بشری را ،که نیز سد راه آزادی و دمکراسی
در منطقه و صلح جهانی میباشد ،از میان بر
دارد.
شک نیس��ت که یک ایران آزاد ،پیشرفته و
مسئول ،که بر پایه هدفهای حقوق بشر پایه
گذاری ش��ود ،ضامن دمکراس��ی در منطقه،
پای��داری صلح در جه��ان و حفظ منافع دراز
مدت جامعه جهانی خواهد بود.
س��ازمانهای تهیه کننده آگاهینامه به ترتیب
الفبا:

سازمان خشم ،سازمان سرباز،
کنگرههمبستگیایرانیان،حزب
سبزها ،حزب مشروطه ایران

و خود به دعوت افراس��یاب به توران زمین
رفت .افراس��یاب مقدم س��یاووش را گرامی
داشت و پادشاهی قسمتی از کشور خویش را
بدو داد .سیاووش فرنگیس دختر افراسیاب را
به زنی گرفت و زمانی چند برآمد که گرسیوز
برادر افراسیاب بر سیاووش حسد برد و از او
نزد برادر بدگویی کرد و گفت سیاووش قصد
دارد تاج و تخت تو را تصاحب کند.
حیله گرس��یوز در افراس��یاب موثر افتاد و
در جنگی که بین او و س��یاووش درگرفت،
س��یاووش اسیر ش��د و او را به مردی به نام
گروی سپردند.
گروی ستمگر با کمال ناجوانمردی طشتی
طال بر نهاد و سیاووش را در آن سر برید .از
خون س��یاووش که بر زمین ریخت گیاهی
روئیده شد .از کاخ سیاووش خروش و غوغا
برخواس��ت و فرنگیس مادر او موی خود را
کند و به افراسیاب نفرین ها کرد.
چون فرنگیس حامله بود ،افراسیاب فرمان
داد تا فرنگیس را بکشند و گفت :نمی خواهم
از نژاد سیاووش چیزی باقی بماند.
پیران بخشش فرنگیس را از افراسیاب تقاضا
نمود و افراس��یاب فرنگیس را به او س��پرد.
چندی بعد کیخسرو دومین فرزند سیاووش
از فرنگیس در شبی تیره متولد شد.
پیران ش��ب در خواب س��یاووش را دید که
در کنار شمعی تیغ بدست گرفته و از تولد
کیخسرو شادمان است.
پیران کیخسرو را به دست شبانان سپرد تا او
را بزرگ کنند .چون هفت ساله شد هنرمند
و با نژادی اصیل بود از چوبی کمان ساخت و
به هر سو تیر افکنی می کرد.
در ده س��الگی ب��ه جنگ گراز م��ی رفت و
همآور شیر و پلنگ می شد .پیران کیخسرو
و فرنگیس را به س��یاووش گرد شهری که
سیاووش بنا کرده بود برد.

آمدن رستم به نزد کیکاووس

رستم چون خبر مرگ سیاووش را که چون
پسر خود بزرگ کرده بود شنید ،بی نهایت
غمگین ش��د و گفت :دریغ��ا که بدخواهان
دلشاد شدند و امید من بر باد رفت.
آنگاه با سواران بر گزیده خود به نزد کیکاووس
آمد و گفت :در خون خواهی سیاووش توران
و افراسیاب برجا نخواهند ماند .فردا چو آفتاب
برآید بر افراسیاب با گرز گران حمله خواهم
کرد و آنگاه در باره سودابه به کاووس گفت:
تو را عش��ق س��ودابه و بدخویی ها از سرت
افسر خس��روی را گرفته اس��ت .کسی که
بزرگ فرمانروای انجمن اس��ت کفن بپوشد
بهتر است تا اینکه به فرمان زنش عمل کند.
آنگاه رس��تم به کاخ س��ودابه رفت و او را با
گیس��و بر کش��ید و از خانه بیرون آورد و با
خنجر دو نیمه اش کرد و کیکاووس جرئت
حرکتی را نداشت.
ادامه دارد

وعدهگاه

نیکول کیدمن با
خشونت علیه زنان
مبارزه می کند

شاهنامه

25 PAYVAND: Vol. 14 k No.818 kDec. 01, 2007

قهر کرده است،
حق دارد.
ّ
سراغش را نگرفتهای،
مدتهاست.
ّ
احوالش را نپرسیدهای،
به گوشهای راندیش.
اگر فرصتی دست داده،
یک پسگردنی حوالهاش کردهای.
دلت را میگویم،
قلبت را.
سالهاست دیگر قراری با دلت نگذاشتهای
در وع��دهگاه “خلوت��ی” زی��ر درخ��ت
“رهایی”
یادت میآید؟
میرفتید با هم زیر سایهی “فراغت”،
بنده��ای قی��ودت را یکییک��ی از تنت
میگسست،
افکارت را میگویم.
رها میشدی ،سبک.
میخنداندت ،نوازشت میکرد ،دوستت
داشت.
دوستت دارد ،تو را برای “تو” بودن.
هر چقدر هم که بدترین باشی.
هر چقدر هم که قهرکرده باشد.
مدتهاست قلبت را دوست نداشتهای،
ّ
خودت را میگویم!

م .سرشار ،مونترال
 16نوامبر 2007

پـارسی
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال

اکبر گنجی کیست و چه می گوید؟

روزنام��ه صبح ام��روز گردی��د .مدیر
روزنامه صبح امروز که کسی جز سعید
حجاریان مش��اور فرهنگی خاتمی و
مع��اون س��ابق وزارت اطالعات دوران
ریاس��ت جمه��وری خامن��ه ای نبود
به پاس��دار س��ابق اطالعات الزم برای
مقاالت مملو از افش��اگری های او که
روزانه منتش��ر می ش��دند ،می دهد.
ب��ه ای��ن ترتیب بود ک��ه گنجی قتل
روشنفکران ،روزنامه نگاران و مخالفان
را افش��اء کرد .گنجی(حجاریان) می
گوید در س��ال های  ،80دستور قتل
 80نفر صادر شده بود.
طی چند سال ،هاشمی رفسنجان که
هدف اصلی این افش��اء گری ها بود،
تبدیل ب��ه عامل
دعو
ت
ا
ز
اصلی همه تباهی
ا
م
ث
ا
ل
ها در ایران ش��د.
گنجی
م
ع
به این ترتیب تمام
ن
ا
ی
ی
جز
رون��د ژورنالیس��ت
مبتذل کر
د
ش��دن اکبر گنجی
ن
ح
ق
و
ق
ب
همین افش��اء گری
دع��وت اکب��ر شر ندارد!
ه��ای او بود ک��ه در
چارچ��وب رقابت ها و
گنجیتوسط“انجمن
اخت�لاف ه��ا در میان
تاریخ
در
ایران(مونترال)”
حقوق بش��ر در
بندی ه��ای حاکمیت
جناح
 18نوامبر برای س��خنرانی و اعالم آن در جمهوری اسالمی قرار داشت.
صفحه ی اول نشریه پیوند و سایر کوشش وظیفه آقای گنج��ی در برنامه حجاریان،
هایی که می خواهد از گنجی یک قهرمان این بود که همه مسایل را به گردن یکی از
دموکراسی و مدافع حقوق بشر بسازد ،ما را منفورترین اعضای هیئت حاکمه اسالمی،
بر آن داشت تا برای کسانی که از گذشته یعنی رفسنجانی بیاندازد و این همه جنایت
ی اکبر گنجی ب��ی اطالعند و به نظرات و کشتار جمهوری اسالمی را به قتل های
کنونی ایشان دسترسی ندارند ،و نیز برای س��ال  80محدود کند و ب��ه این ترتیب
خود گنجی که در
مقابل س��وال هایی در جمهوری اسالمی و بقیه رهبران جنایت
ً
مورد گذش��ته او ،دائما ب��ه جای توضیح کار آن ،از خمین��ی ،خامن��ه ای ،خاتمی
آن ،تقاضای “س��ند” و مدرک می کند ،گرفته تا خود ایشان که به عنوان یکی از
شمه ای از گذش��ته و حال این “قهرمان فرماندهان مهم سپاه پاسداران که بازوی
دموکراسی” را بطور مستند بیاوریم.
اصلی س��رکوب رژیم در تمام دوران ها ،از
ابتدا ببینیم گنجی چگونه “گنجی” شد؟ بدو پیدایش جمهوری اسالمی عمل کرده
در س��ال  ،2000اکب��ر گنج��ی ،محافظ است ،را نجات دهد .اگر قرار است اصالحی
خمینی ،یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در رژیم جمهوری اسالمی از درون انجام
انقالب اسالمی و یکی از گروگان گیرهای بگی��رد طبعاً کل نظام را باید حفظ کرد و
س��فارت امریکا ناگهان تبدیل به س��تاره نارضایی مردم را به جایی هدایت کرد که

خطری متوجه اساس جمهوری اسالمی
نشود .در واقع اگر افشاگری های گنجی-
حجاری��ان را جدی بگیریم ،رفس��نجانی
تاکنون باید ده ها بار س��قوط کرده باشد
ولی همانطور که ش��اهدیم علیرغم همه
این افش��اء گری ها نه تنها رفس��نجانی
کماکان به عنوان یکی از مهمترین و شاید
مهمترین مهره رژیم پا برجاس��ت ،بلکه
“اصالح طلبان” بدشان نمی آید در مقابل
جناح رقیب ،او را علم کنند.
اکبر گنجی از س��ال  1999 -2001است
که به عنوان یک روزنامه نگار اصالح طلب
مطرح شده است .اما عجیب این است که تا
کنون هیچکس نه پرسیده که ایشان پیش
از این ،یعنی از سال 1979سال به قدرت
رسیدن جمهوری اسالمی تا  ،1999یعنی
به مدت  20س��ال چه می کرده اس��ت؟
ظاهراً هیچکس از جمله دوستان حقوق
بش��ر در مونترال عالقه ای برای شناخت
مس��یر طی ش��ده ی این روزنام��ه نگار
“اصالح طلب” ن��دارد .برای آن ها همین
کافی اس��ت که امروز آقای گنجی حرف
های “جالبی” بزند تا بکلی هوش و حواس
آن ها را برباید و فراموش کنند که فرمانده
سابق سپاه پاس��داران در کردستان طی
سال های جنگ میان ایران و عراق ،همکار
سابق دو وزارتخانه ارشاد اسالمی و وزارت
خارجه ،مس��ئول عقیدتی -سیاسی سپاه
پاسداران و  ،...از همان سنخ احمدی نژاد
یا حجاریان است .تنها تفاوت در این است
که دارودسته احمدی نژاد در قدرت اند و
دس��ت گروه خاتمی فع ً
ال از قدرت کوتاه!
مگر در دوران ریاس��ت جمهوری خاتمی
کمتر ترور و خفقان حاک��م بود؟ یادمان
نرفته اس��ت که همین خاتم��یِ طرفدار
جامعه مدنی چگونه همصدا با خامنه ای
در سرکوب وحش��یانه ی دانشجویان به
خود کمترین تردیدی راه نداد و قتل های
زنجیره ای که توسط وزارت اطالعات ،یکی
از ارگان های سرکوب دولت خاتمی و به
دس��تور رهبران جمهوری اسالمی انجام
گرفت را ماست مالی نمود؟
 13ژانوی��ه  ،2001چه��ار روزنامه نگار از

.ca

yahoo
“مسئولیت انقالب در
@etehadsocialisti
درجه اول ب��ه گردن
رژیم شاه بود .یعنی او
جمله
با س��د کردن راه های
اکبر گنجی ،عزت اله سحابی
اصالح��ات انق�لاب را
(عضو سابق شورای انقالب اسالمی ناگزیر س��اخت .هیچ کس تصمیم نمی
در س��ال  )1979و مهرانگی��ز گی��رد انقالب کند وقت��ی رژیمی اصالح
کار(حقوقدان) به چهار تا  10سال زندان ناپذیر باش��د ،انقالب صد در صد صورت
محکوم ش��دند .آنه��ا ک��ه از نزدیکان و خواه��د گرف��ت .لذا مس��ئولیت حقوقی
طرفداران خاتمی می باشند ،در کنفرانسی مساله ،مسئولیت اخالقی مساله در درجه
در برلین که در  7و  8آوریل  ،200تحت اول با رژیم حاکم است”.
عنوان “ای��ران پس از انتخاب��ات” برگزار بسیار خوب ،از آقای گنجی و همه آنهایی
گردید ،شرکت کرده بودند .این کنفرانس ک��ه بر این باورند که ب��ا رفرم و نه انقالب
توس��ط وزارت خارجه آلمان با همکاری می توان رژیم را اصالح کرد ،باید پرس��ید
گروه خاتمی و سفارت جمهوری اسالمی که چرا رژیم ش��اه مستحق سرنگونی بود
تدارک دیده شده بود .خانم عبادی که ما ولی جمهوری اس�لامی که در همه ابعاد
از او چیزی در مورد شرایط تحمل ناپذیر سرکوب ،سرسپردگی و ددمنشی نسبت به
زنان ایران نمی ش��نویم به کمک دوست توده های مردم ،دست رژیم شاه را از پشت
روزنامه ن��گار خود ش��تافت و از آن پس بسته است ،نه؟ رژیمی که از بدو رسیدن به
دنیا به ستایش شهامت و ایستادگی آقای قدرت تاکنون هر صدای اعتراض و کوشش
گنجی پرداخت .همه فراموش کردند که مسالمت آمیز را با شکنجه و کشتارهای
خانم عبادی هیچگاه برای اعدام دختر بچه دسته جمعی از قبیل آنچه در سال های
 16ساله و یا سنگسار یک کودک  13ساله  60بر سر زندانیان سیاسی آوردند و گروه
صدای خو را بلند نکرده بود.
گ��روه آنها را بدون رعایت هیچ ضابطه ی
مش��کل آقای گنجی و خانم عبادی این حقوقی و قضایی تیرباران کردند ،پاس��خ
است که نمی خواهند به گذشته ی خود داده است را تنها با تغییراتی در درون می
نگاهی بیاندازند و از آن درس های الزم را توان دموکراتیزه کرد؟ کدام راه را که رژیم
بگیرند ،در عوض همه ی سعی و کوشش شاه بر تحوالت دموکراتیک بسته بود ،رژیم
آنها در این راستاست که به مردم بقبوالنند جمهوری اسالمی باز کرده است؟
که رژیم استبدادی و تروریست جمهوری گنجی در مصاحبه های خود در فرانسه و
اسالمی اصالح پذیر است.
آلمان می گوید:
گنجی ها و عبادی ه��ا نه تنها به عنوان “به تحوالت بنیادین و ساختاری معتقدم،
عوامل فعال و یا «پاسیو» مذلت ،سرکوب ام��ا در روش هایی که می خواهم به این
مردم ایران و از هم پاشیدگی اجتماعی و اهداف برسم ،در این روش ها اصالح طلب
انسانی این کش��ور بوده اند و اینک نیز با هستم .یعنی انقالب نمی خواهیم بکنیم.
توجیه گذشته خود هنوز هم هستند ،بلکه دست به خشونت نمی خواهیم بزنیم”.
امروز با اس��تفاده از واژه های دموکراتیک آیا همین ها کافی نیس��ت تا روشن شود
می کوش��ند تا آن ه��ا را از محتوا خالی که گنجی چیز دیگری جز رژیم اسالمی
سازند و از ارزش بیاندازند.
نمی خواهد؟
از انجمن هایی از قبیل انجمن حقوق بشر
حال که روشن شد گنجی دارای مسئولیت مونترال بطور جدی باید پرس��ید شما از
های مهم و تعیین کننده ای در سرکوب حقوق کدام بش��ر دفاع می کنید؟ بشری
مردم بوده است ،ببینیم ایشان امروز که به که در سرکوب مردم و ایجاد ترور و خفقان
عنوان اصالح طلب فعالیت می کند ،چه دست داشته یا بشری که قربانی یک نظام
می گوید و آیا اصوالً از گذشته خود اندکی به تمام معنا جنایت کار است؟ در این میان
پشیمان است؟
چه کس��ی باید از حقوق ضایع شده انبوه
اکبر گنجی در مصاحبه ب��ا رادیو صدای کس��انی که در دورانی که آقای گنجی -
امری��کا رژیم ش��اه را “اص�لاح ناپذیر” و نه به عنوان یک فرد عادی بلکه به عنوان
“انقالب” را ناگزیر دانست و در همان حال ایدئول��وگ ،برنامه ریز و هدایت کننده در
رژیم جمهوری اسالمی را “اصالح پذیر”! ارگان های سرکوب رژیم در داخل و خارج
او بطور مشخص در مصاحبه با بهنام باوند از کش��ور ،در یکی از س��یاه ترین دوران
پور از رادیو آلمان نظر خود را چنین بیان حاکمیت اسالمی فعالیت کرده است دفاع
می کند:
کند؟

