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IC. Pacific Trading Inc.

Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

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

نیکال س��ارکوزی ،رییس جمهوری فرانس��ه ،در
مصاحبه ای با مجله فرانسوی «النوول آبزوواتور»
گفته است :اگر اسرائیل احساس کند که از جانب
برنامه هستهای ایران مورد تهدید واقع شده ،خطر
وق��وع یک جنگ واقعی با ایران وج��ود دارد .وی افزود:
«همه با این نکته موافقند که برنامه هس��ته ای ایران با
ادعای اس��تفاده از انرژی هسته ای قابل توضیح نیست».
رییس جمهوری فرانسه همچنین گفت« :مسئله برای ما

ایران:

خطر حمله نظامی آمریکا (به ایران) نیس��ت ،اما این است
که اگر اسرائیل احساس کند امنیت آنها واقعا مورد تهدید
واقع شده است( ،آنگاه ) خطر جنگ همچنان وجود دارد».
به گزارش خبرگزاری آلمان ،آقای س��ارکوزی با اش��اره به
این که بر سر مسئله هسته ای ایران ،آمریکا و اسرائیل به
وی«اعتماد» دارند ،تصریح کرده است :اگر ایران به بازرسان
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی اجازه بازرس��ی(از همه)
تاسیسات خود را بدهد ....،ادامه در صفحه3 :

هیئت نمایندگی پارلم��ان اروپا در
بازگشت از ایران ،خواستار آزادی فوری
دانشجویان بازداشتی و رهبران اتحادیه
های کارگ��ری ،رعایت حق��وق زنان و
اقلیت های مذهبی شده است.
هیات نمایندگی پارلمان اروپا که برای
دومین دیدار خود با نمایندگان مجلس
ایران چند روز پیش به تهران سفر کرده
بود وضع حقوق بش��ر در ای��ران را در
مقایسه با سفر دو سال قبل این هیات
وخیم تر ارزیابی می کند.
این هی��ات ی��ازده نفره که به ریاس��ت

آنجلیکا بی��ر ،از نمایندگان آلمان در این
پارلمان به ایران رفته بود ،در کنار دیدار با
نمایندگان ایران ،مقامات عالی رتبه دولت
و نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان
ملل ،در عین ح��ال با برخی نمایندگان
اتحادیه های کارگری ،سازمان های فعال
زنان ،اقلیت ه��ای مذهبی و نیز خانواده
برخی از زندانیان سیاس��ی مالقات کرده
است.
س��فر هیات نمایندگی پارلمان اروپا در
حالی آغاز ش��د که گزارش سازمان های
اطالعاتی آمریکا در مورد برنامه فعالیت

تبعیض سیستماتیک علیه بهائیان و بن بست حتصیلی
دکترگلمحمدی
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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
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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
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(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080
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کاظم دارابی
محکوم پرونده
میکونوس به
ایران بازگشت
11

القاعده...

“قهرمانــانی”که
“دشمنانبشریت”اند

4

سینما...

«پرسپولیس»
نامزد جایزه
گلدن گلوب
27

کنسرت بزرگ
ا
میـد 28دسامبر
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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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Ninous Givargiznia, BSc.

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

قدغن
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کانادا :چند آمار....
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Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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چکمه

حسین باقرزاده
ایران:جنگ!

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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تیرگی
بیشتر
روابط
بـا
کانادا

های ایران منتشر شده بود و به این ترتیب
بسیاری از گفتگوهای دوطرف تحت تاثیر
این گزارش انجام گرفت.
یافته های این هیات حاکی از آن اس��ت
که در سایه فشار خارجی ،فضای سیاسی
و اجتماعی ایران بس��ته تر شده و حقوق
بشر در این کشور بیش از گذشته نقض
می شود.
این در حالی است که برخی از کشورهای
اروپایی موضع خود را پس از انتش��ار این
گزارش در مورد لزوم اعمال تحریم های
تازه علیه ایران تغییر نداده اند.

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران

خطر
جنگ
از بین
نرفته
است!
__ __ 5

‘وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر از دو سال پیش است’

ص25 :

)Tel.:(514
(514)289-9011,
)289-9011, (514
(514)289-9022,
)289-9022, (514
(514) 289-9044
289-9044
Tel.:
)Fax:(514
(514)289-9022,
289-9022, (Toll
)(TollFree
Free)1-866-289-9011
1-866-289-9011
Fax:
1117Ste-Catherine
Ste-CatherineW.,
W.,##511
511 Mtl.Mtl.
QC.QC.
H3B
1H91H9
Peel
1117
H3B
Peel
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«ایران در صدد دستیابی به سالح
هسته ای است»
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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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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

پارتی شب
سال نو

 31دسامبر
همرا
ه با شام و شامپاین
شام:
سلطانی،
سوپ ،ساالد و...

فقط  25دالر

همراه با دی جی
محبوب شهر
کوالک
8.30pm

@
Dinner Served
_________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
____
!!NIGHT
PARTY ALL
nly
Rreservation o

کوبیده 9 :دالر
جه کباب 11 :دالر
هر جو
جه کباب 13 :دالر
شب چن
طانی 16 :دالر
سل

اسپشیال
10ددارنصدشجویی:

ختفیف روی
همه غذاها
با ارائه کا
ر
ت
د
ا
ن
ش
ج
ویی

همراه با ساالد و ...سوپ

 -قیمت غذاها شامل مالیات هاست.

ی بزرگ و
ارتی ها
پ
ز سورنتو
جان انگی
هی

با دی جی

ک
ـ
ـ
ـ
و
ال
ک

Business hours:

Everyday: 5pm to 11pm

Free parking:

with reservation only

__________________

405 Sherbrooke E.
)(corner: St-Denis

Metro: Sherbrooke

Tel.:
514-281-6565
________________________
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جتمع «دانشگاه ،آخرین سنگر آزادی»
تجمع بزرگ دانش��جویان ،دانش��گاه
آخرین س��نگر آزادی ،به دعوت دفتر
تحکیم وحدت در دانش��گاه تهران با
حضور جمعیت بیش از  ۲۰۰۰نفری
دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار
شد.
دانش��جویان ابتدا با تجمع در صحن
دانشکده حقوق و خواندن سرود «یار
دبس��تانی» به سمت سر در دانشکده
فنی ،محل برگ��زاری تجمع ،حرکت
کردن��د .تجمع کنندگان در حالی که
تصاویر دانشجویان در بند را در دست
داشتند شعار «دانشجوی زندانی آزاد
باید گردد» و… سر می دادند.
دانشجویان پالکاردهایی با مضمون «تا
که زندان هس��ت ،ما همه در بندیم»،
«خواه��ان آزادی فعاالن دانش��جویی
چپ هس��تیم»« ،می ش��نوید؟! این
ص��دای آزادی اس��ت»« ،حق��وق
زن=حقوق بشر»« ،دانشگاه زیر چکمه
بنیادگرایان»« ،س��هم ما از مهرورزی،
زن��دان ،ش��کنجه و محرومی��ت از
تحصیل»« ،تحصیل سهم من نیست،
حق من است»« ،حق تعیین سرنوشت
اس��اس کرامت ملت ه��ا»« ،نابود باد

خطر جنگ با
ایران...
آنگاه او آماده است تا به «تهران سفر
کند و درباره هم��کاری برای (ایجاد)
نیروگاه های اتمی» مذاکره کند.
در حالی که رییس جمهوری فرانسه
از خطر وقوع جنگ اس��رائیل با ایران
س��خن به می��ان آورده اس��ت ،اهود
اولمرت ،نخس��ت وزیر این کشور ،در
نخس��تین واکنش به گ��زارش اخیر
س��ازمان ملی برآورده��ای اطالعاتی

دشمنی علیه مبارزات حق طلبانه ملت
کرد» و… همچنین تصاویر دانشجویان
در بند را در دست داشتند.
دانشجویان سپس در حالی که شعار
می دادند «دانش��جو دانش��جو اتحاد
اتحاد» به راهپیمایی در صحن دانشگاه
تهران اقدام کردند و به س��مت درب
 ۱۶آذر حرکت کردند و با س��ر دادن
ش��عارهای «م��رگ بر دیکتات��ور» و
«دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»
اقدام به شکستن درب  ۱۶آذر کردند.
جمعیت حاضر در این تجمع بار دیگر
به مقابل سردر دانشکده فنی حرکت
کردند و تریبون آزاد «دانشگاه ،آخرین
سنگر آزادی» آغاز شد.
دانش��جویان نس��بت به حضور چند
بس��یجی ک��ه از پنجره ه��ای باالیی
س��اختمان دانش��کده فنی نظاره گر
تجمع بودند اعتراض کردند و ش��عار
دادند« :بس��یجی برو گمشو» و «توپ
تانک بسیجی دیگر اثر ندارد» .در این
هنگام دانشجویان یک صدا سرود «ای
ایران» را همخوانی کردند و پس از آن
دانشجویان کرد به خواندن سرودهای
خود پرداختند.

یکی از س��خنرانان مهدیه گلرو ،نایب
دبیر انجمن اسالمی عالمه گفت:
«خواس��تم از دانش��گاه پادگانی و ۳۲
حکم کمیته انضباطی و چندین ترم
محرومیت از تحصیل بگویم ،دیدم که
کوچک است .خواستم از دانشجویان
در بن��د پلی تکنیک بگویم ،دیدم که
کم است .اما دیدم ارزش آزادی بیش از
این هاست و از آزادی سخن می گویم.
روزی ساواک آزادی دانشجویان را می
گرفت .امروز حراس��ت در دانشگاه ها
کار ساواک را انجام می دهد .حکومت
س��عی در ایجاد رعب و وحش��ت در
دانشگاه ها دارد».
گلرو در ادامه به آمار اعدام ها در کشور
اش��اره کرد و گفت ۵« :درصد از اعدام
شدگان زیر  ۱۷سال هستند .فراموش
کرده ایم  ۴۰هزار کارتن خواب داریم
که  ۱۰۰۰نفر آن ها در فصل زمستان
جان می سپارند .امروز آزادی و عدالت
حق مسلم ماست یا انرژی هسته ای؟!
بیش از  ۱۰میلیون هموطن زیر خط
فقر داریم».
دانش��جویان در اینج��ا ش��عار دادند
«مدعی عدالت خجالت خجالت».

آمریکا ،گفته است که ایران همچنان
برنامه ساخت سالح هسته ای خود را
ادامه می دهد و تهدیدی برای جهان
است.
آقای اولمرت ،در س��خنرانی خود در
یک کنفرانس امنیتی ،گفت که ایران
برنامه تولید س�لاح هسته ای خود را
همچنان ادامه می دهد.
ای��ن اولین واکنش آق��ای اولمرت به
انتش��ار گزارش اخیر س��ازمان ملی
برآوردهای اطالعاتی آمریکا محسوب
می ش��ود .گزارش مذک��ور ،که هفته
گذشته منتشر شد ،اعالم کرده بود که
جمهوری اسالمی ایران برنامه ساخت

سالح های هسته ای خود را در سال
 ۲۰۰۳متوقف کرده است.
المرت گفت گ��زارش ایاالت متحده
بحث ه��ای اغراق آمیزی را دامن زده
است .اما به گفته او «هیچ چیز عوض
نشده و ایران خطرناک بود و همچنان
هم خطرناک اس��ت ،ب��رای منصرف
کردن ایران از مسیر برنامه اتمی اش،
حتی به فشارهای بین المللی بیشتری
نیاز است ».اسرائیل پیش از این اعالم
کرده بود که جمهوری اس�لامی می
تواند تا سال  ۲۰۱۰به بمب اتم دست
یابد و موجودیت اسراییل را با تهدید
مواجه کند.

HOME IMPROVEMENT

جراحی پالستیک

بدن:

•
•
•

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

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

445 Jean-Talon Ouest,
5th floor, Suite 510
Montréal,Qc H3N 1R1
Tél.:(514) 495-1876
Fax:(514) 271-0137
E-mail:sraesinezhad@yahoo.com

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

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.

514 476-4726

•
•

 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

- Income tax
- letter of Invitation
- letter of Authorization
- Attestation of Documents,...

paid 45sep15

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

Ghassemnejad

 مالیات بردرآمد -صدور دعوتنامه و...