مصاحبه سایت گزارشگران با جابر کلیبی در مورد وضعیت جنبش کارگری ایران
گزارش��گران :با تشكر از ش��ما آقای كلیبی كه به
سواالت ما پاسخ میدهید
بهروز سورن :جنبش كارگری در حال حاضر در چه
موقعیتی قرار دارد؟
جابر کلیبی  :با س��پاس از س��ایت گزارشگران که
چنین بحث های مهمی را دامن می زند.
اگر جنبش کارگری را در معنای وس��یع آن ،یعنی
مبارزات سندیکایی و فعالیت های سیاسی کارگری
در نظر بگیریم ،این جنبش در س��ال های اخیر در
س��طح و در عمق رش��د قابل توجهی کرده است.
گرچه لبه تیز سیاس��ت ضد کارگری رژیم اسالمی
بطور هدفمند علی��ه کادرها و فعاالن سیاس��ی و
س��ندیکایی این جنبش نش��انه گرفته است ،می
توان به وضوح مش��اهده کرد که سیاست سرکوب
گرانه رژیم نه تنها نتوانسته مبارزات کارگران را به
خاموش��ی بکشاند بلکه برعکس این جنبش تداوم
یافته و تداوم آن تاثیرات اجتماعی معینی در بسیج
س��ایر اقشار مردمی گذاشته است .این که امروز ما
شاهد س��مت گیری اجتماعی در دفاع از مبارزات
کارگران هس��تیم و بسیاری جریانات بورژوایی ،که
زمانی در مورد طبقه کارگر و مبارزه ی آن علیه نظام
تخیل می
سرمایه داری شک تردید داشتند و آن را ّ
نامیدند اینک چندی است که داعیه دفاع از مبارزات
کارگران بخش های مختلف را دارند .این وضعیت
در عین حال که نتیجه ی مبارزه و مقاومت کارگران
در مقابل سیاست های سرکوب گرانه ی رژیم است،
خود نشان می دهد که طبقه کارگر به تدریج دارد
خود را به عنوان یک جریان مهم اجتماعی که نمی
ت��وان آن را نادیده گرفت ،جا می اندازد .به معنایی
طبقه کارگر ایران طبقه ای در حال “ش��دن” دائم
اس��ت .با این همه نباید فراموش کرد که در میان
بخش های فعال جنبش کارگری ،جریانات بورژوا-
رفرمیستوتفکرسندیکالیستیکهکوششمیکند
مبارزات کارگران را در سندیکا محصور کند ،فعال
هستند .از جانب دیگر ،تفکر ناسیونالیستی و منطقه
گرایی نیز در بخش هایی از جنبش کارگری بویژه
در کردس��تان توسط سازمان های سیاسی معینی
که خود را سوسیالیست و کمونیست نیز می دانند،
دامن زده می شود .به باور من این دو گرایش ،یعنی
گرایش رفرمیستی و گرایش ناسیونالیستی که در
ماهیت یکی هستند ،در شرایط کنونی خطر اصلی
در به انحراف کشاندن جنبش کارگری را تشکیل
می دهند .این که تاکنون علیرغم نفوذ این گرایش
ها در سازمان های سندیکایی و جریانات سیاسی،
تاثیر چندانی در فعالیت های عملی کارگران نداشته
اند ،را باید به در این واقعیت جستجو کرد که شدت
و حدت مبارزه طبقاتی در جامعه و ناتوانی رژیم از
کمترین اصالح سیاسی و اجتماعی هرگونه امکان
مصالحه طبقاتی را از بین برده است .در واقع شرایط
اجتماعی و سیاس��ی جامعه چنان حاد و غیر قابل
انعطاف است که جایی برای مصالحه و رفرم از یک

طرف و ناسیونالیسم از طرف دیگر باقی نمی گذارد.
با این همه جریانات رفرمیست و ناسیونالیست که
دارای امکانات وسیعی در داخل و خارج می باشند،
به عناوین مختلف می کوشند مبارزات کارگری را به
آن سویی که می خواهند بکشانند.

بهروز س��ورن :جنبش سندیكائی در سالهای اخیر
فراز و نش��یب های ملموسی داشته است .متاثر از
ای��ن جنبش دیدگاه چپ نیز در طیف هائی به آن
معطوف شده است .این پروسه را در نزدیكی جنبش
روشنفكری چپ با جنبش كارگری چگونه ارزیابی
میكنید؟
جابر کلیبی  :بطور کلی و قاعدتاً جنبش و مبارزات
عملی کارگران بستر مناسب و زمینه اصلی نزدیکی
روشنفکران انقالبی به طبقه کارگر است .ما این روند
را بویژه در نزدیکی و پیوند جنبش های دانشجویی،
معلمان ،زنان و  ،...با مبارزات کارگران ایران در سال
های اخیر بروش��نی می بینیم .جنبش سندیکایی
اما تحت تاثیر مبارزه طبقاتی و تزهای مختلفی که
بطور فعال در جنبش کارگری مطرح می شود ،در
نوس��ان است .طرح تزهایی از قبیل “همه چیز” از
طریق سندیکا و تکیه تنها بر مبارزات “علنی” ،یعنی
مبارزات قانونی طبقه کارگر ،طبعاً انعکاس خود را
در میان روش��نفکران نیز یافته است .طرح تزهای
علنی کاری و سندیکالیستی (گرچه سندیکا یکی
از ابزار مهم مبارزات طبقه کارگر اس��ت!) که امروز
می کوشند مبارزات کارگری را از مضمون سیاسی
و ماهیت اجتماعی خود تهی سازند و به این ترتیب
مانع رشد و انسجام سیاسی و سازمانی طبقه کارگر
گردند ،بیش از هر زمان دیگر است.
بهروز س��ورن :مبارزات مستقل و خودسازمانیافته
كارگری در تبدیل چپ روشنفكری به چپ كارگری
چگونه تاثیر میگذارد؟
جابر کلیبی :اش��اره ش��ما به خود س��ازمان یابی
کارگران در مبارزات اجتماعی ،اش��اره به مس��اله
مه��م و مقوله جدیدی در جنبش کارگری اس��ت.
دقیقاً در همین رابطه است که در می یابیم دوران
جدیدی در مبارزات طبقه کارگر آغاز ش��ده است
که با س��ازمان یابی متمرکز س��نتی تف��اوت دارد.
س��ازمان یابی از پایین و گسترده در شرایط ترور و
اختناق ضربه پذیری جنبش را کمتر می سازد .این
واقعیت در عین حال تزهای مبتنی بر عدم قابلیت
طبقه کارگر در دس��ت یافتن به آگاهی طبقاتی و
سازماندهی حزبی را باطل می سازد و تأییدی است
بر این واقعیت ک��ه کارگران در مبارزه عملی علیه
نظام سرمایه داری است که موقعیت اجتماعی خود
را در می یابند و در این مس��یر است که به آگاهی
سوسیالیستی و س��ازماندهی طبقاتی می رسند.
نقش روش��نفکران انقالبی و سازمان های سیاسی
کمونیس��تی در واقع کمک به مبارزه ضد سرمایه
داری کارگران و تسریع این روند است .این روند تنها
بر روشنفکران چپ تاثیر نمی گذارد بلکه کلیت جو
سیاسی جامعه را دگرگون کرده نهادهای اجتماعی

را سیاس��ی و علیه رژیم بسیج می کند .درست در
این اس��ت که می توان نقش مهم و تعیین کننده
ی مبارزه طبقه کارگر در دگرگونی های جامعه را
دریافت .دموکراسی و رفاه اجتماعی در دوران کنونی
بدون تکیه بر جنبش کارگری امکان تحقق ندارد.
در مورد واژه “چپ روشنفکری” و “چپ کارگری”
بای��د اندکی تامل کنی��م .زیرا روش��نفکر چپ ،تا
زمانی که موضع طبقاتی اش روش��ن نش��ده فاقد
ارزش اجتماعی است .من ترجیح میدهم به جای
“چپ کارگری”“ ،چپ سوسیالیس��تی” یا “چپ
کمونیستی” را بکار برم ،زیرا صرف کارگر یا کارگری
بودن لزوماً به معنای سوسیالیستی و انقالبی بودن
نیس��ت .چه بسا احزابی که به خود صفت کارگری
داده اند ،دارای سیاس��تی سوسیال دموکرات و ضد
کارگری می باشند.
بهروز س��ورن :ضعف ها و قوت های این جنبش را
چگونه می بینید؟
جابر کلیبی  :قوت های جنبش کارگری در تداوم،
انعطاف پذیری ،رادیکالیس��م اجتماعی و ظرفیت
وسیع و عمیق دموکراتیک آن است .پیگیری و تداوم
مبارزات کارگران ایران در دهه اخیر موجب شده که
طبقه کارگری ایران به تدریج جای خود را در جنبش
جهانی کارگری باز کند .این امر همبستگی جهانی
در دفاع از کارگران ایران را موجب شده است .ضعف
جنبش کارگری اما ،در فقدان سازماندهی سراسری
اس��ت .طبعاً از این س��ازماندهی منظ��ور احزاب و
س��ازمان های سندیکایی کارگران است .من با این
نظر موافق نیس��تم که سندیکا تنها به امور صنفی
می پردازد و مسایل سیاسی در حیطه فعالیت های
احزاب است .به باور من ،جدا کردن سیاست از امور
صنفی انحراف بزرگی است که تا کنون موجب به
هدر رفتن پتانسیل انقالبی طبقه کارگر شده است.
مسایل صنفی کارگران زمانی که در روند مبارزه این
طبقه علیه س��رمایه داران مطرح می شوند ،بیانی
سیاسی می یابند .از این رو مبارزات سندیکایی نیز
ب��ه نوبه خود و در حد گنجایش اجتماعی خویش،
مبارزاتی سیاسی هستند .تفاوت آن با احزاب در این
است که سندیکا مسایل سیاسی عام که منافع همه
بخش های کارگری را در بر می گیرد ،بیان می کند
در حالیکه حزب مسایل خاص و اهداف استراتژیک
طبقه کارگر را نمایندگی می کند .شاید در فرصتی
دیگر بتوان بیشتر در این زمینه سخن گفت.
بهر رو حزب و س��ندیکا هر دو اب��زار مبارزه طبقه
کارگر علیه نظام س��رمایه داری هستند(یا حداقل
باید چنین باشد گرچه اغلب سندیکاها و بسیاری
احزاب “کارگری” در کشورهای سرمایه داری پیش
رفته ابزار آش��تی طبقاتی شده اند!) که در سطوح
مختلف و ب��ا وظایف معیین و مکمل یک دیگر ،از
حقوق مزدبگیران دفاع می کنند.
بهروز س��ورن :موانع اتحاد و همبس��تگی گسترده
جنبش كارگری و سایر جنبش ها را كدام میدانید؟
جاب��ر کلیب��ی  :مهمترین مانع بر س��ر راه اتحاد و
همبس��تگی جنبش های اجتماعی تشتت و نبود

یک آلترناتیو سیاس��ی مشخص است .این که می
بینیم جنبش ه��ای اجتماعی در عین حال که در
تمام سطوح جامعه بطور ملموس وجود دارند ولی
پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر مبارزه می کنند،
دلیل اساسی چنین وضعیتی عالوه بر شدت ترور و
اختناق که بویژه علیه هرگونه سازمانیابی کارگری
و فعالیت های سیاس��ی ضد رژیم اعمال می شود،
نبود آلترناتیو سیاسی -اجتماعی در مقابل حاکمیت
اسالمی است .در شرایط فقدان یک آلترناتیو سیاسی
معلوم نیست اتحاد و همبستگی میان بخش های
مختلف بر چه اساس و بخاطر کدام اهداف سیاسی
و اجتماعی باید انجام بگی��رد؟ این آلترناتیو اما در
مبارزه علیه نظام سرمایه داری و توسط خود جنبش
های اجتماعی که طبعاً مبارزات کارگری (در این جا
من مبارزه روشنفکران انقالبی را بخشی از مبارزات
کارگری می دان��م!) در آن نقش تعیین کننده ای
دارد ،تکوین خواهد یافت.
نگاهی گذارا به مبارزات اجتماعی در دهه اخیر نشان
می دهد که مسایلی که توسط کارگران بخش های
مختلف تولید و خدمات در زمینه های دموکراتیک،
از قبیل حق تشکیل سندیکا و مبارزه برای کسب
حقوق اقتصادی و اجتماعی پایمال شده خود مطرح
شده است ،تاثیر اجتماعی مهمی در تحرک و رشد
آگاهی سیاس��ی بخش های دیگر جامعه گذاشته
است .طبقه کارگر به عنوان طبقه ای که در تضادها
و تناقضات نظام سرمایه داری در حال رشد است ،به
تدریج دارد تبدیل به دینامیسم اصلی جامعه ،بویژه
در زمینه دموکراتیک می گردد .بنا بر این ،شرایط
کنونی مب��ارزه در ایران به س��مت چنین تحولی
حرکت می کند و ما ش��اهد نوعی محوری ش��دن
مبارزه کارگران در مبارزات اجتماعی هستیم.

بهروز سورن :تدابیر ضد كارگری جمهوری اسالمی
در مقابله با اتحاد كارگران كدامند؟
جاب��ر کلیبی :رژیم به خوبی به نقش مهم و تعیین
کننده ی جنبش کارگری در جنبش های اجتماعی
آگاه است و می داند که انسجام و اتحاد بخش های
مختلف کارگری ،آن جریان اجتماعی است که می
تواند تمامیت رژیم را به مخاطره بیاندازد.
از این رو از وسایل مختلف برای پراکندن آن استفاده
می کند .سیاس��ت اصلی رژیم در رابطه با جنبش
کارگری از همان ابتدا و همیشه سیاست سرکوب
بوده است .زمانی با ایجاد سازمان های اسالمی در
مراکز تولید کوشید در میان کارگران تشتت ایجاد
کند و با اس�لامی کردن محیط کار از نفوذ اندیشه
های مترقی در میان کارگران جلوگیری نماید.
نباید فراموش کرد که چند س��ال آغازین به قدرت
خزیدن جمهوری اس�لامی جریاناتی چون حزب
توده ،س��ازمان چریک های فدایی خلق (اکثریت)
و ،...در س��رکوب جنب��ش کارگ��ری نقش مهمی
ب��ازی کردند .جریانات باصطالح اصالح طلب ،دوم
خردادی ها و طبعاً رفرمیس��ت های جدید و قدیم
نیز عاملی در ایجاد تش��تت و اخ�لال در امر اتحاد
کارگران می باشند.

دوستان عزیز شما حتماً میدانید که اصول
حقوق بش��ر با حقوق حاکمان نه تنها در
تناقض اند ،بلکه دقیق��اً در برابر آن ایجاد
شده اند.
دع��وت آق��ای گنج��ی و دادن ام��کان
خودنمایی به افرادی که هنوز حتا حاضر
نیستند گذشته ی پرمسئولیت خویش در
یک رژیم فاشیستی و جنایتکار چون رژیم
جمهوری اسالمی را به نقد که سهل است،
زیر سوال بکشند و به این ترتیب به همه
قربانیان ستم و سرکوبی که همه چیز آن
ها را نابود کرده است دهن کجی کنند ،با
اصول حقوق بش��ر که سهل است حتا با
همین قوانین بورژوایی حاکم بر جوامع نیز
در تضاد آشکار است.
آیا طبق همین قوانین مرسوم در کشورهای
سرمایه داری پیش رفته ،عضویت کسی
در یک ارگان سرکوب و جنایت که خون
هزاران انسان را ریخته است ،جنایت علیه
بشریتنیست؟
این که گنجی و دیگر هم پیمانان او جنایت
کار شناخته شده به مجازات برسند ،کار
دادگاه های ذیصالح است ،ولی شما با ارج
گذاری به افرادی چون گنجی در حقیقت
پیش از دادرسی آن ها را تبرئه کرده اید.
این عمل شما تنها تبرئه یکی از مسئوالن
سابق ارگان های سرکوب نظامی ،سیاسی
و فرهنگی جمهوری اسالمی نیست بلکه
در عین حال محکوم کردن انس��ان هایی
است که طی دوران مسئولیت گنجی در
این ارگان ها ،همه چیز از جمله جان خود
را از دست داده اند.
به این ترتیب دعوت از امثال گنجی معنایی
جز مبتذل کردن حقوق بشر ندارد.
ما نیز خوشحالیم که تناقضات درون رژیم
و وضعیت اجتماعی آن به جایی برسد که
بسیاری از عمال آن از ترس درهم پاشی
آن به فکر آینده خویش باش��ند ،ولی این
چرخش آنها نباید موجب گردد تا جنایت
ها و اعمال نامردمی این افراد به فراموشی
سپرده ش��ود .این ها در واقع سنگ بنای
دموکراس��ی در جامعه آینده ایران است.
بدون حسابرس��ی عادالنه کسانی که این
رژیم را اداره کرده اند سخن از دموکراسی
نمی توان زد.
امثال گنجی باید اعتراف کنند که چگونه
و با چه مکانیسمی این همه فاجعه بر سر
م��ردم آفریدند تا راه چنی��ن بربریتی در
آینده بسته شود .دموکراسی و حقوق بشر
از این مسیر است که تحقق می یابد و نه با
سرپوش گذاشتن بر جنایت و تبرئه جنایت
کاران! در این مورد همه ما باید فکر کنیم!

بهروز سورن :آیا ناگفته ای دارید؟
جابر کلیبی :طرح چند نکته در مورد اهمیت
مبارزه با ناسیونالیسم در جنبش کارگری و
سایر جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی
ضرورت دارد ،زیرا هر بار که جو حمله نظامی امریکا
به ایران باال می گیرد ،بهانه ای برای سازش طبقاتی
و حمایت از رژیم تح��ت عنوان “دفاع از میهن” و
حفظ “اس��تقالل و تمامیت ارضی” پیدا می شود
و برخ��ی افراد و نیروها در اپوزیس��یون را به همراه
خود می برد.
گویی جمهوری اس�لامی حافظ استقالل ایران در
برابر نفوذ امپریالیست هاست؟
در هیچ دورانی در تاریخ جامعه این چنین منافع و
مصالح کارگران و زحمت کشان ایران مورد چپاول
امپریالیست ها قرار نداشته است.
واقعاً سوال اساسی این است:
مگر جمهوری اسالمی منافع امپریالیسم امریکا را
به خطر انداخته است که این همه در مورد احتمال
حمله نظامی قریب الوقوع به ایران س��ر و صدا راه
انداخته اند؟
آیا بدون جمهوری اس�لامی حمله به عراق ،اشغال
افغانس��تان و نظامی کردن منطقه به این سادگی
امکان پذیر بود؟
نفوذ ایران در عراق زیر سلطه ارتش امریکا را چگونه
می توان توضیح داد؟
این ها و بس��یاری مس��ایل دیگر که بیان شرکت
مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسالمی در پروژه
های سلطه گرانه امپریالیست ها در منطقه است ،در
عین حال اهمیت جمهوری اسالمی در استراتژی
عمومی امپریالیسم امریکا را نشان می دهد.
برخی دیگر با اختراع س��ه نیرو ،یعنی امپریالیسم
امری��کا ،جمهوری اس�لامی و مخالفان جنگ می
کوشند برای جمهوری اس�لامی در خارج از نظام
امپریالیستی جهانی نوعی استقالل قایل شوند.
اش��کال چنی��ن تزهایی که تضادهای سیاس��ی و
اجتماعی را غیر طبقاتی می پندارد در این است که
س��رانجام در شرایط معینی که بحران ها در درون
نظام امپریالیستی حدت و شدت یابند ،در بهترین
حالت از مبارزه جدی با جمهوری اس�لامی بازمی
ماند و در بدترین حالت در کنار جمهوری اسالمی
قرار می گیرد.
در واقع از نظر طبقاتی دو جبهه بیشتر وجود ندارد
یکی جبهه سرمایه داری جهانی امپریالیستی است
که جمهوری اس�لامی با تمام ادعاها و عوامفریبی
هایش از اجزاء ارگانیک آن محسوب می شود
و دیگ��ری توده ه��ای مردم و نیروه��ای مترقی و
انقالبی!
نه تنها جمهوری اسالمی بلکه هیچ فرد و سازمانی
وج��ود ندارد که از این دو جبهه مس��تقل باش��د.
در نتیجه مبارزه علیه جنگ امپریالیس��تی بدون
مبارزه علیه نظام سرمایه داری معنا و مفهوم خود
را از دس��ت می دهد .بنا بر این مبارزه علیه جنگ
امپریالیستی جدا از مبارزه علیه رژیم های سرکوبگر
حاکم بر کشورهایی از قبیل ایران نیست!
با تشكر از شما بهروز سورن
www.gozareshgar.com 12.11.2007
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سپاسگزاری

بدینوسیله ازهمه دوستان ،آشنایان و اقوامی که با تشریف
فرمائی خود در مراسم خاکسپاری و سوگواری از دست دادن
مادرمان

مرحومه بانو رخشنده طراوتی

ما را همراهی کردند،

نهایت سپاس را داریم.

اکرم طراوتی ،عباس و هادی کرباسفروشان
زهرا نیک نژاد

هومن ،اشکان ،آزیتا و سیروس کرباسفروشان

همدردی
«پدر میگفت مرگ حلظه پایان نبوده،
بلکه زمان بازگشت به هستی ابدی است»
یار و دوست خوبمان ،سیاوش افشاری،
در سوگ پدر عزیزش

زنده یاد مظفرالدین افشاری
نشسته است -که در ایران به هستی دایم پیوست.
این غم بزرگ را صمیمانه به او و همسر مهربانش و دختر دلبندش تسلیت گفته،
خود را در غم ایشان شریک می دانیم.

سپاس

هرگز منیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
از تمامی سروران گرامی که با ما در این اندوه بزرگ از دست دادن

پدر عزیز و بزرگ خاندان منفرد

با اظهار تسلیت و همدردی حضوری ،تلفنی
و درج پیام های همدردی در نشریات
همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
اگر به دلیل سفر به ایران و تالمات ،فرصت تشکر حضوری دست نداد،
بدینوسیله از فردفرد شما عزیزان صمیمانه پوزش می خواهیم.
MARIA
COTTONE

ماریا کتنه ،کامی و مایکل منفرد

ژاله اصفهانی
درگذشت

ژاله اصفهانی ،شاعر مهاجر ایرانی دیشب در
بیمارستانی در لندن درگذشت.
او با وجود این که بیشتر عمر خود را در مهاجرت
گذرانده بود در ایران به دلیل محتوای مبارزه
جویانه شعرهایش در میان افراد روشنفکر و
کسانی که برای آزادی و دموکراسی مبارزه کرده
اند ،نامی آشناست.
ژاله اصفهانی هشتاد و شش سال پیش یعنی در
سال  1300شمسی در شهر اصفهان به دنیا آمد.
نخستین مجموعه شعرهای او با عنوان گل های
خودرو در سال  1322منتشر شد.
او در سال  1325به اتفاق همسرش که افسر
نیروی دریایی بود از ایران خارج شد و به اتحاد
جماهیر شوروی مهاجرت کرد.
خانم اصفهانی در سال  1333در مسکو مدرک
دکترا گرفت .او پس از انقالب اسالمی به ایران
بازگشت ولی پس از مدت کوتاهی دوباره از ایران
مهاجرت کرد ،ولی این بار به غرب.
مجموعه ای از شعرهای او در سال  1344با عنوان
“زنده رود” در مسکو منتشر شد .از ژاله تا به حال
کتابهای اگر هزار قلم داشتم ،البرز بی شکست ،ای
باد شرطه ،خروش خاموشی ،سرود جنگل ،ترنم
پرواز ،موج در موج و شکوه شکفتن منتشر شده
است.

هوشنگ رحیمی ،منوچهر بهامین ،کاظم اسدی ،تقی حجازی ،حسین
صمیمی ،جواد مستقیمی ،مجید چرم چی ،علی کرهانی

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای سیاوش افشاری
درگذشت پدر عزیزتان

جناب مظفرالدین افشاری
بزرگ خاندان افشاری را در ایران به شما و همسرتان و فرزند دلبندتان تسلیت عرض
نموده برایتان شکیبائی و سالمتی آرزو می نمائیم.

ابواحلسین غفاری،فرخ وجدانی ،محمد شکیب نیا ،محسن گیاهی،
مسعود علیزاده ،ایرج صاحلی ،احمد فلسفی ،جواد فلسفی ،جلیل
فلسفی ،حسین فلسفی ،اسحق جوادی

دوست ارجمند جناب آقای سیاوش افشاری
د رگذشت غم انگیز پدر ارجمند جنابعالی را به شما و کلیه خانواده های سوگوارصمیمانه
تسلیت گفته ،برای شما دوست عزیز آرزوی شکیبایی دارم.

جمشیدترابی

سرکار خامن دکتر سپیده زرگرپور ،جناب آقای دکتر نیکی کامران
اعضای ارجمند خاندان زرگرپور

د رگذشت غم انگیز شادروان فرهیخته و نکونام
جناب آقای دکتر منوچهر زرگرپور

ارجمند را به شما و کلیه خانواده های سوگوارصمیمانه تسلیت گفته،
برای شما دوستان عزیز آرزوی شکیبایی دارم.

جمشید ترابی
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در سوگ همسرم
شادروان عزت السادات قناد (خامتی)
از برم رفت آن بت جـانان من
نرگس مست و شقایق روی او

همیشه در قلب
ما جاودانی
مادر

فهیمه
و مهران

عشق من آن چهره تابان من
الله سرخ وگــل خندان من

اختری روشن میان آسمــان
در زمین عهد من و پیمان من
مسجد و میخانه جای عاشقان
نازنین درد من و درمان من
در بهشت جاودان مــاوای او
در حریم خالق سبحان من
روز و شب بینم جمالش در خیال
در گلستان وفــا مهمان من
با چه کس در این جهان سودا کنم
گر نباشد این سرو سامان من
روضه رضوان کجـا و عشق او
دیدن رویش بود ایمان من
جنت من در کنـــار کوی او
او که باشد بی گمان خواهان من
روزگاری با دلی دیــر آشنا
در چمنزار و گل و بستان من
در تالشم تا که یابــم زندگی
در کنار روح سرگردان من
خانه عشقم فرو پاشید و رفت
الجرم این دیده گریان من
در گل و گلزار باشد عطر گل
آن شمیم عشق در دامان من
روح من با عشق او باشد قرین
جای او خالی بود در جان من
راه عشق و عاشقی گم کرده ام
عشق من باشد ر ِه پایان من
خاتمــی گوید به آوای ُحزین
از برم رفت آن بت جانان من
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Deepest Sympathies
Dear Fahimeh, Mehran,
Payom & Donya
We extend our deepest condolences
for the passing of your beloved mother, motherin law and Grandmother.

Maman Mirhadi,
Robert & Monir McCartney

فهیمهعزیز

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت مادر
گرامی تان شادروان بانو عزت السادات

قناد (خامتی)
صمیمانه همدردی می کنیم و برای شما آرزوی آرامش و
بقای عمر داریم.

بهرام مشگین و سیرکا مشگین

(تورنتو )

شعر از سید محمود خامتی آبان  1386تهران
_______________

فهیمه جان
با آنکه ما خود صاحب عزا هستیم

در اندوه تلخ از دست رفتن مادرت
(دختر خاله عزیزم)

شادروان عزت السادات قناد (خامتی)

صمیمانه همدردیم و به شما
و بزرگ خاندان خاتمی،

و خانواده های وابسته تسلیت گفته،
برایتان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

مهین میر هادی
و امیر هوشنگ مشگین (تورنتو)

دوستان عزیز

جناب آقای سعید خامتی،

فهیمه عزیز

خبر درگذشت مادر محترمتان

شادروان عزت السادات قناد (خامتی)

سرکار خامن فهیمه خامتی،
جناب مشگین ارجمند،
خانواده محترم خامتی
و دیگر خانواده های سوگوار

ما و تمامی وابستگان را شدیدا متاثر کرد.
ما این ضایعه اسفبار را به شما و بزرگ خاندان تان جناب آقای خاتمی
صمیمانه تسلیت گفته برایتان صبر و آرامش آرزو داریم.

ما نیز در اندوه بزرگ ازدست رفتن
مادر و عزیزتان در ایران با شما
دوستان گرامی صمیمانه شریکیم و
برای شما عزیزان و تمامی وابستگان
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
تسلیت ما را بپذیرید.

خانواده دکتر مشگین ،خانواده دکتر شکیبا،
دکتر ناصر مجتهدزاده ،علی مجتهد زاده

محمدرحیمیان
وهمه دوستان شما در پیوند
_______________

Deepest Sympathies

We extend our deepest condolences to our collegue, Mr. Mehran
Meshgin for the passing of his beloved mother - in law in Iran.

from all of us in UCSW2

San Fransisco, CA

Deepest Sympathies
“Please hold on to hope
”and lean on those who care for you

Dear Faith khatami,

we extend our deepest condolences
for loss of your beloved mother.

The RE/MAX invest management
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

 ۲۵نوامبر
روز جهانی نفی
خشونت علیه زنان
دویچ��ه وله :خش��ونت علیه زنان
گرچه همچنان پدیدهای گسترده
است ولی نوع و شدت آن در جوامع
مختلف تفاوت میکند .امسال نیز
در روز  ۲۵نوامبر ،در کش��ورهای
مختل��ف کارزاره��ا و فعالیتهای
متنوعی برای نفی خش��ونت علیه
زنان جریان دارد.
خش��ونت علی��ه زنان پدی��دهای
همچن��ان گس��ترده و همهجایی
اس��ت .زنان جهان کم��اکان آماج
خشونتهای گوناگون ،از ضرب و
شتم ،تحقیر ،محرومیت اقتصادی
و تجاوز و ختنه جنس��ی گرفته تا
ی هستند .تهدید و
قتلهای ناموس 
خشونت کالمی و تبعیض شغلی
نیز بخشی از این خشونتهاست.
به یمن مب��ارزات زنان و مدافعان
حقوق آنان ،ضریب و نوع خشونت
در ش��ماری از کش��ورها رو ب��ه
کاه��ش رفته اس��ت ،ام��ا تمام و
کمال برچیده نش��ده است .هنوز
هم خش��ونت خانگ��ی علیه زنان
پدیدهای جهانشمول است .شدت
و درصد این نوع خش��ونت و سایر
انواع خش��ونتها در کش��ورهای
مختلف تابعی است از رواج و قدرت
سنتها،نگرشهایآیینیزنستیز
و فرهنگ مردس��االری .هر جا که
که از قدرت و نف��وذ این پدیدهها
کاسته شده و زنان در دستیابی به
حقوق خود موفقیتهایی بیشتری
داشتهاند خشونت علیه آنان نیز به
نسبت کاهش یافته است.