رضا شیرازی

پوست:

)Homeira (sedighe

Soheila Raesinezhad
Canadian Immigration Consultant

کلی و جزئی

•
•
•
•
•

مشاوره و درمان

مشاور امور مهاجرت کانادا

و کلیه تعمیرات
ساختمانی

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

حمیرا قاسم نژاد

روانکاو

سهیال رئیسی نژاد

نقاشیساختمان

صورت:

وی ادام��ه داد« :در
واقع همه ما زندانی
هس��تیم ،زندان��ی
حراس��ت دانشگاه...
زن��ان س��رزمین ما
مدت هاس��ت که برخاس��ته اند تا بر
تاریخ سراسر تبعیض بتازند».
.....
پس از پایان تریبون آزاد دانش��جویان
تجم��ع کنن��ده با س��ر دادن ش��عار
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«مرگ بر دیکتاتور» به س��مت سردر نژاد عامل تبعیض و فس��اد»« ،مرگ
اصلی دانش��گاه تهران حرکت کردند .بر این دولت م��ردم فریب»« ،برابری
دانش��جویان پس از رس��یدن مقابل عدالت حق مس��لم ماس��ت»« ،مرگ
س��ر در ش��عار می دادند «مردم چرا ب��ر دیکتاتور» و… بار دیگر به س��مت
نشس��تین ،ایران ش��ده فلسطین» ،دانشکده فنی حرکت کردند و در آن
جا به تجمع «دانشگاه ،آخرین سنگر
«دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد».
دانش��جویان تجمع کننده س��پس با آزادی» پایان دادند.
خبرنامهامیرکبیر:
س��ر دادن شعار «دانشجوی با غیرت،
یکشنبه  ۱۸آذر ۱۳۸۶
حمایت حمایت»« ،دانشجو می میرد،
ذلت نم��ی پذیرد»« ،محمود احمدی

Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

Tel.: 514-989-9722

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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ایـــران ...

گزارش سازمانهای
اطالعاتی آمریکا در صدد
قطعی نشان دادن این
مساله است که جمهوری
اسالمی در طول نزدیک
به دو دهه یک برنامه
نظامی هستهای را به طور
مخفیانه دنبال کرده و هر
حلظه امکان آن وجود
دارد که این برنامه نظامی
از سر گرفته شود.

افزایش انتقاد از
واکنش احمدی نژاد
به

آق��ای احمدی نژاد ،گزارش س��ازمانهای
اطالعاتی آمریکا را ،که از توقف برنامه نظامی
هستهای ایران در سال  ۲۰۰۳میالدی خبر
می دهد ،بزرگترین پیروزی سده اخیر برای
ایران دانسته و تعابیری مشابه آن را درباره
آخرین گزارش

گزا
ر
ش
ا
ط
ال
ع
ا
ت
ی
آ
م
ریکا

حضور محم��ود احمدی
نژاد ،رئیس جمهور ایران،
در نشست سران شورای
همکاری خلیج فارس در دوحه و استقبال
گرم وی از گزارش س��ازمانهای اطالعاتی
آمریکا درباره برنامه اتمی جمهوری اسالمی،
در حال تبدیل ش��دن به دردسر سیاسی
برای اوست.
احمد توکلی ،رئیس مرک��ز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اس�لامی ،که نفوذ قابل
توجهی در فراکسیون اکثریت مجلس دارد،
طی نامهای سرگش��اده ب��ه آقای احمدی
نژاد از وی خواس��ته است تا وزارت خارجه
را ملزم به توضیح درباره انتقادهای مربوط
به حضور در نشس��ت دوحه و استقبال از
گزارش اطالعات��ی آمریکا کند تا به گفته
وی نیازی به طرح سوال رسمی در مجلس
نباشد.

محم��د
البرادعی دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی در باره برنامه هس��تهای جمهوری
اسالمی به کار برده است.
آقای توکلی این نوع برخورد با گزارشهای
مذکور را که از آن به عنوان “نش��ان دادن
شور و شعف زیادی” یاد کرده ،به باد انتقاد
گرفته و آن را باعث فراهم سازی “حجیت
و اعتب��ار” برای دو نهاد ف��وق و در نتیجه
اقدامی زیانبار دانسته است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نامه
خ��ود به رئیس جمهور در عین حال فاش
ساخته است که حضور آقای احمدی نژاد
در نشست دوحه نه با دعوت میزبان بلکه به
درخواست میهمان صورت گرفته است.

رس��انههای مدافع
آقای احمدی نژاد حضور او را در
نشست سران کشورهای حوزه جنوبی
خلیج ف��ارس ،به معنای خنثی کردن
کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس
آمریکا و افس��انه بودن «انزوای ایران»
تلقی کردند.
آق��ای توکل��ی اما حضور در نشس��ت
دوحه را مغایر “عزت” دانس��ته است
بخصوص آنکه رهبران شورای همکاری
خلیج فارس در بیانی��ه پایانی خود از
ادعای امارات متحده عربی نس��بت به
سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنبهای
کوچک و بزرگ حمایت کردند و اشاره
به درخواست دولت ایران برای حضور
آق��ای احمدی نژاد در نشس��ت را نیز
فراموش نکردند.
ظاهرا هر چه زمان میگ��ذرد ،افراد با
نفوذ در دس��تگاههای رس��می ایران،
نکات مثبت کمتری درگزارش اخیر ۱۶
سازمان اطالعاتی آمریکا میبینند و نسبت
به استقبال از آن هشدار میدهند.
علی الریجانی ،دبیر س��ابق ش��ورای عالی
امنیت ملی ای��ران ،و علی اکب��ر والیتی،
مش��اور رهبری ایران ،در ام��ور خارجی از
جمله افرادی هستند که با تفسیر احتیاط
آمیز از گ��زارش اطالعاتی
آمریکا بر لزوم توجه به ابعاد
منفی این گزارش بر س��یر
پرونده هستهای ایران انگشت
گذاشتهاند.
ب��ا ای��ن حال در س��طوح پایین
تر سیاس��ی اظهار نظ��ر درب��اره گزارش
س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا صریحتر و
منفی تر شده است.
برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان
نزدیک به حکومت ،هدف از انتشار گزارش
اطالعاتی آمریکا را بسترسازی برای ادامه
فشار بر ایران و یک فریب بزرگ اطالعاتی و
امنیتی توصیف کردهاند.
ظاهراپسازتفسیرخوشبینانهوعجوالنهای
که رسانههای بین المللی از انتشار گزارش
اطالعاتی آمریکا ،در قالب یک شوک خبری
بزرگ ارائه کردند ،دس��تاندرکاران نظام
سیاس��ی ایران توجه خود را به مفاد منفی