انگیزه تعیین روز ۲۵
نوامبر

زناندردهههایگذشتهکوشیدهاند
خشونت علیه خویش را برجسته
کنند و با برانگیختن حساس��یت
عمومی نسبت به این پدیده زشت،
زمین��ه کاهش و برچی��دن آن را
فراهم آورند .تعیین روز  ۲۵نوامبر
( ۴آذر) ب��ه عنوان روز جهانی نفی
خش��ونت علیه زنان نیز ،گامی در
همین راستاس��ت ۴۷ .سال پیش
در چنین روزی س��ه خواهر اهل
جمهوری دومینکن ،با نام خواهران
میراب��ل ،پس از ماهها ش��کنجه،
س��رانجام توسط س��ازمان امنیت
ارتش این کشور به قتل رسیدند.
“جرم” این سه خواهر شرکت در
فعالیتهای سیاس��ی علیه رژیم
دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.

 ۲۱س��ال بعد ،یعنی
در س��ال  ،۱۹۸۱در
همایشی که در بوگوتا،
پایتخ��ت کلمبی��ا ،با
شرکت مدافعان حقوق
زنان در آمریکای التین
و منطق��ه کارائی��ب
تشکیل شد ،پیشنهاد
تبدیل روز قتل خواهران میرابل به
روز نفی خشونت علیه زنان مطرح
گردید .هدف از این پیش��نهاد آن
ب��ود که هم به تالش و جس��ارت
این خواهران ادای احترام ش��ود و
هم افکار عمومی بیش از پیش به
سوی نفی خشونت علیه زنان سوق
یابد .سال  ۱۹۹۹سازمان ملل نیز
 ۲۵نوامبر را به عنوان روز جهانی
نفی خشونت علیه زنان به رسمیت
شناخت.
در راس��تای همین تصمیم  ،یک
سال بعد ،ش��ورای امنیت سازمان
ملل سال  ۲۰۰۰قطعنامهی ۱۳۲۵
را به تصویب رساند که عنوانش بود:
“ زنان ،صلح و امنیت” .محورهای
اصلی این قطعنامه به پیشگیری
مناقشات و خصومتها در درون و
در میان کشورها ،تامین مشارکت
زنان در حیات سیاسی و اجتماعی
و نیز ممانعت از اعمال خش��ونت
علی��ه آنها مربوط میش��وند .این
قطعنامه مبنایی است برای آن که
خش��ونتهای گوناگون علیه زنان
بدون مجازات نماند و عامالن آنها
به پای میز محاکمه کشیده شوند.

کشورها و موضوعهای
ویژه

در  ۷سال گذشته ،روز  ۲۵نوامبر
مناس��بتی بوده اس��ت ه��م برای
روش��نگری و بسیج افکار عمومی
و ه��م برای تاکید بر لزوم تصویب
و اج��رای تدابیری ک��ه راه تحقق
قطعنامه یادش��ده را بگش��ایند و
دامنه و ضریب خشونت علیه زنان
را بی��ش از پیش کاه��ش دهند.
تظاه��رات و راهپیمای��ی ،ارائه و
معرفی طرحها و راهکارهای حقوقی
و قانون��ی ،برگزاری س��مینارهای
علم��ی و تخصص��ی و  ...از جمله
اج��زای کارزاره��ای زن��ان دراین
روز بودهان��د .این کارزارها بس��ته
به ش��رایط هر کشور ،بر موضوعی
خ��اص متمرکز بوده اس��ت .برای
مثال امسال در هند ،تالشها بیش
از پیش معطوف به آن اس��ت که
تعیینجنسیتجنینممنوعاعالم
شود ،تا سقط جنینهای دختر که
به پدیدهای خطرناک دراین کشور
بدل شده به کنترل درآید.
در آلمان یکی از بحثها بر سر این
است که خشونت خانگی علیه زنان،
س��االنه چه هزین ه اقتصادی روی

دست ش��رکتها و بودجه
عمومی میگذارد .بنا به آخرین
آمارها ،آسیبهای ناشی از خشونت
خانگی در میان زنان آلمانی بیش
از مجموعه آس��یبهایی است که
از رهگذرح��وادث رانندگی ،ضرب
و ش��تم در اماکن عموم��ی و نیز
تجاوز به آنها ایجاد میشود .ساالنه
نزدیک به  ۱۵میلیارد یورو صرف
امور پلیس��ی ،قضایی و درمانییی
میش��ود که از رهگذر خش��ونت
خانگی علیه زنان به وجود میآید.
هدف از ارائه این آمارها و برگزاری
بحث و جلس��ه پیرامون آنها این
اس��ت که که به ویژه مس��ئوالن
ش��رکتها و موسس��ات نسبت
زیانهای ناش��ی از خشونت علیه
زنان حس��اس ش��وند و در جهت
آموزش عملی  ،حقوقی و فرهنگی
پیشگیرانه به کارکنان خود تالش
بیشتریکنند.
در ای��ران امس��ال روز  ۲۵نوامبر
کماکان مناسبتی است برای تأکید
بر خواستهای مطرح در کمپین
ی��ک میلیون امض��ا و تالش برای
رفع فشارعلیه آن دسته از فعاالنی
که در پیشبرد این کمپین نقشی
برجسته داشتهاند .موضوع محوری
کمپین عالوه بر روش��نگری افکار
عمومی نسبت به حقوق زنان ،طرح
و رفع تبعیضاتی است که در قوانین
مدن��ی و قضایی ای��ران به عنوان
امری عادی درآمدهاند و بیشترین
فشارها و محرومیتها را برای زنان
به دنبال داشتهاند.

هدف اعالمشده
سازمان ملل

بان ک��ی مون ،دبیرکل س��ازمان
ملل ،در پیامی به مناسبت روز ۲۵
نوامبر ،خشونت علیه زنان را نقض
فاحش حقوق بشر توصیف کرد .او
با تاکید بر این که اعمال خشونت
همواره نوعی جنای��ت و غیرقابل
قبول اس��ت ،از تقویت تالشهای
سازمان ملل در مقابله با این پدیده
خب��ر داد.مون از ش��ورای ا منیت
خواس��ت که یک سیستم تعقیب
و مرافبت برای مبارزه با این گونه
جنایات اینجا کند .دبیرکل سازمان
ملل در بیانیه خ��ود میافزاید که
شخصاَ قصد دارد هدایت کارزاری
را در سازمان ملل به عهده گیرد که
تا سال  ۲۰۱۵ادامه خواهد داشت
و معطوف به تش��دید حساسیت
نس��بت به خش��ونت علیه زنان و
تقویت اراده سیاسی برای مقابله با
این پدیده است .مون تاکید کرده
اس��ت که رفع همه انواع خشونت
علیه زنان هدف اعالمشده سازمان
ملل است.

ما هرگز علیه هیچ امنیتی اقدام نکرده ایم...

می نویسم این بار  ،این بار با خشم می
نویسم ،با خشم می نویسم که فریادی
باش��د با دهان بس��ته در ای��ن روزها.
غمگین نیستم دیگر  ،روزگار غمگین
ش��دن از رفتن دوستان به اوین تمام
شد  ،امروز خشمگینم  ،غمم را ،بغضم
را قورت می دهم و دیگر تنها خش��م
باقی مانده است .خشم و فریاد.
ما را از چه چیزی می ترسانید آقایان
؟ از توهی��ن ؟ از تحقی��ر ؟ از زندان ؟
مگر نه آنکه ما پرورده شده های همین
جامعه مرد ساالری هستیم که خانه
های خواه��ران و مادرانمان از صدها
س��ال پیش تا کنون زندان بوده است
،آن هم نه زندانی به پر افتخاری اوین
 ،ک��ه زندانی به س��یاهی و گمنامی
س��الهای زندگی زنانی که در آن دفن

ش��ده اند ،نه مگر که
ما هر روز و هر روز در
همین زندگی صد ها
بار تحقیر می ش��ویم
 ،با همی��ن قوانین که
ما را انس��انهایی نصفه
نیمه می داند ،مگر در
همین خیابانها  ،به ما توهین نمی شود
 ،ن��ه ! ما را از زندان و تحقیر و توهین
نترسانید.
مگر ما همانها نیس��تیم که در میدان
هف��ت تیر به مردم م��ی گفتید اینها
“یک مش��ت زن “فاسد هستند و ما
را زیر ضربات باتوم گرفتید ،چه ش��د
که حاال شدیم اقدام کنندگان بر علیه
امنیت ملی؟
مگر مریم عزیز ما را به جرم نشر اکاذیب
بازداشت نکرده اید؟ اگر انعکاس اخبار
خرم آباد و بازداشت روناک و هانا نشر
اکاذیب اس��ت  ،پس جرم آنها که این
اکاذیب را مرتکب ش��دند چیس��ت ؟
اگر این برخوردها انس��انی و قانونی و
برای حفظ امنیت ملی است پس چرا

گزارش :چهلم دكتر زهرا
پزشک مقتول در همدان
پدرزهرا :قاتالن دخترم رسوا
می شوند

گفتند موضوع را

ایمان پاك نهاد
رسانه ای نكنید!
 3آذر 1386
كانون زنان ایرانی:
مراسم چهلم دكترزهرا بنی یعقوب ،پزشك مقتول در
همدان بعد از ظهر دیروز در قطعه  254بهشت زهرا
برگزار شد.
ساعت سه و نیم موعد حركت اتوبوس از دم در خانه
دكتر زهرا به سمت بهشت زهرا ست .اتوبوس زود تر از
موعد حركت كرده بود .در ماشینی دیگر همراه با پدر
و مادر زهرا بنی یعقوب به سمت گورستان حركت می
كنیم .ابوالقاسم بنی یعقوب ،پدر دكتر زهرا بی مقدمه
آخرین اقدام هایش را بازگو می كند:
«دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم و تا آخرین
لحظه موضوع قتل دخترم را پیگیری خواهم كرد».
مادر هم كه كنار پدر ،در ردیف عقب و پش��ت راننده
نشسته زیر لب آرام می گوید:
«به كدام گناه ،به چه جرمی او را كشتید».
ادامه در صفحه30 :

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  2دسامبر ۲۰۰۷
 10:30صبح
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.

مترو
Jarry

توجــه:نشانیجدید

8043 St. Hubert

انجمن زنان ایرانی در مونترال بر گزار می کند:

جلسات مشاوره
به سرپرستی خامن گیتی شیرزاد

(مدد کار اجتماعی سرشناس جامعه ایرانی)

از انتش��ار اخبار
مجاهدت مردانه
تان ب��ا این یک
مشت زن اینقدر
خشمگین هستید ،باید برای این کار
به ما مدال افتخار بدهید.
مگ��ر در خرم آباد  ،زمانی که “کارگاه
کوچ��ک ما را با اس��لحه هایتان فتح
کردی��د” ،به ما نگفتید که ش��ما می
خواهید چهار ش��وهر داشته باشید ؟
حاال من از شما می پرسم ازدست دادن
حق داشتن چهار زن اینقدر سهمگین
اس��ت که با تمام قوا به جنگ ما آمده
اید؟ امنی��ت ملی مردانه تان آنقدر به
دیه و ارث نابرابر و حق داش��تن زنان
صیغه ای نا محدود وابس��ته است که
حتی حرف از دست دادن آن  ،اینگونه
پریشانتان می کند ؟
زیس��تن در کنار زنانی با حقوق برابر
اینقدر ها هم بد نیست برادران ! نگاهی
به خواه��ران و همس��ران و دختران
خودتان بیاندازید ،به دانشگاه می روند،
دکت��ر و مهندس و جامعه ش��ناس و
اقتصاددان و ...می شوند ،کار می کنند،
بعضیشان همکاران خودتان هستند،
اگر ما را غریبه و دشمن می پندارید ،

همراه با خامن لیلی سرحدی

با تعیین وقت قبلی در ساعات اداری:
تلفن آگاهی:

(731-7565 )514

از آنها بپرسید  ،بپرسید آیا این قوانین را
عادالنه می دانند؟ بپرسید آیا اعتراضی
به آن ندارند؟ بپرسید و به چهره های
آنان خیره شوید ،ببینید! تصویر زنان
برابری خواه آنقدر ها هم که گمان می
کنید هولناک نیست!
ما به همین قوانین پایبندیم ،ما سهمی
از قدرت نمی خواهیم ،ما با کسی سر
جنگ نداریم ،م��ا در خیابانها و خانه
هایمان (همانجا که شما امر کرده اید
در آن باقی بمانیم) ،فقط و فقط درباره
این قوانین حرف می زنیم ،ما هرآنچه
را که گفته ای��م  ،هرآنچه را که کرده
ایم در معرض دید همگان گذاشته ایم،
شما چه می کنید؟ همین قانونی را که
ما به آن پایبندیم –اما به بخشهایی از
آن معترضیم -به اس��م پاسبانی از آن
زیر پا می گذارید ،به خانه هایمان می
آیید  ،جلسات کوچک مان را برهم می
زنید ،ما را به دادگاه و زندان می برید،
هرگز تریبون یا رس��انه ای برای بیان
حرفهایمان به ما نمی دهید ،در زندگی
خصوصیمان سرک می کشید ...با این
حال ما همیش��ه به این قانون پایبند
بوده ایم ،همیشه صداقت داشته ایم،
همیشه به همین قانون پناه آورده ایم

om
utions.c
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ایران:
بچه ها را اعدام نکنید!
نازنین افشین جم

دختر شایسته کانادا 2003
در مونتریال  22نوامبر

طرح از ندیم رحیمیان ( 14ساله)
Nadime Rahimian

بچه ها را
اعدام نکنید

ماده ی  ٦ .٥کنوانس��یون بین
الملل��ی حق��وق ش��هروندی و
سیاس��ی ( )ICCPRاع�لام
میدارد “ مج��ازات مرگ نباید
برای جرائمی که توس��ط افراد
زیر  ١٨س��ال بانجام رس��یده
اس��ت صادرگردد” .م��اده ی
( ٣٧الف) کنوانس��یون حقوق
کودک ( )CRCاع�لام میدارد
“ نه اع��دام و نه مجازات حبس
ابد بدون امکان آزاد شدن ،نباید
برای جرائمی که کودک توسط
افراد زیر  ١٨سال بانجام رسیده
اس��ت ص��ادر گ��ردد”  .دولت
ایران به عنوان امضا کننده این
کنوانس��یونها ،نسبت به رعایت
ای��ن دو ماده التزام بین المللی
دارد
ب��ا این حال س��ازمان عفو بین
الملل از س��ال  ١٩٩٠تا کنون
 ٢١مورد اعدام مجرمین نوجوان
در ایران را به ثبت رسانده است.
در خیلی موارد این نوجوانان تا
سن  ١٨س��الگی زندانی بوده و
سپس اعدام شده اند.
ب��ا وجود تمامی این تالش��ها
در طی  ٢س��ال گذشته تعداد
مجرمین کودک ک��ه در ایران
اع��دام میش��وند ،افزایش یافته
اس��ت .به گزارش سازمان عفو
بین الملل تا ژانویه سال ٢٠٠٧
حداق��ل  ٢٣ک��ودک مجرم در

وهرگز بر علیه هیچگونه امنیتی اقدام
نکرده ایم!
کمپین و خواس��ته های��ش محدود
ب��ه مری��م و دالرام و دیگرانی که می
شناس��ید نیس��ت ،اگر کم��ی از این
دیوارها فاصله بگیرید ،در دادگاههای
خانواده  ،زیر س��قف خانه های همین
ش��هر  ،حامیان و معتقدان آن را می
بینی��د ،زنانی که به آتش خش��ونت
همین تبعیضات می سوزند ،خانه های
ناامنشان  ،غرور جریحه دارشده شان،
عزم به تغییر اس��ت ،نه برادر ! ما را از
زندان و توهین و تحقیر نترس��ان.این
داستان شروع غم انگیز برابری خواهی
زنان این سرزمین است  ،که سهمشان
را از بال و جنگ و س��ختی ها همواره
براب��ر با مردان داده اند ،این داس��تان
شروع زیبای زنانی است که مسالمت
آمیزترین روش را در برابر خشن ترین
برخوردها در میدان هفت تیر برگزیده
اند،داس��تانی که ش��روع ش��ده است
شاید آغاز کنندگانی مشخص داشت،
اما ادامه دهندگانی نامش��خص دارد،
آغازش شاید که از پشت درهای بسته
موسس��ه ای بود در این ش��هر  ،ادامه
اش در اوین نیست در قلبهای زنان و

نوبت اعدام قرار دارند .اس��امی
و س��ن این افراد ک��ه درهنگام
ارتکاب جرائم اتهامی از این قرار
است:
 .١دالرا دارابی  ١٧ساله
 .٢بنیامین رسولی  ١٧ساله
 .٣حسین ترنجی  ١٧ساله
 .٤حسین حقی  ١٧ساله
 .٥مرتضی فیضی  ١٦ساله
 .٦سعید جازی  ١٧ساله
 .٧علی مهین ترابی  ١٦ساله
 .٨میالد بختیاری  ١٦ساله
 .٩فرشاد سعیدی  ١٧ساله
 .١٠حسین قره باغلو  ١٦ساله
 .١١ش��هرام پورمنص��وری ١٧
ساله
 .١٢هدایت نیرومند  ١٥ساله
 .١٣محمد موسوی
 .١٤مصطفی  ١٦ساله
 .١٥محمود  ١٧ساله
 .١٦حمید  ١٧ساله
 .١٧سجاد  ١٧ساله
 .١٨فرزاد  ١٥ساله
 .١٩اصغر  ١٦ساله
 .٢٠ایمان  ١٧ساله
 .٢١نعمت  ١٥ساله
 .٢٢حمزه س  ١٧ساله
 .٢٣صابر
_________________
ب�ه س�ایت نازنین افش�ین
جم مراجعه کنی�د و او را در
راهش یاری رسانید.

www.
stopchildexecutions.
com
________________

مردانی است که به باور برابری رسیده
اند ،و بر پایانش تاریخ میان ما و ش��ما
قضاوت خواهد کرد.
نوشتن از مریم و دالرام و روناک و هانا
و دیگرانی که به این بهانه به زندان می
روند ،تنها نوش��تن از شخص نیست ،
نوشتن از تاریخی است که این بار تنها
مردانه نگاشته نمی ش��ود ،نوشتن از
روح حق طلبی است که در جسم این
زنان شعله می کشد ،نوشتن از صدایی
اس��ت که از تاریخ و قانون کش��ورش
برابری طلب می کند ،نوشتن از بهایی
است که این برابری خواهی طلب کرده
است،نوشتن از خواسته هایی است که
ش��اید برآورده ش��دنش در روزگاری
دیگر روح آزرده خواهران و فرزاندان ما
را آرام کند.
دس��تانمان خالی است ،خانه هایمان
شیش��ه ایس��ت ،بغضهایمان مجالی
برای شکس��تن نیافته اند مدتهاست،
خواهرانم��ان زندانی ان��د ،روزهایمان
انباشته از نا امنی است،با این حال هنوز
و همیشه تا عوض شدن این قوانین ،
رد امضا های بیشتری بر بیانیه کمپین
خواهیمنشاند.
نفیسه آزاد
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موزیک...

koolock@videotron.ca

آلبوم علی و
دانیال

Climax

آلبوم اوج فرزان

(دی جی کوالک)

(توی خاطرامت هم
مردی)

www.koolock.com

بهزاد قیامی

گرامیداشت
نخس��تین افرادی بود که
در این رادیو به خوانندگی
ناصر مسعودی
پرداخ��ت .س��ال  ۱۳۳۹را
در تاالر وحدت باید نقطه عطفی در زندگی
مس��عودی به
عاشورپور ۹۲ساله در
شمار آورد .وی
در این سال با
مراسم شرکت داشت!
احمد عبادی
آش��نا ش��د و
همزمان از دانش و تجربه
تهران
ملوک ضرابی بهره گرفت.
دوستان حتما با آهنگهای آقای عبادی وی را به آقای
گیلکی مثل «بوشو بوشو» پیرنیا ،مدی��ر برنامه گلها،
و «بنفش��ه گل» آشنایی معرفی کرد و نیز چند کار
هم با مس��عودی انجام داد
دارید.
گرچهاین آهنگهایگیلکی که هنوز در آرش��یو صدا و
ما بس��یار قدیمی هستند سیمای ایران موجود است.
ولی دلیل ش��هرت آنها در از جمل��ه معروفترین ترانه
خارج از گیالن را میتوانیم های وی در این دوره ترانه
خواننده محب��وب گیالن ،های « دیوانه ام» و « رفتی
ولی کجا» می باشند.
ناصر مسعودی ،بدانیم.
خبر دار ش��دم ک��ه خانه مس��عودی تنه��ا خواننده
موس��یقی ای��ران در تاالر محلی ست که با دو لحن
وح��دت ته��ران از ناص��ر آواز م��ی خواند .هم ردیف
مس��عودی ،خوانن��ده  ۷۱های موس��یقی ای��ران را
ساله گیالنی ما ،تجلیل کرد ب��ه خوب��ی ف��را گرفته و
و به همین دلیل بیوگرافی هم آهنگه��ا و نغمه های
کوتاهی از وی و از مراس��م فولکلور گیالن را با تمامی
گرامیداشت او جمع آوری ظرافت و دقایق آن منطقه
کردم که امی��دوارم توجه اجرا می کن��د .وی را می
ت��وان معروفترین خواننده
شما را جلب کند.
ناصر مس��عودی در س��ال موسیقی فولکلور گیالن به
 ۱۳۱۴خورشیدی در شهر ش��مار آورد ،گر چه احمد
رشت متولد شد .از کودکی عاشورپور ش��اخص ترین
با شنیدن آواز های محلی خواننده گیالنی س��ت که
و نیز آثار خوانندگان نامی همچن��ان در قی��د حیات
چون قمر الملوک وزیری و است و در ش��ب برگزاری
استاد ظلی به آموختن فرم مراسم هم به تاالر وحدت
های موسیقی و آواز ایرانی آمده بود.
پرداخت .وی در سال  ۱۳۲۸ج��ای تعجب اس��ت چرا
به تهران مهاجرت کرد و از خانه موس��یقی ایران ابتدا
هم��ان زمان نزد علی اکبر برای این چهره کهنس��ال
خان شهنازی به فراگیری ( ۹۲ساله) موسیقی گیالن
ردیف های موسیقی ایرانی مراس��م بزرگداش��تی برپا
پرداخت .شش سال بعد به نکرد چرا که سابقه او بیشتر
رشت بازگشت و این بار به از مسعودی ست.
بازیگری در تئاتر روی آورد ،مس��عودی بخ��ش اعظم
اما به دلیل آنکه حس میکرد فعالی��ت ه��ای س��ه دهه
کار تئات��ر روی صدای��ش اخی��رش را به اجرای ترانه
تاثی��ر منفی می گ��ذارد ،های معروف گیلکی کرده
این پیش��ه را ره��ا کرد .با اس��ت که اغلب آنه��ا را با
افتتاح رادیو گیالن در سال دو فرم ارکس��تر موسیقی
 ۱۳۳۴خورشیدی ( 1955سنتی و ارکستر موسیقی
میالدی) مسعودی از جمله ملی ارائه داد.
روزگار سخت

داریوش لعل ریاحی
کو خانه ای که در آن حرف می
زدیم؟

آن روستای؛ سبز در امتداد
رود
کو سبزه؟ کو درخت؟
کو آن خیال خوب؟
آن چشمه زالل
آن اب ِر دیدنی
کو آن همه کالغ؟
آوا ِز کوچه باغ
ایوان و خاطرات
تختی کنا ِر آب
گلهایچیدنی
کو بوته؟ کو گیاه؟
چوپان و بره ها
باریک را ِه کوه
از قصه های خوب
حرفیشنیدنی
کو جلوه های داد؟
یک رو ِز بی عناد
آب خوش
یک جرعه ِ
یک گرده نان داغ
دیدی چگونه گشت؛
این روزگار سخت
از یادمان به رفت؛
آن سبزه؛
آن درخت

یک��ی از مع��روف تری��ن
کارهای مسعودی ترانه ای
اس��ت که وی روی آهنگ
سریال میرزا کوچک خان
جنگلی خوان��د .این اثر با
تنظیم یوسف زمانی در دهه
شصت خورشیدی پخش
شد و شهرت و اعتباری تازه
برای مس��عودی به وجود
آورد و ب��ا اجرای آهنگهای
ش��اد محل��ی وارد صحنه
هنری ملی ایران شد.
مراس��م گرامیداش��ت
مس��عودی که در اواس��ط
ماه آبان اجرا شد با حضور
چهره های نامی موسیقی
و ش��ماری از ورزشکاران و
پیش کسوتان کشتی ایران
بخصوص ورزشکاران استان
ه��ای گی�لان و مازندران
برگزار شد.
وی در این مراس��م پس از
دریافت لوح تقدیر ،آوازی
در مایه افشاری روی غزلی
از مرحوم ن��وذر پرند اجرا
کرد که با تشویق بی امان
حاضران همراه بود و سبب
ش��د که این هنرمند عزیز
برای لحظاتی میکروفون را
به دس��ت بگیرد و صحبت
کند.
وی گفت:
“غلیان احساسات به قدری
در وجودم نف��وذ کرده که
قادر به حرف زدن نیستم.
از همه عزیزانی که محبت
کردند و برایم چنین مراسم
باشکوهی را برگزار کردند
سپاسگزاریمیکنم”.
وی س��پس از ورزشکاران
حاضر در مراسم (از جمله
منصور برزگر مربی تیم ملی
کشتی ایران) هم قدردانی
کرد و گفت:
“به جثه کوچک من نگاه
نکنید .من عاش��ق فوتبال
و کش��تی بودم و هستم و
هر دوی این ورزش ها را با
شدت و حدتی تام و تمام
انجام می دادم”.

باد بهار
ژاله اصفهانی
نوبهار آمد و از سبزه زمین زیبا شد
بوستان بار دگر دلکش و روح افزا شد

س�بزه رویید و چمن سبز ش�د و غنچه
شکفت
باغ یک پارچه آتشکده از گلها شد
بوی گل آورد از طرف چمن باد بهار
موسم گردش دشت و دمن و صحرا شد
ای عجب گر دل بگرفته من وا نشود
اندر این فصل که از باد صبا گل وا شد
وقت آن است که خاطر شود آزاد زغم
باید از شادی گل شاد شد و شیدا شد
مرغ دل در قفس سینه نگیرد آرام
تا غزل خوان به چمن بابل خوش آوا شد
ژاله صبحدم از چشم تر ابر چکید
گشت همخانه گل ،گوهر بی همتا شد

این آلبوم را که در ماه گذش��ته
به بازار آمد به دوس��تان طرفدار
موسیقی  6/8توصیه میکنم.
مدتی بود ک��ه تعداد آهنگهای
خوب  6/8در آلبومهای تولیدی
تهرانجلس بس��یار کم شده بود
و حتی آلبومهای خواننده های
برت��ر خارج از ایران هم ش��امل
آهنگه��ای جنجال��ی و ق��ری
نبودند.
خوانن��ده ه��ای ج��وان داخل
ایران هم بیش��تر به س��بکهای
 Reggaetonفارس��ی و رپ
فارس��ی جلب ش��ده اند ولی با
وجود این آهنگهای  6/8خوبی
هم در میان آنها دیده میشود.
این آلبوم شامل  11آهنگ می
باشد ولی در حقیقت  7تا آهنگ
دارد چون یک��ی از این آهنگها
مدلی آلب��وم (میکس کوتاهی
از آهنگهای آلبوم) و س��ه تا از
آهنگهای دیگر آلبوم هم دو بار
و با میکس های مختلف در این
آلبوم شنیده میشوند.
آهنگهای این آلبوم همه ش��اد
هستند غیر از آهنگ «نامه».

آهنگهای مورد عالقه من
در این آلبوم:

کارت درست نیست ،مثل ماه،
ناز عروس و دختر ناز ایرون.

اجرای هنری*** :
اشعار*** :
قوه تجاری***** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد** :

ام تی وی
عربی افتتاح
شد

ماه گذشته ،شبکه موسیقی ام
ت��ی وی بخش جدیدی را بنام
ام تی وی عربی به شبکه خود
افزود ک��ه قرار اس��ت موزیک
ویدئوه��ای عربی ،مس��ابقات
کشف استعدادهای موسیقی و
بخشی از برنامه های ام تی وی
آمریکا را به نمایش بگذارد.
ام ت��ی وی عربی ب��رای جذب
مخاطبان عرب زبان ارائه شده و
ام تی وی امیدوار است که بدون
از دست دادن اس��تانداردهای
خ��ود ،به فرهن��گ محلی نیز
احترام بگذارد .شبکه موسیقی
ام تی وی عربی گفته است که
امیدوار است در منطقه ای که
به خاطر تنش های سیاس��ی
مشهور اس��ت ،بتواند به عنوان
نی��روی متحد کننده فرهنگی
عمل کند.
دلیل افتتاح این ش��بکه جدید
این است که دو سوم جمعیت
جهان عرب ،زیر س��ی س��ال
میباشند و میتواند رشد خوبی
برای شبکه ام تی وی ارائه دهد.
ام ت��ی وی عربی به بازاری وارد

عل��ی و دانی��ال دو ج��وان ب��ا
اس��تعداد ایرانی هستند که در
سال گذشته آهنگهای خود را از
طریق اینترنت به ایرانیان سراسر
دنیا معرفی کردند.
در ماه گذش��ته ،ای��ن دو جوان
س��رانجام آلبوم خود را به بازار
دادند.
اینآلبومشاملآهنگهاییادشده
و چند آهنگ جدید میباشد که
در سبکهای  Reggaetonو Hip
 Hopو دیس��کوی فارسی می
باشند.
این مجموعه ش��امل  8آهنگ
و یک مدلی میباش��د که آن را
به ش��ما توصی��ه میکنم .حتما
از آهنگ “عش��ق م��ن “ لذت
خواهی��د برد .آهنگه��ای مورد
عالقه من در این آلبوم :عش��ق
م��ن ،دوس��ت دارم ،مثل منی
خیانت ،ما نخواستیم و فرار.

اجرای هنری**** :
اشعار**** :
قوه تجاری***** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد*** :

می شود که رقابت در
آن باال است .بیش از  50شبکه
موسیقی عربی در حال حاضر
فعالهستند.
در مراس��م افتتاحی��ه ام ت��ی
وی عربی ک��ه در دوبی برگزار
ش��د ،خوانندگان مهمان ابراز
امیدواری کردند که این شبکه
به شناخته ش��دن خوانندگان
خاورمیانه کمک کند.
ای��کان ( )Akonخوانن��ده
آمریکایی از جمله خوانندگانی
بود که در این مراس��م حضور
یافته بود.
عبداللطی��ف الس��ایق ،رئیس
عرب مدیا گروپ ،که ش��ریک
ام تی وی در این پروژه اس��ت،
ابراز امی��دواری ک��رد که این
ش��بکه ،عرب های مستقر در
کشورهای غربی را به بازگشت
به کشورشان متقاعد کند.
ام تی وی می گوید که از زمان
راه اندازی در سال  ،1981این
ش��بکه ،جوانان دنی��ا را از نظر
لباس پوش��یدن ،اندیشیدن و
صحبت کردن ،تحت تاثیر قرار
داده است.