گزارش معطوف کردهاند.
در حقیقت ،گزارش سازمانهای اطالعاتی
آمریکا در صدد قطعی نشان دادن این مساله
است که جمهوری اسالمی در طول نزدیک
به دو دهه یک برنامه نظامی هستهای را به
طور مخفیانه دنبال کرده و هر لحظه امکان
آن وجود دارد که این برنامه نظامی از سر
گرفته شود.
تفسیری که مقامهای بلندپایه آمریکایی از
گزارش س��ازمانهای اطالعاتی این کشور
ارائه کردهاند ،نشان میدهد که هدف اصلی
از انتش��ار گزارش مس��اله فوق بوده است.
آنها روشن ساختهاند که همچنان در صدد
اعمال فشارهای بیشتر به ایران به منظور
تعلیق غنی س��ازی اورانیوم در این کشور
است.
به نظر میرسد که استقبال آقای احمدی
نژاد و منوچهر متکی وزیر خارجه دولتش
از گزارش اطالعاتی آمریکا این امکان را به
رهبران کاخ سفید داده است تا به ارزیابی
اطالعاتی خ��ود از برنامه هس��تهای ایران
اعتبارببخشند.
رابرت گیتس ،وزیر دفاع آمریکا ،در سخنان
اخیرش در اج�لاس امنیتی دوحه بر این
نکته انگشت گذاش��ت که ایران نمیتواند
با گزارش مذکور گزینش��ی برخورد کند و
ضمن پذیرش نکات مورد عالقه خود ،سایر
مواردش را رد کند.
به هر حال ،واکنش عجوالنه آقای احمدی
نژاد به گزارش اطالعات��ی آمریکا ،به طور
روزافزون��ی در بین هیئ��ت حاکمه ایران
منتقدان جدی تری پیدا میکند.
ظاهرا بس��یاری از مقامهای ایرانی به این
نقطه نظر رسیدهاند که آقای احمدی نژاد
با واکنش سریع و مطالعه نشده خود نسبت
به حوادث مختلف ،میکوش��د تا از آنها در
جه��ت یک برنامه تبلیغاتی داخلی س��ود
ببرد ،اما تبعات چنین روش��ی برای کشور
خطرناک و زیانباز است .نامه آقای توکلی
چنین مضمونی را بدون پرده پوش��ی زیاد
نشان میدهد.
احمد زید آبادی
کارشناس مسایل ایران

“قهرمانانی” که “دشمنان بشریت”اند
گزارشهای رسمی از کشته شدن
 ۲۲نفر در جریان بمبگذاریهای
 ۱۱دس�امبر در الجزی�ره خب�ر
میدهند .گروه”القاعده مغرب”،
مسئولیت این انفجارها را برعهده
گرفته است.
ای�ن گ�روه در ی�ک صفح�هی
اینترتی ،با انتشار عکسهایی از
بمبگذاران ،آنها را “قهرمانانی”
نامیده که “از امت اسلام” دفاع
ک�رده و “صلیبی�ون و مأموران
آنها ،بردگان س�ازمان ملل متحد
و فرزن�دان فرانس�ه را تحقی�ر

کردهاند”.
بیمارستانهاتعدادکشت هشدگان
را بیش از  ۶۰نفر عنوان کرده اند.
در این بمبگذاریها بیش از ۱۷۰
نفر زخمی شدهاند.
دفت�ر س�ازمان مل�ل در اثر این
انفجار کام ً
ال ویران ش�ده اس�ت.
س�ازمان ملل متحد اعلام کرد،
در میان کشته شدگان دست کم
 ۱۰تن از کارکنان این س�ازمان به
چش�م میخورن�د؛ افراطگرایان
میخواهند مانع از انجام مأموریت
جامع�هی جهان�ی در راه تحقق

حقوق بشر شوند.
اتحادیهیاروپاحمالتتروریستی
الجزی�ره را محکوم کرده اس�ت.
رئیس دورهای اتحادیهی اروپا به
دولت الجزی�ره قول همکاری داد
و گفت« :این حمالت وحشتناک
نش�ان میدهن�د که تروریس�م
تهدیدی برای هم�هی دولتها و
همهیانسانهاست».
آمریکا عامالن این بمبگذاریها
را “دش�منان بش�ریت” نامی�ده
است.

در بی غرورستان

هی ،های ،آهای ،مردم ایران!
کز بوم نیز ناگزیرترید
از زیستن به شومی در ویران!
زیرا که بوم نیز
گهگاه بال بالی می زند
دل سیاهی ی شب
و در ِ
می کوشد
تا شیشه ی سکوت را
به سنگ غریوی بشکند؛
اما شما
خاموش می مانید
جانیان عباپوش،
وقتی که
ِ
غارتگران میهن و فرهنگ تان،
کزشومی ی حکومت شان گشته نام شما ننگ تان،
دارند آبهای وطن را
در شمال و جنوب،
یکجا ،به دشمنان شما می دهند.
آری ،شما
بی جوش و بی خروش می مانید؛
ناکسان بی همه چیز
وین
ِ
دارند خاک ایران را
سرتا به پا به باد فنا می دهند.
آتش به جان و ناباور
من ،از چکاد تنهایی،
در کی کجای خویش
در این دورستان،
با دوربین حسرت و یادم برچشم،
دارم نگاه می کنم آنجا...
در چی؟...
کجا؟
در بی غرورستان؟...
یا
 خدای من!ـدر تیره نای کورستان؟ ...
یا...
ـ ای وای من! ـ
شاید نیز
در مرگزار گورستان؟!
 4دسامبر ۲۰۰۷
بیدرکجایلندن

پارسوماش
رستوران

انواع غذاهای ایرانی

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

کباب کوبیده

5

.99

only for
take out

اسپشیال های هفته:

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیخ صاحل سیبویه

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

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

7

.99

خورش های سنتی

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (سیویل) و شرعی

برای دریای
مازندران و
خلیج فارس
محمود احمدی
نژاد را دیدم،
در عکسی،
نشسته زیر
پوستری که برآن
نوشته اند“ :
شورای همکاری
دولت های خلیج
عربی”.

امساعیل خویی

اسپشیالپائیز

ساندوی
چ
ک
و
ب
ی
د
ه
:
0
 4.5دالر
ساندو
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5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4



dسالd 14شماره24 d 820آذر1386

ایـــران...

گزارش سازما 
نهای اطالعاتی
آمریكا
در مورد برنام ههای
هستها
ی جمهوری اسالمی

دكتر حسین
باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

خطر
جنگ
از بین
نرفته
است!