سورونتو :جواد داوری 15 ،دسامبر
پارتی بزرگ کریسمس و سال نو
ص 2 :و 27

______________________

امید  28دسامبر در شرایتون
ص35 :
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خود داریم .گویی همه کس غلط
و من به حق هستم .گویی همه
راهها و آدم ها ریگی در کفش
دارند .میگردیم و میگردیم و
حتّی اگر ریگی پیدا نکنیم چیزی
را شبیه به آن نشان میدهیم،
بلکه خودمان را ارضا کنیم .حتی
شاید به این عمل خود نیز آگاه

“ما هم درست م 
یشویم”.
___________

م .سرشار

(مونتریال)

_____________

در آن روز گرم
مونترال
در سرتاسر آن سرباالیی به
این سؤال فکر میکردم .یکی از
روزهای گرم و شرجی مونترال
است.
از حوالی شربروک ،خیابان
یونیورسیتی را به سمت شمال
قدم میزنم .کم کم که شیب
سرباالیی تندتر میشود قلبم هم
شروع به دویدن میکند .ا ّما بیشتر
از قلبم گویی این ذهنم است که
جسته و گریخته
میدود و درگیر سؤاالتی شاید
بیپاسخ است .گاه پاسخی میآید
و میرود .همچون عابران این
پیاده رو.
آن طرفتر دستهی کودکان
مهدکودکی باطنابی در دست هم
گرهخورده عرض خیابان را رد
میکنند و من از خود میپرسم:
“راستی این خیابان در ذهن
این کودکان چگونه نقش خواهد
بست؟ خاطرهی یک خیابان در
یک روز گرم و شرجی مونترال؟
ا ّما سؤالی که از پیش ذهنم را به
خود مشغول کرده خیلی سریع
جایگزینمیشود:
“این همه اختالف و کینهورزی
در بین ما مونترالیها از برای
چیست؟”
آن طرفتر چشمم میخورد به
 Tim Hortonاین قهوهخانه
کانادایی که گویی من هم باالخره
به بعضی از محصوالتش عادت
کرده ام .آدمهای گاه عجیب و
غریب و لباسهای عجیبترشان
که به آنجا میروند تا نیمچاشت
سرپاییشان را میل کنند و تو
سعی میکنی به آنها خیره نشوی
و طوری وانمود کنی که انگار
هیچ تفاوتی بین آنها و دیگری
نیست .این هم بیش از چند
لحظه حواسم را به خودش
مشغولنمیکند.
گویی من هم به نوعی به دیدن
این تفاوتها عادت کرده ام.
پس چرا ما به تفاوتهای یکدیگر
عادت نمی کنیم؟
دوباره سؤال قبلی:
“این همه اختالف و بغض از برای
چیست؟ “
خیابان شربروک را که رد میکنی
کمی باالتر از یک مدرسه
رد میشوی و چند ساختمان
 .McGillنوجوانانی را میبینی
که دوچرخه سوارند و بر عکس
چندین نوجوان ایستاده که
سیگارمیکشند.
در دلم میپرسم:
“حیف نیست؟ میدونین چه
بالیی دارین سر خودتون
مییارین؟”
و تو گویی هر سؤالی به آن سؤال
تکراری و آزار دهنده پیوند
میخورد“ :چقدر بدگویی؟”
خیابان  Miltonرا که رد میکنی
و سرباالیی تند آنجا ،گویی
ارادهات را در یافتن پاسخ قویتر
می کند:
“شاید ما همیشه دوست داریم
از دیگران متفاوت باشیم .انگار
تافتهی جدا بافتهایم .با کوبیدن
دیگران سعی در بزرگ کردن

نباشیم”.
ا ّما نه شاید این دلیل برای این
همه کین و اختالف کافی نباشد.
زن مس ّنی از کنارم رد میشود.
با آن موهای بور و ناخنهای
بلند الکزدهاش آرام است و
متین .مرا که میبیند لبخندی
با مهربانی میزند .من نیز .ا ّما
نمیدانم آن لبخند برای چیست.
هن من با آن کیف
هن و ّ
شاید ّ
کامپیوتر سنگین و کیف دستی
سنگینتر از آن او را به خنده
واداشته است .شاید به جوانی
و بیتجربگی نسبی ام و آن
مشغولیت ذهنی که در چهرهام
نمایان است خندیده .و یا شاید به
یاد ایّام گذشته خود افتاده .جالب
است به زمانی در گذشته رجوع
کردن وقتی که چند سال بعد
را دیدهای .به هر حال علّت آن
خنده هر چه که بود مرا به یاد
جوابی دیگر انداخت:
“شاید ما چشم دیدن همدیگر را
نداریم .ضرب المثل هایمان هم
که بی ارتباط با این طرز تف ّکر
نیست:
“دیگی که برای من نجوشه
میخوام برای هیچ کس نجوشه!”
دوست نداریم با هم بخندیم،
بیشتر دوست داریم به هم
بخندیم .تو گویی یا من و یا هیچ
کس دیگر .من هم که میتوانم
من هم که میخواهم ،من هم
که هستم ،من من من ...شاید ما
اسیر منهای خود هستیم .شاید
منییت در ما قویست که
بقدری ّ
تحمل دیدن حضور غیر من را
ّ
نداریم”.
دلم به نسیمی خوش است که
اگر بوزد و با خودش کمی عرقم
را بخشکاند .بر خالف همیشه
آرزو میکنم چراغ پیاده قرمز
باشد تا کمی استراحت کنم:

- “Hi. How are you do”?ing
- “Pretty well, your”?self

همکاری را از دور میبینم که
هر وقت مرا میبیند از امتحاناتم
میپرسد .سعی میکنم با خندهای
که یاد گرفتهام داشته باشم،
جوابش را بدهم و هیچ به روی
خودم هم نیاورم که حداقل روزی
سه بار این سوال را میشنوم و
یک جورایی از پاسخ دادنش
خسته شدهام.
ا ّما ای کاش همه پاسخها به این
راحتی بود.
راحت؟
راستی شاید ما همیشه دوست
داریم کار راحتتر را انجام دهیم.
راحت است ویران کردن و
نساختن.
راحت است بهانه آوردن و نبودن.
راحت است جفت پا گرفتن و
راه نرفتن.
راحت است مدام از همدیگر ایراد
گرفتن و کمک نکردن.
راحت است اختالف انداختن و
دوستی نکردن،
راحت است همدیگر را به سخره
گرفتن و آستین باالنزدن...
 5041یونیورسیتی.
در را که باز میکنم خنکای سالن
همه سؤالها و جوابها را از ذهنم
پاک میکند .به خود میگویم:
“ما هم درست میشویم”.
 16نوامبر 2007

کارهایساختمانی
کـــلی و جزئی

 تعمیرات و،نقاشی ساختمان
،رنگ انواع لوازم چوبی منزل
 پلکان و،کابینت آشپزخانه
 نصب،درهای ورودی چوبی
هاردوود
با قیمت مناسب
(514) 369-6047
(514) 969-8554
MehdezadehDec01,15willpayakavn

قابل توجه خامن ها





فال قهوه و ورق

جویای شریک

(514)

514-483-6990

514-487-9186
aug15Msghafai: paid $10

will payAkavan:Nov01,15

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

با قیمت استثنایی

514-999-4161
ghafuri:pays$10/month

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

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

کلیه خدمات آرایشی
با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

استخدام










وقت
نیمه
کار
برای
نفر
به چند






زیست







شناسی و
تدریس

باتخفیف ویژه برای هموطنان

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

اولدمونتریال
درمنطقه
،دپانور
در











































 
شناسی
زمین
.نیازمندیم

آموزش رقص ایـرانی وعربی

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



























و



















 
کالج
دبیرستان
سطح
در
845-2752




(514)









































 
توسط استاد باتجربه



























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

jan08LeilLesanipaid$120

majidDec01,15willpayakavn

(514)
























 استخدام































سوپراخوان برای شعبه دوم

ا





ست
خ

د
ا
م

342-1810

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

Pizza AVIN

مژده مژده






















پیتزامیکر
و
راننده
نفر
چند
به











در
پیتزایی
در
کار
ی
برا
باتجربه



















نفر
چند
به
آیلند
وست
در
خود
























نیازمند
ساده
کارگر
و
Cashier





















رستوران گیالن
شماره
به
راخود
روزمه
لطفا
.است

















 :زیر فکس کنید

Reza:Oct.01,15:will pay akavan











ساختمانی
کارهای



















استخدام

عالی
شما
بیزنس


















 Tel.: 514-688-5789
باردرماه2  شهر3








-----





















فرصتشغلاستثنائی























بزودی بزودی






















































ABOVE
AVERAGE
income















































NDG در قلب












 
career
opportunity!
Advertise
with
us


















 Tel.: A514-969-5222
chance to make













------514.
a difference!

































ساختمانی
کارهای
کلیه
اجرای




























وقت
اسرع
در

















گارانتی
و
دقت
با

































طوالنی
تجربه
با
و بهای مناسب
کامل

paidtoendofDec2006

College, University)
tutoring
(High-School,










:ناحیه وست مونت فورا نیازمندیم
(514) 937-6-937

،باغذاهای شمالی

514-485-7009












گسترده
تیراژ















خوشمزه و باکیفیت


























خدمت ارتقاء
در

گرافیکعالی

Mehrnoosh

paid to end of July

Mehrnoosh

paid to end of July

996.9692

514-805-3696
514-236-5195

PROMOTE government









































subsidized plan to families







استخدام
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222














paidahavan: sep 15

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:












































 
to save for their children’s




























موسیقی







آموزش














Post-Secondary
Education.













































 
Call Vahan



























جواد داوری

مترجم رمسی
Tel.: 514-560-6720

































 آرزو تحویلداری یکتا













شهریاربخشی
مترجم رسمی دادگستری

514-484-6897

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan

5STAR

416-223-0850

تــــاتو

زبان






تدریس






paidtoendofDec2006

College, University) 








tutoring 






(High-School,

514-708-2959
514-489-4021

solimaniHarly:oct01,15willpay

West Island

(514) 830-1840

پرستارساملندان

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754







 از سالمندان،باتجربه و دارای دیپلم
.شما دلسوزانه نگهداری می کنم

fromJuly15

،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

HELP WANTED

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

























 













Babai,will pay akavan: oct-nov:80

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

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

قدیمی ترین کتاب فروشی
تورنتو تازه های موسیقی و
کتابهایجدید
5513 Yonge St. Tel.:

پیشگویی و
آینده نگری

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

678-6451

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

paid:dec07

485-0739

















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

paid til nov1:60

استخدام

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها

استخدام

کتابفروشیپگاه

514-685-8326
514-813-8326

hasan MorghiNov15,dec01NotPaid

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

996-9692
استخدام

نوشیـن

Tel.: 514-577-7993

1386آذر10 k 818شمارهk 14سالk

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

 با وقت قبلی-- توسط شادی









514

فال قهوه وکارت

به یک نفر شریک فعال در یک
رستوران ایرانی واقع در
) خیابان دکاری (مونتریال104
.فورانیازمندیم
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دف
آموزش






























تدریس ریاضیات

West Island
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استخدام

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

514-933-0-933































 
















هیپنوتیـزم
ع
م
جما
کلبه
و







Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952
moradi:Nov.01










،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
،مدارک
ترجمه
،رسمی
دعوتنامه

 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه
514-624-5609
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه


















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




































ل








 514-567-1797
مترجم رمسی






























































































__________________________________










































































مهربان
مــادری










































6107
Sherbooke
















 W. Tel.: 514-484-8072
________________________________
























































از سالمندان و کودکان شما در تمام

























































محمودایزدی
، حتی ویکندها،مدت شبانه روز
NDG


























)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو
514-583-9619
کبک
مترجمین
عضوجامعه




















4
8


عمرًا اگه لنگشو پی
دا
کن
!ی












 














.نگهداری می کند
514-683-0707




























 
514-768-9485






























































davood

امضاء
تصدیق
دعوتنامه و




















تضمین
با
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه


















کامپیوتر
آموزش
























فدرال
ایالتی و
های
سازمان
و
ادارات
تائید






































Tel.:
514-745-0318












Cell.:
514-246-8486
TATOO
Fax: 514-745-1136
از مبتدی تا پیشرفته





















یابی
عیب
و
 تعمیر















کردن
اسمبل
 ارتقا و









 کامپیوتر
ویندوز
انواع
 نصب
















 ویــروس زداییو نصب انواع آنتی ویروس
 طراحی صفحات وب نصب سیستم های شبکه آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواهشما

علی سلیمی






با








514-979-2120

514-624-7581

Zarif
Catering

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















QUEEN
MARY (Decarie


)





5301









SNOWDON











































































































pc card 





























































متـرجم
رضانوشادجمال






 دعوتنامه،ترجمه کلیه مدارک




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
















VHS

DVD




�






























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









 امور پناهندگی و مهاجرت، رسمی



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


























514-575-7080







(514) 333-7309
514-294-8242
AKHAVAN

درمان بیماری ها

سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille

1731 Oxford (X: Grenet)

تــــاتو





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





















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

















..........
































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









































ابرو و لب
،چشم
دائم
آرایش

















سیروس













TATOO




















 هفته
به روش کامال بهداشتی
عقد و
سفره
تزئین


























و جلوه طبیعی































نامزدی
میز











514-333-7309




















































1731
Oxford
(X:Grenet)
























514-482-0981
�




















 Ville-St-Laurent
514-581-8707





Shirin
Afshari




















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

www.

paivand.

ca

shorehNajafi:$180todec07paid90$

... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000
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رفسنجانی :امیدواریم غرب
راه درستی انتخاب کند

AksMail

پست نامه و عكس

به ایران

در كمتر از  3روز با هزینه
پستی تنها یك دالر
تجربه كنید
 AksMailبا

www.AksMail.com
M. Togha info@aksmail.com Dec01

استخدام
به چند نفر فروشنده
Sale Reps.

(ترجیحا خانم) باحقوق کافی
درکمپــــانیتلفن
( )Base telecomنیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر با شماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
(514) 789-6122 Ext. 229
(514) 928-7019
MehrnazGolchinDec01,15willpayakavn

استخدام
به چند سکرتر (ترجیح ًا خانم)
آشنا به زبان های فرانسوی،
انگلیسی و فارسی
و کامپیوتر (ورد ،اکسل و)...
باحقوق کافی در کمپانی
بازاریابی ()Distribution-Aly
نیازمندیم .آقای حکیم
(514) 699-2259
hakimDec01,15willpayakavn

استخدام

به سه ویترس و یک نفر
 Dishwasherبرای کار در رستوران
در ناحیه  NDGنیازمندیم:
514-814-2953
restoGuilanNaimi:Dec01,15willpayakavn

اجاره آپارمتان

آپارتمانی  4و نیم در ساختمانی
بسیار آرام ،کاندو استیل  5 ،دقیقه
تا مترو ،با قیمتی بسیار مناسب
Tel.: 514-501-5258

Tina

تدریس خصوصی
زبان فرانسـه

توسط خانم دارای دیپلم زبان
و فرهنگ فرانسه 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
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 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
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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

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

florGolyardi

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

www.paivand.ca
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رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران به غرب در مورد
نحوه برخورد با ایران هشدار داده و وزیر خارجه از شکست آمریکا
در مواجهه با ایران سخن گفته است.
روز جمعه 30 ،نوامبر ( 9آذر) ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان ایران
 ،با اش��اره به دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا
گف��ت “امیدواریم پ��س از این مذاکرات ،از طرف کس��انی که
تاکنون زورگویی علیه ایران می کردند ،راه درستی انتخاب شود
و خودشان ،ایران و منطقه را به زحمت نیندازند”.
آقای رفسنجانی هشدار داد “اگر هدف آنها از مذاکره ماجراجویی
است ،مطمئن باشند که سرنوشت آنها در ایران از سرنوشت شان
در کشورهای افغانستان و عراق بدتر خواهد شد”.
اکبر هاشمی در س��خنان خود در مراسم نماز جمعه تهران ،با
انتقاد از موضعگیری کشورهای غربی در مورد پرونده هسته ای
ایران ،گفت “این موضوع ،ظلمی است که قدرت های غربی به
کشور مظلوم انقالبی و اسالمی ایران می کنند”.
ام��ام جمعه موقت تهران گفت که قبل انق�لاب ایران ،آمریکا،
فرانسه و بریتانیا قرارداد همکاری هسته ای با این کشور منعقد
کرده بودند اما به تعهدات خود عمل نکردند و افزود که “ایران از
این کشورها طلبکار است”.
به گفته آقای رفس��نجانی ،از بیس��ت و پنج س��ال پیش ،ایران
توانسته است به تنهایی در زمینه برنامه های هسته ای فعالیت
کند و افزود این کشور تکنولوژی هسته ای در عرصه های ساخت
نیروگاه ،استخراج و مواد معدنی و غنی سازی اورانیوم را به دست
آورده است.