 4دسامبر 2007
گزارش سازمانهای اطالعاتی
آمریكا در م��ورد برنامههای
هس��تهای جمهوری اسالمی
ایران به س��رعت در معرض
تعبیر و تفس��یرهای زیادی
در ای��ران و جه��ان ق��رار
گرف��ت .طبیعتا ه��ر مقام و
سیاس��تمداری به آن بخش
از گزارش استناد كرده است
كه مواضع خود آنان را تأیید
میكند .جمهوری اسالمی بر
بس��یاری از مفسران
این نكته انگشت میگذارد كه
و گزارش��گران مرتبا
گزارش یادش��ده قطع برنامه
از احتم��ال حمل��ه
تس��لیحاتی اتمی ای��ران در
نظامی در كوتاه مدت
سال  2003را تأیید كرده
است .آقای بوش از اشاره
س��خن میگفتند
با
ا
نت
ش
ار گزارش،
و از برنامهه��ا و
گ��زارش ب��ه تواناییهای خطر
بالقوه ای��ران برای بازآغاز
حمله نظامی به آمادگیهای نظامی
این برنامه ی��اد میكند ایران در كوتاه مدت آمریكا برای اجرای
چنی��ن حمل��های
و جمهوری اس�لامی را كاهش یافته ولی از
گزارش میدادند .حتا
همچن��ان «خطرناك» بین نرفته است.
میدان��د .اس��راییل
در همین هفتههای
اخی��ر وزی��ر خارجه
ب��ر ای��ن خط��ر تأكید
از امكان لزوم برخورد
بیشتری میگذارد .و مقامات اروپایی فرانسه
از تأثیربخشی فشارهای بینالمللی ،كه نظامی با جمهوری اس�لامی س��خن
گزارش در قطع برنامه هستهای ایران میگف��ت و یا آقای بوش از خطر بروز
در  2003از آن ی��اد میكند ،س��خن «جنگ جهانی س��وم» در صورتی كه
میگویند و ادامه آن را الزم میشمارند .غرب نتواند رژیم اسالمی را به پذیرش
در ورای این مواضع و اظهار نظرها یك قطعنامههای س��ازمان ملل وادارد یاد
نكته برای ناظران مس��لم است :خطر میكرد .این اظهارات به كمتر كس��ی
حمله نظامی به ایران پس از انتشار این آرامش خاطر میداد و شبح جنگ مرتبا
گزارش به صورت محسوسی (در كوتاه سایه مخوف خود را بر فضای سیاسی
ایرانبیشتروبیشترمیگستراند.اكنون
مدت) كاهش یافته است.
این البته خبر خوبی برای صلحطلبان و اگر خب��ری بتواند این فض��ا را كمی
مخالفان جنگ است .در یكی دو سال تلطیف كند و ابرهای سیاه جنگ را و
گذش��ته ،مواضع جمهوری اس�لامی لو اندكی به كنار بزند البته باید آن را
در براب��ر غرب و به خص��وص آمریكا مغتنمشمرد.
و اس��راییل به ش��دت رو به خصومت جنب��ش «صل��ح و دموكراس��ی» در
نهاده است و متقابال تهدیدهای صریح هفتههای اخیر شاهد خبرهای نسبتا
یا تلویحی به حمل��ه نظامی به ایران خوبی در داخل كش��ور بوده اس��ت.
از س��وی غرب افزایش یافته اس��ت« .شورای ملی صلح» پیشنهادی كانون

مدافعان حقوق بش��ر كه از
سوی بس��یاری از نیروهای
سیاسی و جامعه مدنی ایران
مورد اس��تقبال قرار گرفته،
گامی گرچه دیر ولی ارزنده
است كه میتواند زمینهساز
یك همآهنگی و همبستگی
ی
ملی برای صلح و دموكراس 
باشد .بیانیه مفصل تحلیلی
«ش��ورای فع��االن مل��ی-
مذهب��ی» در همین راس��تا
بر ض��رورت تلفی��ق آرمان
صل��ح با دموكراس��ی تأكید
ی
میكند و لزوم «اعتمادساز 
داخلی» همراه با اعتمادسازی
بینالمللی را پیش میكشد.
از سوی دیگر  520مادر ایرانی همراه
با س��دها حام��یدیگ��ر در نامهای با
امضایمش��ترك خود ندای مشابهی
را س��ر دادهاند و برای استقرار صلح و
دموكراس��ی اس��تمداد كردهاند .برای
اولی��ن بار و پس از یكی دو س��ال كه
خطر جنگ به تدریج گسترش یافته
اس��ت ،ما ش��اهد جنب و جوشی در
داخل كش��ور در شكلگیری جنبش
صلح بودهایم .تأكید بر دموكراسی به
عنوان عنصری جداناپذید از صلح ،وجه
مشترك همه این نمونهها و نمونههای
بیش��مار موضعگیری دیگر نیروهای
دموك��رات ایرانی در داخ��ل و خارج
كشور در گذش��ته و یا در واكنش به
نداهای فوق بوده است.
اكنون انتش��ار گزارش س��ازمانهای
اطالعاتی آمریكا را ،كه یكی از حربههای
مؤثر جنگطلبان نومحافظهكار آمریكا
را از دست آنان بیرون آورده است ،باید
به رش��ت ه خبرهای خوب فوق اضافه
كرد .این خب��ر «خوب» ،اما ،میتواند
بالقوه برای جنبش صلح و دموكراسی
بسیار «بد» باشد .یعنی به جای این كه
این گزارش خطر جنگ و حمله نظامی
را پایین بیاورد ،در نهایت آن را تشدید
كن��د و یا به عواقب وخیم دیگری كه
صدمات درازمدت آن برای مردم ایران
سنگینتر باشد بینجامد .خطر جنگ
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تنها به این س��ؤال بستگی نداشته
اس��ت كه آیا جمهوری اسالمی در
سال  ۲۰۰۳فعالیتهای تسلیحات
هستهای خود را متوقف كرده است یا
خیر .فعالیتهای هستهای ایران تنها
یكی از عوامل بحرانهای بینالمللی
جمهوری اسالمی است ،ولی تنها عامل
آن نیست .عالوه بر این ،گزارشهایی از
این قبیل ،تنها بیان یك نظر و برداشت
یا ارزیابی است و میتواند با اطالعات
دیگری كه بعدا به آنها اضافه میشود
تعدیل و یا حتا كامال تغییر یابد.
این گزارش ،همان طور كه در باال گفته
ش��د ،در كوتاه مدت خط��ر جنگ را
كاهش داد .ولی این كاهش به معنای
تغییر سیاست خارجی آمریكا در برابر
جمهوری اسالمی نخواهد بود .در واقع،
باید این تأكید آقای بوش و سایر مقامات
اروپایی را پذیرفت كه به احتمال زیاد
گزارش یادش��ده تغییری در سیاست
اس��تراتژیك آنان در براب��ر جمهوری
اسالمی نخواهد داد .آن چه كه تغییر
كرده اس��ت توانایی آمریكا برای اقناع
افكار عمومی به حمله نظامی به ایران
است .اگر تا پیش از انتشار این گزارش،
نومحافظهكارانآمریكاییمیتوانستند

با انگشت گذاشتن بر خطر ایران مسلح
به س�لاح هس��تهای ،افكار عمومی را
ب��رای حمله نظام��ی به ای��ران آماده
كنند ،این كار اكنون كمی سخت شده
است .مردم آمریكا كه یك بار با اعتماد
ب��ه حكومت بوش خطر ع��راق صدام
ی
حس��ین برای امنیت آمریكا را جد 
گرفته بودند ،با هزینه سنگین سیاسی،
نظامی ،اقتصادی و اعتبار بینالمللی
ك��ه ب��رای آن پرداختن��د (و هن��وز
میپردازند) به سختی حاضرند خطر
(ریسك) دیگری را تحمل كنند .در این



شرایط ،تنها اصرار جمهوری اسالمی
بر ادامه غنیس��ازی (كه غرب هدف
ی میكرد) همراه با
آن را نظامی تلق�� 
اظهارات ضد اسراییلی و ضد آمریكایی
احمدینژاد توانسته بود در آمادهسازی
افكار عمومی آمریكا برای حمله نظامی
به ایران مؤثر باشد.
اكنون گزارش یادش��ده ،حربه نظامی
تلقیكردن فعالیتهای هستهای ایران
را از مقامات غربی گرفته است ،و این
ادامه در صفحه 25

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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حقوق بشر...

هندوه��ا و
خداناب��اوران
سخنرانی اکبر گنجی به
منت
هم��ه به یک
سبت دریافت جایزه جان همفری اندازه دل آزار
مرزهای خون آلود و معیارهای منا
و ناخواستنی
اس��ت ،ب��ه
دوگانه ی ضد حقوق بشری
باوری فراگیر و جهانشمول تبدیل می شود.
آمد،
یش
همانگونه در ش�ماره پ
این تح ّول هم از تکامل عقالنی ما حکایت
خانم ها ،آقایان ،مسووالن محترم بنیاد
سه شنبه بعد از ظهر ۴ ،دسامبر می کند و هم از تکامل اخالقی ما.
حقوق و دموکراسی
 ۲۰۰۷ط�ی مراس�می در مح�ل
مایه افتخار است که جایزه ای را دریافت
می کنم ک��ه به نام جان همفری نگارنده “م�وزه ی کانادایی تم�دن” در ارزش ذاتی انسان،
وتاوا ،جایزه ی حقوق بشر جان بنیان اخالقی حقوق بشر
پیش نویس اعالمیه جهانی حقوق بشر نام
ا
شد .نباید فراموش کرد که بزرگترین شکست
گذاری شده است.
اهدأ
همفری به اکبر گنجی
رژیمهای سرکوبگر ،شکست اخالقی آنها
از شما سپاس��گزارم که مرا به عنوان یک
متن
ت�ار،
نظ�ر ب�ه اهمی�ت گف
نزد م��ردم خود ،و جامع��ه مدنی جهانی
ایرانی شایس��ته دریاف��ت این جایزه مهم
سخنرانی گنجی را در این مراسم اس��ت .تجلیل از آزادیخواهان و مدافعان
تشخیص داده اید.
حقوق بش��ر ب��ه معنای اعالم شکس��ت
برای ما بس��یار مغتنم اس��ت که جامعه
در اینجا می خوانیم:
اخالقی رژیمهای خودکامه و نشانه فقدان
جهانی نس��بت به درد و رنج مردم ایران و
مش��روعیت آنها در چشم جامعه جهانی
مبارزاتشان با یک دولت خودکامه سرکوبگر
هرگز
من
اجتماعی
است.
و بنیادگرا اب��راز همدلی می کند .آرمانی
یک
از
حمایت
یا
خاص،
دولتی
با
ضدیت
به گمان م��ن یکی از مهمترین بنیانهای
که الهام بخش جان همفری ،حقوق دان
است.
نبوده
دیگر
دولتهای
برابر
در
دولت
اخالقی حقوق بشر این است که انسانها در
برجس��ته کانادایی ،و سایر فعاالن حقوق
سیاس��ی
فعالیتهای
بخش
الهام
آرم��ان
ذات خود ارزشمند هستند و هرگز نباید به
بش��ر بوده است این اس��ت که انسانها به
اس��ت
بوده
این
همواره
من
اجتماع��ی
و
ایشان به چشم ابزاری صرف برای برآوردن
صرف انسان بودن و صرفنظر از رنگ ،نژاد،
برابر
حقوق
از
بتوانند
جملگی
انسانها
که
نیازها و خواسته های دیگران نگریست.
مذهب ،جنسیت ،و ّ
محل جغرافیایی که
و
صلح،
آزادی،
امنیت،
از
برخ��ورداری
در
یکی از تراژدیهای تاریخ انسانی این است
اساسی
حقوقی
در آن زیست می کنند از
زندگی شرافتمندانه بهره مند شوند.
که ارزش ذاتی انس��ان واقعی و گوشت و
و سلب ناشدنی برخوردارند .آرمان حقوق
باور
این
رفته
رفته
که
است
خوشوقتی
مایه
خون دار به آسانی نادیده گرفته می شود و
بشر ،عدالت ،و برابری انسانها همواره برای که انسانها در عین
تفاوتهای نژادی ،دینی ،آدمیان در پای آرمانهای مبهم و مشکوک
من نیز الهام بخش بوده است ،و فعالیتهای جنسی ،قومی ،زبانی ،ملّ
در
ای،
منطقه
ی،
یا آیین ها و ایدئولوژیها قربانی می شوند.
سیاسی من یکس��ره به شوق تحقق این
گوهر انس��انیت ش��ریک اند ،و درد و رنج ادیان و ایدئولوژیها باید در خدمت انسانها
آرمانهای انسانی صورت گرفته است.
بوداییان،
مسلمانان،
مسیحیان،
یهودیان،
باشند ،نه انسانها در خدمت آنها .آیین ها و
مبن��ای فعالیته��ا و اقدامات سیاس��ی و