عکس العمل ایران

وی تاکید کرد که ایران تنها در صدد بهره برداری صلح آمیز از
انرژی هس��ته ای است و در مورد موضع کشورهای غربی گفت
“تردید و ارعاب ،ایران را جدی تر کرده و وادار می کند که از خود
عکس العمل نشان دهد”.
آقای رفسنجانی در مورد عکس العمل احتمالی ایران توضیحی
نداد.
کش��ورهای غربی ایران را به تالش برای دستیابی به تسلیحات
اتمی در پوش��ش برنامه های صلح آمیز هس��ته ای متهم می
کنند و شورای امنیت س��ازمان ملل متحد تا کنون با تصویب
دو قطعنامه ،خواستار تعلیق بخشی از برنامه های هسته ای این
کشور ،به خصوص غنی سازی اورانیوم شده است.
دولت جمهوری اس�لامی این دو قطعنامه را رد کرده و محمود
احمدی نژاد ،رئیس جمهور ،ماه گذشته از راه اندازی تجهیزات
الزم برای غنی سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی خبر داد.
برخی تحلیلگران امور ایران گفته بودند که هاشمی رفسنجانی،
رقیب آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال
 ،2005با تندروی های دولت در سیاس��ت خارجی ،از جمله در
زمینه برنامه های هسته ای ایران موافق نیست.

متکی و ‘باخت آمریکا’

همزمان ،منوچهر متکی ،وزیر خارجه ایران ،در سخنانی مخالفت
آمریکا با برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی را بی اثر دانست
و گفت “آمریکا در مصاف هسته ای با جمهوری اسالمی باخته
است”.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران  -ایرنا  -آقای متکی که در جمع
گروهی از بسیجی ها سخن می گفت ،آمریکا را به دروغگویی در
مورد برنامه های هسته ای ایران متهم کرد و اظهار داشت که این
موضوع آشکار شده است.
وزیر خارجه ایران در اش��اره به اظهارات برخی ناظران در مورد
احتمال حمله نظامی آمریکا علیه تاسیسات هسته ای ایران ،در
مورد عواقب چنین اقدامی هشدار داد.

گزارش :چهلم دكتر زهرا ،پزشک مقتول در همدان
ادامه از صفحه30:
پدر ،مدام میان حرف هایش خطاب به همسرش
می گوید:
«آرام باش و گریه نكن .سعی كن در مراسم هم
آرامش خودت را حفظ كنی».
بعد رو به من كرده و طوری كه همسرش نشنود
می گوید:
«به مقدساتم قسم كه من بیشتر از همه این ها
زجر می كشم .شب ها بیش تر از دو ،سه ساعت
نمی خوابم .سعی می كنم جلوی برادر و مادرش
گریه نكنم تا بیش از این ها ناراحت نشوند».
پدر ،بار دیگر اتفاق های همدان را به خاطر می
آورد:
« در بازداش��تگاه منك��رات ،همه پرس��نل می
خندیدند و تسلیت می گفتند .انگار هیچ اتفاقی
آن جا رخ نداده .آخر تسلیت به چه درد من می
خورد».
او در همدان به دیدار رییس دادگاه هم رفته بود.
از گفت و گویش با رییس دادگاه می گوید:
«به من می گفت موضوع را رسانه ای نكنیم و با
هیچ كس حرف نزنیم .می گفت با رس��انه های
بیگانهمصاحبهنكنم».
مس��ووالن دادگاه در باره وكالت این پرونده هم
پیشنهادی به خانواده بنی یعقوب ارایه كرده اند:
« گفتند به طور رایگان بهترین وكیل را در اختیار
ما قرار خواهند داد به شرطی كه وكالت پرونده از
خانم شیرین عبادی سلب شود .من هم در پاسخ
گفتم كه وكیل رایگان نمی خواهیم .فقط پرونده

را به تهران منتقل كنید».
به گورستان رسیده ایم و رنگ رخسار مادر تغییر
می كند .چهره اش در هم می رود چشمانش تر
می شود .روز جمعه است و مراسم چهم زیادی بر
پاست .سر و صدای مداحان و مرثیه گویان زیاد
است اما سكوت گورها بر آن ها چیره است .قطعه
 254از قطعات جدید بهشت زهراست .روی هیچ
گوری سنگ قبر دیده نمی شود .تنها نشانه برای
شناسایی مرده ها صفحه فلزی سیاه رنگی است
كه در قسمت باالی قبر نصب و نام متوفی روی
آن نوشته شده.
آسمان ابری است و زمین سرد .بارندگی روزهای
قبل س��بب ش��ده تا برخی جاها گلی شود .گام
های مادر زهرا وقتی نزدیك قبر دخترش می شود
سست می شود و لرزان .روی زانو هایش به زمین
م��ی افتد و بی اختیار گور دخترش را در آغوش
می گیرد .پ��در و برادر دكتر زه��را هر كدام در
گوشه ای ایستاده و گریه می كنند؛ باالی گوری
كه زیر خاك س��ردش زهرا بنی یعقوب ،پزشكی
كه بیستم مهرماه توسط نیروهای بسیجی ستاد
ام��ر به معرف همدان دس��تگیر و پس از دو روز
بازداش��ت غیر قانونی به طرز مش��كوكی از دنیا
رفت ،آرمیده است.
دو نفر كنار مادر نشس��ته و او را آرام می كنند.
چند نفر دیگر هم گل های پرپر شده را باالی سر
حاضران می ریزند .یكی ازسرداران سپاه با لباس
نظامی كنار پدر ایستاده و با او همدردی می كند.
كاله نظامی اش را در دس��ت گرفته و با دس��ت

دیگرگوشه چشمانش را پاك می كند.
هوا س��ردتر ش��ده و مراس��م رو به اتمام است.
پدرگریه كنان می گوید:
«او هیچ جرمی مرتكب نشده بود كه كشته شد.
هرگز از خونش نمی گذرم .یك بنای كم س��واد
چط��ور به خود اجازه می دهد كه یك پزش��ك را
دستگیركند».
درباره پرونده دخترش هم صحبت می كند:
«آنها به راحتی پرونده را دستكاری می كنند .ولی
ما مدارك زیادی داریم كه نشان می دهد دخترم
خودكشی نكرده و به قتل رسیده است .روزی فرا
می رسد كه رسوا خواهند شد»
هوا تاریك شده.
چند ش��مع می��ان گلبرگهای پرپر ش��ده روی
گوراطراف قبر دكتر زهرا را روش��ن كرده اند .از
گف��ت و گو های افراد حاضر می توان حدس زد
كه هیچ كس موضوع خودكشی را باور نمی كند.
فامیل ها ،دوستان و همكالسی های دكتر زهرا
و چن��د تن از اعضای كمیته مادران كمپین یك
میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه
زن��ان از جمله ناهید میر ح��اج ،ناهید جعفری،
فرخنده جبارزادگان و مری��م زندی از میزبانان
خداحافظی می كنند و به سمت اتوبوس حركت
می كنند.
مراسم چهلم تمام شده.
قطره های باران پیشانی زمین را بوسه می زنند.
پدر ،مادر و برادر دكتر زهرا تنها كسانی هستند
كه باالی گور ایستاده و به آن خیره شده اند.
عكس كانون زنان ایرانی از:
آرش عاشوری نیا
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آنچه برای سالمت زن خوبست
برای شوهر دردسرزاست!

راهن
مائی یا چاهنمائی

درپیوند
شماره  816صفحه  21خواندم مشاجره شوهر
برای سالمت زنان خوبست و باعث می شود که
کمت��ر از بیماری های قلبی و دیگر بیماریهای
مهلک رنج ببرند!
چون خانواده همس��ر بنده اکثرا دارای ناراحتی
های قلبی هستند ،پس از خواندن مطلب کلی
از دست خودم کفری شدم که چرا اینقدر نسبت
به سالمتی همسرم بی اعتنا بوده و درعرض سی
سال گذشته با ایشان به تکافو دعوا مرافعه نکرده
ام؛ لذا تصمیم گرفتم توصیه پیوند را آویزه گوش
کرده ،به محض این که فرصتی دس��ت داد ،به
سالمتی ایشان کمک های شایان کنم!
سر شام از دست پخت ایشان ایراد گرفته و اولین
واکس��ن را به ایشان زدم ...که چشم تان روز بد
نبیند ،ناگهان ماننده کوه آتشفشان منفجر شد و
سرم فریاد کشید:
چ��ه مرگته بهونه میگیری! ک��ی پا روی دمت
گذاشته سر من خالی می کنی؟! ...به جای شام
کوفت بخور و برو پائین توی دفتر صاحاب مرده
ات بخواب!
خالصه آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم و کلی
هم گرسنگی کشیده و سرما خوردیم.
لطف��ا دیگر از این ن��وع راهنمایی نفرمائید که
چاهنماییاست!

هموطن دمق شما از «ری وی یر
دولو» کبک

-----------------بازتابی بر چاپ عکس
«زیبایی پش��ت»روی
جلد

گل پشت و
رو ندارد
تا کور شود
هر آنکه نتواند دید!

NO
!!?POR QUEAS
TE CALL
«چرا
خفهخون
منیگیری؟»

حتما ش��نیده اید در
جلسه سران کشورهای
اس��پانیائی زب��ان،
«هوگو چ��اوز »،رئیس

درج نامه آقای علی اصغر محمدی در پیوند پیروزی” منظورتان پیروزی چه کسی بود؟
جنگ
شماره  15نوامبر (ص )23 :سیالبی از “خود را گول نزنیم .بار گذشته شد:
شادباش های مندرج در آخرین شماره پیوند
اعتراض و واکنش های گوناگون با خود به جنگ تا نوشیدن جام زهر”.
را خواندم و لذت فراوان بردم.
شش
از
که
مینویسد
همراه آورد .این دردنامه را کسی
ابتکارتان در درج ش��ادباش ها بدون ش��ک مورد
سیزده
از
و
بسته
و
کرده
پیام و نامه ی زیر بسیاری از اعتراضات س��الگی ژ 3را باز
تایی��د و تقدیر هموطنان میباش��د ،چون قدمی
خوانندگان را جمع بندی میکند .سالگی پشت ضد هوایی تک لول نشسته.
پ��س از زیارت صفحه اول پیوند روی س��ایت
بزرگ و پس��ندیده و مفید و ش��ادی آفرین برای
نوج��وان بودی��م که هم ب��ازی دو چرخه
پیوند،
جامعه ایرانیان برداشته اید.
سواریم حمید جعفری اسیر شد و وقتی آزاد
(باسن)
ساید»
«بک
زیباترین
جهانی
(مسابقه
آفرین بر شما! در اجتماع ما خوشبختانه خبرهای
ش��د هر دویمان مردانی بالغ بودیم .پدرش
ک��ه در آن بی��ش از 18هزار نفراز  29کش��ور
مسرت بخش مثل ،توفیقات جوانان مان در رشته
یک جیپ آهو داشت ،هدیه کرد به جبهه.
شرکت کرده بودند).
های تحصیلی ،توسعه ی کسب و کار اربابان حرف
دلخوشی من و خواهرم یکی دو
فکر کردم این «بک س��اید» عزیز بخوره تو سر سراسر سیاهی ،مرگ و خشونت و بالهت
و صنایع ،پیونده��ای مبارک و میم��ون ازدواج،
روزی بود که بابا زنده از جبهه بر
اون سمبلی که نمی تونه زیبائی های طبیعت رو
میگشت .یک وقتها نصف شب خواهرم بیدارم
گس��ترش خانواده ها و ...فراوان اس��ت .درج این
دوستان عزیز پیوند
ببینه و چشم های دریده اش را می پوشونه!
در
دم
میرفتم
اول
اومده.
بابا
پشو
که
میکرد
سیاهی،
سراسر
ی
نامه
تهوع
و
اعجاب
درنهایت
....
اخبار باعث تش��ویق جوانان و افتخار خانواده ها
آن
کاش زیر عکس می نوشتید تا کور شود هر
نمیذاشت
مامانم
آخه
میکردم.
نگاه
پوتیناشو
اصغر
علی
نام
به
را
آقایی
بالهت
و
خشونت
و
مرگ
میگردد .اطالع از پیش��رفت و توسعه موسسات
که نتواند دید!
حیوونکی
میگفت
کنیم،
بی��دار
رو
بابا
بریم
خواندم...
پیوند
پیش
شماره
در
محمدی
تجاری و مال��ی و اقتصادی و صنعتی هموطنان
اس!
خسته
محله
فضول
پیش از ای��ن هم البته در پیوند مزخرفاتی از این
موجب سربلندی اجتماع ما و شامل مژده انسجام
دس��ت ،تحت عنوان آزادی بی��ان و غیرو خوانده بعد میرفتم باالی کمد سراغ کیسه اش .کیله
--------------------------بیشتر جامعه ایرانیان میباشد.
بودم ،اما این بار آنچه مرا بسیار شوکه کرد ،پهنه و ها (غذای اضطراری رزمندگان که یک بسته
اتیکت :آداب غذاخوردن
چه خدمتی بهتر از این.
مواد فش��رده غذایی آمیخته با شکر ،شیرین
عمق مزخرفات نویسنده محترم بود.
....من هم چند توصیه بسیار ساده برای هموطنان
جناب آقای رحیمیان ،ابتکار و ابراز حسن نیتتان را
باور این موضوع که هی��ات تحریریه پیوند اجازه و تیره رنگ است و ما فکر میکردیم شکالت
عزیزم دارم:
هموطنان ارج میگذارند و قدرش را نیک میدانند.
چاپ چنین سیالبی از الطائالت را در نصف صفحه اس��ت) رابرای خواهرم م��ی انداختم و خودم
کنید.
حذف
کلی
بطور
را
قاشق
اول آن که
اطمینان دارم که مثل همیشه موفقیت تان را در
دنبال کارد سنگری و تفنگش میگشتم تا آنها
بدهد ،برایم سخت است.
بخدا...
را
شما
سوپ)
جز
(البته به
خدمت بزرگی که به عهده دارید از خداوند مسئلت
را تمیز کنم و با روغن زدن برق بیاندازم .هنوز
راستی این آقا از کدام سیاره آمده است؟!
ندهید!
نشان
اشتیاق
خوردن
 به 8س��ال جنگ با عراق با آن حجم عظیم مرگ و من عاشق لندورهای کهنه و گل مالی شده ام
دارند .همیشه سالمت و شادمان باشید.
نیازی
دس��تمال
به
که
بخورید
غ��ذا
آنط��ور
چ��ون هروقت دم خونمون پارک بود معنیش
ویرانی کافی نبود؟
دکتر شادمان
!
د
نباش
آیا مث��ال عراق ام��روز برای ای��ن حضرت کافی این بود که بابا پیش ماست .اما دوست عزیزم
 دستمال کاغذی را مچاله نکنید!میدونی چندتا از دوستای زمان بچه گیم مثل
نیست؟!
مظاهری،
مریم
غرقی،
سجاد
میرمحمدی،
یاسر
محل
بوفه
کنید،
 بوفه رفتن را بطور کلی حذفهنوز هم می گویید جنگ جنگ تا پیروزی ،کدام
زیر رگبار
ماشین
ازین
شهرابی
علیرضا
و
مهر،
طالب
رویا
سرتان!
توی
بخورد
پیروزی
آن
آقا؟!
پیروزی
آنتی تز «اتیکت» غذا خوردن است .هر از گاهی
آتش با قدی افراشته یک لشکر را اداره کرده بود.
کارتون زیبای «راتاتویی» را با بچه هاببینید!
من و بسیاری از دوستانم نمی فهمیم ،آخر چرا از متنفرند چون براش��ون خبر آورده بود که سرگرد به جای ش��عار دادن عقل مان را به کار بگیریم و
هموطن شما ،زری
جان و هستی دیگران بذل و بخشش می کنید؟ اس��د میرمحمدی در خط اس��یر ،سرگرد هاشم سود و زیان خود و مردم خسته و سختی کشیده
اگر دلتان برای کشتار و جنگ لک زده چرا خودتان غرقی از پا مجروح ،سرهنگ مظاهری بی دست و مان را بفهمیم.
در مونتریال نشسته اید ،بلند شوید همین امروز هواپیمای سرگرد حسن طالب مهر با آتش خودی ای��ن که در کانادا کنار گود بنش��ینیم و به هزینه
بروید افغانستان ،بروید ،بغداد ،آقا!
منهدم و خودش با رگبار کورکورانه پدافند خودی هموطنان مظل��وم مان در ایران چیر لیدر Cheer
پیکر
میلیمتری
ش��صت
خمپاره
و
ش��ده
شهید
هوبرت)
ع .بهتاش (سنت
 Leaderمش��تی هوچی شویم و بگوییم “لنگش
کرده؟!!
تکه
تکه
را
شهرابی
سرهنگ
کنسرت گذاران بیشتر احترام
است)
شده
کوتاه
(این پیام
کنید” س��اده اس��ت؛ اما ش��مایی که به سیما و
عزیزم؛
برادر
س��خن اهل دیانت و تقوایی��د و حتما اهل فهم و
بگذارید...
جاک ...هایی که جنگ
ما هم کمتر از ش��ما دیوانه وطنمان تحصیلکرده اید ،بدانید که همه ما در برابر گفتار
«آن
پیام برای دست اندرکاران امور هنری
نیستی .م
خود و اث��رات آن ،ولو به اندازه دانه فلفلی ،پیش
!»
د
گن
هند خودشان بروند بجن
مونتریال...
میخوا
سال  99وقتی طالبان در افغانستان پرودگار دانا مسؤولیم.
پس از چند هفته که اعالن کنسرت اندی را در
 12دیپلمات ایرانی را کشتند زمزمه آیا می توانیم جوابگوی یک قطره خون ،یک دانه
پیوند می خواندیم ،من و خانواده ام منتظر خرید
برادر عزیزم؛ خط��ر حمله آنها به ایران بود .به فرمانده ش��جاع اشک ،یک لحظه چش��م براهی ،یک روز آوارگی،
سابق یکی از لشکرهای زرهی گفتم:
بلیت کنسرت اندی بودیم ...اما در شماره پیش دیگر
یا یک نفس آه کسانی باشیم که شاید بر اثر خود
هستیم.
ما
بخواهید
رو
مین
روی
و
سرباز
تیمسار،
ش��یرینی و غفلت امثال ما گرفتار بالی عالمسوز
اثری از اعالن نبود ...راستی موضوع چیست چرا به
جدی
میگویم،
راست
دانست
می
کرد.
مهربانی
نگاه
جنگ شوند؟
مردم قول فالن بهمان برنامه را می دهید ،بعد بدون
نمیکنم.
هم
اغراق
و
هستم
درود بر آنان که راستی پیشه اند
هیچ توضیحی کنسل می کنید ،آیا این کلک جدید
دوست عزیز جناب آقای علی اصغر محمدی
بگذار
نیستیم.
هم
ما”
“خود
بار
این
حیفی.
گفت:
برادری از برادران شما در مونترآل
بیزنس است؟ چرا به مردم بی احترامی می کنید،
جنگ نعمت الهی اس��ت اما فقط برای عده آن جاک ...هایی که جنگ میخواهند خودش��ان
الاقل یک توضیح کوچک بدهید...
ای الش��خور ،دالل تیر وتفنگ ،و احتکارگر و بروند و بجنگند!
فرصت طلب.
یک هموطن دخلور
این را گوش خودم از مردی شنید که هشت سال
این ک��ه فرمودی��د “دکتر جن��گ جنگ تا
پیوند :اطالعیه کنسرت اندی را ،آقای مرتضی

نامه علی اصغر

ملت همیشه در صحنه،
لنگش کنید

صادقی به پیوند فرستادند ،و پیرو تماس های
متعدد ما ،در مورد کنسل شدن برنامه هنوز هیچ
توضیح به ما نداده اند.

جمهور ونزوئ�لا که در پرچانگی
و بیمالحظه حرف زدن دس��ت
دوس��تانش در حکومت اس�لامی
را از پشت بسته است ،چندین بار
«خوزه ماریا ازنار» ،نخس��ت وزیر
قبلی اسپانیا را ،که البته در جلسه
حضور نداشت ،فاشیست نامید.
«زاپات��رو» نخس��ت وزیر فعلی
اسپانیا از او خواهش کرد نزاکت
را رعای��ت کند ،چراک��ه «ازناز»
منتخب مردم اسپانیا بوده است.
چاوز که طب��ق معمول فرصت

کاردینال ،دولت ،مدرسه
ادامه از صفحه21 :
آقای لیزه ،در آخرین کتاب خود که
آن را به گونه ای تصنعی «ما» نامیده
است ،تاکید می کند که والدین دانش
آم��وزان در کبک به ح��ذف واقعی
آموزش مذهبی در سپتامبر  2008از
مدارس تن در نخواهند داد.
او می افزاید من پیش بینی می کنم
که ناپدید ش��دن آم��وزش مذهبی
از م��دارس طوفان بعدی را به دنبال
خواهد داشت که مجمع اولیای دانش
آموزان و کمیس��یون های مدارس را
در خواهد نوردید و س��یل تلخ ها را
جاری خواهد ساخت.
به نوشته ژان فرانسوالیزه ،هیچ مدرسه
مذهبی کمک مالی از کبک دریافت
نخواهد کرد.
اما والدین ،در ص��ورت تمایل ،برای
آم��وزش فرزن��دان خود بای��د پول
بپردازند .چنین آموزشی می تواند به
مدت یک و نیم ساعت در برنامه های
صبح روزهای جمعه گنجانیده شود.
به بیان دیگر ،مذه��ب از در جلوئی
مدرسه خارج می شود و از در عقبی
دوباره وارد می گردد.

جناب آقـــای رحیمیان
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آقای لیزه می نویسد:
«آنچه اکثریت کاتولیک بطور سنتی
از جای��گاه م��دارس م��ی خواهن��د
انتقال ایمان اس��ت ،نه تحقیر آن .به
گونه عملی و تاریخی ،میراثی وجود
دارد ک��ه می توان آن را تعدیل کرد،
هماهنگ کرد و حتی تغییر داد ،ولی
نمی توان حذف کرد».

خوب! حاال رئیس  PQچه
فکر می کند؟

آقای لیزه مدعی اس��ت که اکثریت
والدین می خواهند مدرسه این نقش
خ��ود را درباره فرزن��دان آنان حفظ
کن��د .بزعم وی ،بع��د از انجام اولین
ش��عائر مذهبی ،هنگامی که بچه به
مرحله نوجوانی می رسد ،مذهب را
رها می کند ،همانگونه که والدین او
کرده اند!»
آی��ا همین والدین هس��تند که می
خواهند تعلیم��ات دینی در مدارس
حفظ ش��ود؟ این قبی��ل گفته ها از
انسجام برخوردار نیستند.
اکنون خانم م��ارووا ،چگونه فکر می
کند؟
آیا به همان سادگی که درباره قانون

حرف زدن به کسی نمیدهد ،بارها
وسط حرف او پرید تا اینکه باالخره
«خوآن کارلوس» ،پادش��اه اسپانیا،
که کنار نخست وزیرش نشسته بود،
از کوره در رف��ت و با زبانی که اصال
ملوکانه نبود به چاوز تشر زد که «چرا
خفهخوننمیگیری؟»...
فک��ر می کردم چ��را پیامد آن همه
مزخرف��ات رئی��س جمه��ور ما در
جلس��ات مختلف س��ازمان ملل و
محافل مختلف اینترنشنال یکی نبود
علی
این جمله را به او بگوید؟!

هویت خود قانع ش��د و آن را
مسکوت گذاشت در این مورد
هم چنین خواهد کرد؟
در مورد ماریو دومون ،در برنامه های
حزب��ی او هی��چ کلم��ه ای در مورد
آموزش های مذهبی دیده نمی شود.
اما یادمان می آید که وی ،در مارس
 2005،استشهادی با  60000امضاء
تقدی��م و از آن حمایت کرده اس��ت
مبنی بر حفظ آموزش��های مذهبی
در مدارس .آیا در س��پتامبر آینده از
حذف آموزشهای مذهبی از مدارس
دفاع خواهد کرد؟
نظ��رات لیبرالهای ژان ش��اره درباره
الئیسیزاس��یون کبک ه��م چندان
روشن نیست.
اما به نظر می رسد که آنان راه حلی
را پیدا کرده باش��ند ،به این معنا که
به ج��ای تعلیمات دینی در مدارس،
آموزشهای اخالقی و فرهنگ مذاهب
گنجانیده شود ،مگر آنکه شرایط و جو
زمان آنان را به عهدشکنی وا دارد که
حفظ این آموزش ه��ا را در مدارس
بپذیرند.
ش��اره باید دعا کند که کمیس��یون
بوشار -تیلور در پیشنهاد خود حفظ
آموزش مذهبی در مدارس را توصیه
نکند.

کمیسیون بوشارد -تیلور:
ادامه از صفحه20 :

 )6تعبی�ر دادگاهه�ا از ال�زام به
س�ازش معقول ب�ا نادیده گرفتن
حق اکثریت توام میباشد.
خیر .دادگاهها به وضوح اعالم نمودند
که الزام به «سازش معقول» نه مطلق
است و نه نامحدود.
اگر چنین تقاضایی « ،اجبار شدید بی
حد» و یا «بار س��نگین غیرمنطقی»
برای شخص یا موسسه ای ایجاد نماید
میتواند مردود گردد .از نظر کریستیان
برونل ،تبی��ن «اجبار بی حد » از دید
دادگاهها تج��اوز به حق��وق دیگری
محسوبمیگردد.

مهاجرت و جمعیت
های فرهنگی

 )7مهاجرین به زبان فرانس�ه
تکل�م نم�ی کنن�د .اگ�ر نمی
خواهند زبان ما را بیاموزند بهتر
است به کشور خود بازگردند.

آشنایی به زبان فرانسه و دو زبانه بودن (
دانستن انگلیسی و فرانسه) در سالهای
اخیر در میان مهاجرین افزایش یافته،
بین سالهای  1980و  %38 1984تازه
واردین  ،به فرانسه آشنایی و یا دو زبانه
بودند.
این نسبت در سالهای  2000تا 2004
تا  %50نیز افزایش یافته و بین سالهای
 2003-2001و  2006-2004نسبت
متوس��ط تازه واردینی که آشنایی به
زبان فرانس��ه داش��ته از  %40به %57
افزایش یافته.
در بی��ن جمعی��ت «آلوف��ون» (غیر
از فرانس��ه زبانان ،انگلیس��ی زبانان و
بومیان) که در کبک س��کنی گزیدند
نسبت افرادی که به زبان فرانسه تکلم
می نمایند از  %47در  1971به %74
در سال  2001فزونی یافته.

 )8مس�لمانان در جامعه کبک
جذب نمی شوند.

خیر.
کبک بیشترین جمعیت تحصیلکرده
و واجد ش��رایط مسلمان را در تمامی
جوامع غربی دارا می باشد.
بیش از یک سوم مسلمانان کبک دارای
مدرک دانشگاهی میباشند این نسبت
بس��یار باالتر از متوسط جامعه کبک
در مجموع آن میباش��د .بعالوه %75
مسلمانان کبک به زبان فرانسه تکلم
می کنند این رقم ب��ه  %95در میان
مهاجرین کشورهای مغرب میرسد.
 )9بعنوان یک کبکی کاتولیک به چه
دلیل باید اضافه هزین��ه مواد غذایی
«کوشر» (حالل) را پرداخت کنم.
بعد از ش��نیدن مکرر این جمالت در
رابطه با فرضیات مالیات «کوشر» ژرارد
بوشارد ،آن را ضد یهود توصیف نمود.
زیرا بعل��ت آنکه مواد غذایی به میزان
انبوهی تولید میگردند این خصوصیت
تاثیر چندانی در قیمت تولیدی ندارد.
در فروشگاههای مترو تا  %75اجناس
«کوشر» میباشند و این در حالی است
که فراهم کنن��د گان این محصوالت
هزین��ه اضافی به ای��ن منظور تقاضا
نمی نمایند .تنها اق�لام محدودی از
فراورده های «کوشر» گرانتر هستند
که آنهم در فروش��گاههای مخصوص
ارائه میگردند ،که مشتریان خاص خود
را دارند.

سکنی دارند.
در محالتی چون سن لوران ،کت دنژ
و پارک اکستانس��یون ،مسلمانان در
همزیس��تی با سایر ملیت ها بسر می
برند.

 )11افزای�ش روز اف�زون زنان
باحجاب در مونترال حکایت از
تندروی جامعه مسلمانان دارد.

خیر.
دس��ت ان��درکاران  ،افزای��ش زنان با
حجاب را نه ب��ر افزودگی بنیادگرایی
در مسلمانان بلکه به افزایش جمعیت
آنان ک��ه در  15س��ال اخیر به چهار
برابر رسیده نس��بت می دهند .البته
آم��ار دقیقی وجود ن��دارد ولی از نظر
دانشگاهیانی که به این مطلب توجه
دارند نس��بت زنان با حجاب را چیزی
بین  5تا  %15جمعیت زنان مسلمان
برآورد می کنند.

 )12مردان مسلمان حق ازدواج
با غیره را ندارند.

خیر.
در اصل قرآن میگوید یک مس��لمان
حق ازدواج با یک زن «چند خدایی»
را ندارد ،ولی میتوان با یک مسیحی و
یا یهودی وصلت نماید .قرآن مطلبی
در م��ورد ح��ق زنان برای همس��ری
با غیرمس��لمانان را بیان نمی نماید.
بصورت سنتی نظرات متفاوتی در این
مورد وجود دارد.

 )13کبک�ی ه�ای اصی�ل
 )10مس�لمانان در «گتو»ه�ا («س�وش» :م�ردم زاده کبک)
بزودی در اقلیت قرار خواهند
زندگی می کنند.
گرفت.
خیر.

گتوه��ای مس��لمانان در برخ��ی از
کشورهای اروپایی منجمله انگلیس و
فرانسه وجود دارند.
اما نه در کبک.
به نظر فردریک کس��تل ،از دانش��گاه
«یوکام»:
«در مونت��رال مس��لمانان بص��ورت
پراکنده در سراس��ر جزیره و حتی در
محالتی که بصورت سنتی محل اقامت
مهاجرین نمی باشند ،مانند روزمون ،
هوشه الگا مزون نوو  ،الوال و ریوسود،

خیر.
در ح��ال حاضر فق��ط  %10جمعیت
کبک در خارج از کش��ور به دنیا آمده
 .ب��رای افزایش جمعیت و نیروی کار
هر ساله کبک حدود  45000مهاجر و
چند هزار پناهنده را پذیرا میگردد.
با این روند  150 ،س��ال طول خواهد
کش��ید که کبکی ها اصیل در اقلیت
قرار گیرند.
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