دموکراتیزاسیون ایران ،دموکراتیزاسیون منطقه نهایتاً انسانها حقوق بشر و معیارهایبتوانند آزادانه دوگانه غرب
را به دنبال خواهد آورد.
و به صالحدید من امیدوارم که دولتهای غربی با مس��أله
زندگی
خ��ود
گیرد!
منی
ی
را
بشر
 انسان گرسنه حقوقجدّ
حقوق بش��ر بر مبنای معیارهای دوگانه
 برای برقراری ثبات در خاورمیانه باید به مسابقه کنند ،نه آنکه عملنکنند.زندگی یگانه من دموکراسی های غرب را بهترین گزینه
تسلیحاتی در این منطقه پایان داد.
و تکرارناشدنی واقعی از میان اشکال واقعاً موجود حکومت
قربانی
ش��ان
و نحوه سازماندهی قدرت می دانم.
 جنبش دموکراسی خواهی ایران ،در شرایطآرمانهایمبهم ام��ا به عنوان ی��ک فعال حقوق بش��ر از
جنگ ،به شدت آسیب خواهد دید و این آرزوی
ی��ا مقاصد و دولتهای غربی متوقع��م که از معیارهای
زمامداران بنیادگرای حاکم بر ایران است.
بلندپروازیهای دوگانه پیروی نکنن��د .معیارهای دوگانه
 از دولت کانادا انتظار داریم تصمیم شجاعانه ی زمام��داران برت��ری اخالقی دموکراس��ی ه��ای واقعاًپدرساالر شود .موجود را از می��ان می برد ،و به حاکمان
عدم ورود به جنگ عراق را ،با مخالفت با حمله ی اصل مبارزه خودکامه در سراسر جهان از جمله منطقه
من با رژیم
ی خاورمیانه و نیز ایران این امکان را می
نظامی آمریکا به ایران ،تکرار کند!
ایران
ایدئولوژیها در اصل برای کاستن از درد و
رنج انسانها بوده اند ،اما به مرور زمان جای
خادم و مخدوم تغییر کرده اس��ت ،و رفته
رفته به بهانه ی پاسداری از این برساخته
ها ،انسانهای واقعی قربانی شده اند.
بس��یاری از رهبران سیاس��ی جهان نیز
انس��انهای واقعی را قربانی ایدئولوژیهای
موهوم و ناکجاآبادی خود کرده اند.
برای مثال ،رهبر جمهوری اسالمی ایران،
مردم را به ابزاری صرف برای دستیابی به
رهبری جهان اسالم ،عظمت طلبی اتمی،
و تحقق باورهای بنیادگرایانه اش تبدیل
کرده است.
بنیادگرایان یهودی ،مسیحی ،و مسلمان
هم زمین را به جهنم تبدیل می کنند تا
خود به بهشت بروند.
مرزهای ملّی کش��ورها هم از جمله امور
اعتباری بوده اس��ت که میلیونها انس��ان
در طول تاریخ قربانی آن شده اند .انسان
واقعی و گوشت و خون دار چندان عزیز و
ارزشمند است که مرزهای جغرافیایی و
مقوله حاکمیت ملّی هم نمی تواند بهانه
ای برای نقض حقوق اساس��ی او باش��د.
تمام��ی مرزه��ای دین��ی ،ایدئولوژیک و
سرزمینی از جان آدمیان مایه گرفته و به
شدت خون آلودند.
ما هرگز نباید این اصل مهم را از یاد ببریم
که تمام این آیینها ،ایدئولوژیها ،قراردادها،
و از جمله دموکراس��ی ،برای آن است که

اصل راهنمای
regulative
 principleاندیشه ،زندگی و عمل سیاسی
و اجتماعی من احترام ب��ه آزادی و اصل
برابری شهروندان اس��ت ،و به گمان من
عدال��ت نی��ز فرزند آزادی و به رس��میت
شناختن برابری شهروندان است .این اصل
راهنماست که مرا به مخالفت و مبارزه با
تبعیض و ستمگری الزام می کند.
مخالف��ت و مبارزه ی من ب��ا رژیم حاکم
ب��ر ایران را باید در چارچوب همین باور و
اصل راهنما مالحظه کرد .اما اصل آزادی
و براب��ری اصل راهنم��ای موضعگیریها و
رفتاره��ای ما در صحن��ه بین المللی نیز
هس��ت .اقتضای آن اصل فق��ط مبارزه و
مخالفت با رژیم ایران نیست ،بلکه الزمه
آن مخالفت و مبارزه با تمام اشکال تبعیض
نامنصفانه ،و نقض حقوق انسانها در جوامع
دیگر ،از جمله مخالفت با جنگ و اشغال
سرزمینهای دیگران در هر نقطه دنیا ،و نیز
مخالفت با آپارتای��د و آواره کردن مردم از
سرزمین شان هم هست .کسی که صادقانه
پروای حقوق بشر ،آزادی و عدالت را دارد،
نباید از معیارهای دوگانه پیروی کند .نقض
حقوق بشر فقط در مرزهای ایران و توسط
رژیم حاکم بر ایران بد نیست ،در هرکجای
دنیا هم که حقوق انسانها نقض می شود،
کاری ناپسند و در خور مالمت انجام می
پذیرد.

دهد که بتوانند در مبارزه تبلیغاتی علیه
نیروه��ای دموکرات خ��ود را در وضعیت
بهتری قرار دهند.
چگونه می ت��وان حاکمان خودکامه را به
رعایت حقوق بش��ر الزام ک��رد وقتی که
حقوق بشر توسط قدرتهای مسلط جهانی
نقض می شود؟
آزادیخواهان جوامع پیرامونی چگونه می
توانند از دیکتاتورهای مسلط بر کشورشان
توقع داشته باشند که قواعد دموکراتیک را
رعایتکنندوقتیکهارزشهایدموکراتیک
توسط رهبران جوامع دموکراتیک نادیده
گرفته می شود؟
دولتهای غرب��ی نقض گس��ترده حقوق
بشر و دموکراسی را توسط متحدان خود
نادی��ده می گیرند ،اما نقض حقوق بش��ر
توس��ط دش��منان خود را با حساسیت و
گاه بزرگنمایی تعقیب می کنند .سیاست
دفاع از حکومت های استبدادی منطقه ی
خاورمیانه به دلیل اتحاد آنها با دولت های
غربی اقدام نادرستی است که نتایج زیانبار
آن را امروز آش��کارا مش��اهده می کنیم.
یکی از پیامدهای فاجعه بار این سیاست
نادرس��ت این است که در بعضی کشورها
بنیادگرایان به تنها گزینه ی بدیل دولت
های منطقه تبدیل شده اند و حتی در یک
انتخابات کام ً
ال آزاد بر رقبای سکوالر خود
پیروز می ش��وند و دولت هایی به مراتب
فاس��د تر و خودکامه تر را بنیان می نهند

ادامه در صفحه33 :

کاجل زبان

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

ختفی
ف
و
ی
ژ
ه
بر
ا
ی
ف
صل
پائیز

 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI

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...

سخت بود .ما واقعا با دیانت بهایی
زندگی می کنیم .یعنی وقتی به خاطر
مسئوالن این سازمان بهایی بودن هزینه می دهیم طبیعی
ش��دند ام��ا یک��ی از است که ایمان خود را در زندگی بکار
شرکت کنندگان این ببریم .یکی از آموزه های حضرت بها
الله همین موضوع دانش است که علم
تجمع می گوید:
«ما ساعت ها منتظر ماندیم اما هیچ را به بالی تشبیه کرده که برای ترقی
ک��س حتی حاضر نش��د نام��ه های و تکامل انسان ضروری است .شکست
این بچه ها برای ما یک چالش مذهبی
هم هست».
 بیش از 7میلیون بهایی در به نظر او بهائیت آرمان های خودرا در کسب علم می جوید.
جهان زندگی می کنند.
وج��ود تم��ام محدودیت های
 «بهائیت آرمان های خود را تحصیلی در سالهای اخیر باعثشده اس��ت که جامعه بهائیان
در کسب علم می جوید.
ب��ا هزینه خود ،دانش��گاهی را
شکست بچه ها برای ما یک
در تهران تاس��یس کنند .این
چالش مذهبی هم هست!»
دانش��گاه تنها جایی است که
بهائیان می توانند تحصیالت
آکادمیک خ��ود را در آنجا ادامه
دهند .هر چند مدارک این دانش��گاه
از سوی وزارت علوم ایران مورد تائید
معترضین را دریافت کند».
ناهید 19 ،ساله است و دیپلم ریاضی نیس��ت ،اما کلیه دانش��گاه های بین
خود را با معدل  20از یک دبیرستان المللی م��دارک فارغ التحصیالن این
دانشگاه را معتبر می دانند .اساتید این
ویژه تیزهوشان دریافت کرده است.
او پاسخ مس��ئوالن سازمان سنجش دانشگاه بهایی هستند و اغلب دارای
را “احمقانه” توصیف می کند و می درجه دکترا هس��تند که از دانش��گاه
های بین المللی اخذ کرده اند.
گوید:
«اگر م��ی گویند که مدارک ما کامل این دانشگاه نیز آزمون ورودی دارد که
نبوده پاس��خ ما هم این است که اوال معموال پذیرش در آن آسانتر از کنکور
چطورممکناستفقطمدارکبهائیان نیس��ت چراکه اینج��ا در خال امکان
کامل نبوده باشد ،یعنی حتی یک نفر آم��وزش آکادمیک تنها دانش��گاهی
از ما مدارک خود را کامل نکرده بود؟ است که جامعه چند میلیونی بهایی
و بعد اینکه نقصی در مدارک پرونده ما مقیم ایران می توانند از آن اس��تفاده
بوده چطور به ما کارت ورود به جلسه کنند .البته امس��ال به دلیل بدقولی
دادند و حین برگزاری آزمون هم هیچ بی رحمانه وزارت علوم برای پذیرش
دانش��جویان بهایی پذیرفته شدگان
تذکری به ما داده نشد؟».
م��ادر ناهید درباره ای��ن موضوع می کنکور سازمان سنجش بدون آزمون از
این دانشگاه پذیرش گرفتند.
گوید:
مونا فرامرزی
«برای من که شاهد یک سال تالش
(شهرزاد نیوز) 15-09-1386
دخت��رم برای ورود به دانش��گاه بودم
تحمل شکست او ،درحالی که خودش
هی��چ نقش��ی در آن نداش��ت خیلی

Sharif Exchange














تبعیضسیستماتیکعلیه
بهائیان و بن بست حتصیلی
جوانان بهائی امروز میراث دار س��ال
ها تبعیضی هس��تند که نسل آنها از
آغاز ظهور این دیانت با آن زیسته اند.
چالش اصلی امروز این جوانان در کنار
محدودی��ت های رایجی که ش��امل
همه اقلیت های مذهبی در ایران می
شود ،موضوع ادامه تحصیل است.
در ای��ران از ورود بهائی��ان ب��ه کلیه
دانشگاه ها جلوگیری می شود.
بی��ش از 7میلیون بهای��ی در جهان
زندگی می کنند.
ایران خاستگاه اصلی این دیانت است
و بیش تری��ن جمعی��ت بهائیان در
ایران زندگی م��ی کنند اما این گروه
در هیچ دوره ای نتوانس��ته اند طبق
اصول مندرج در منشور سازمان ملل،
به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت
ش��ناخته ش��ده و در آسایش زندگی
کنند.
اصل س��یزدهم قانون اساسی تاکید
می کند که بهائیت جزو ادیان رسمی
کشور نیس��ت .این قانون به تحمیل
فشارها بر این گروه دامن زده است.
همزمان با اعالم نتایج کنکور س��ال
تحصیل��ی جدید بی��ش از  800نفر
از بهائیان از تعیین رش��ته تحصیلی
مح��روم ش��دند و ای��ن در حالی بود
که برای اولین بار اعالم ش��ده بود که
بهائیان می توانند امسال وارد دانشگاه
شوند.
سازمان س��نجش (متولی کنکور در
ایران) در پاس��خ به این برخورد اعالم
ک��رد که این اف��راد م��دارک خود را
تکمیل نکرده بودند.
بیش از 100نفر از بهائیان تجمع آرامی
در مقابل سازمان سنجش شهرستان
کرج داش��تند و خواستار پاسخگویی

نعیمهچنگیزی

Cell.: (514) 998-9147
اوکازیون عالی برای بیزنس

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













































www.sharifexchange.com

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $4.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $4.00 ............................................................
ساندویچ ترکی $4.00 .................................................................
ساندویچ الویه $4.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $4.00 ................................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
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 .....................................................................

انواع سوسیس آلمانی منقلی

________________












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




















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

* ملکی * خانوادگی * شرکتی
و سایر امور در ایران

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

___________________

از ای
ن پس نگران





مهمان
ی های خود
نباشید!

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

9

ساعات کار7 :

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

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
























































































;)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
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آبجوی
تگری

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



















پذیرای امور حقوقی شما اعم از:

Cote vertu
Bus 121

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..





موسسه 
99 








حقوقی 

با بیش از  38سال سابقه
____________________

H4N 1C8

St-laurent, Qc.,

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

انواع ساندویچ های سرد و گرم









پارسامنش و همکاران

259B Cote-Vertu

ع
جما
کلبه
م
و
ل











وغیرالکلی چای قهوه
الکلی
های
نوشابه

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

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



1801 Ste-Catherine W.

Tel. Reserv.: 514-937-7475
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ایران و کانادا...
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تالش های کانادا در
شورای حقوق بشر سازمان
ملل باعث شد ایران
به علت “نقضمداوم و
سیستماتیک حقوق بشر”
محکوم شود.

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

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

تیره گی بیشتر
روابط ایران
با کانادا

ç†®•£±›ÔœZhò

Maison de Voyages

ب��ه دنبال حمایت کان��ادا از قطعنامه
نقض حق��وق بش��ر در ای��ران ،و به
دنبال  4سال تیرگی روابط دو کشور،
جمهوریاس�لامی روز  4دسامبر با
نپذیرفتن سفیر کانادا در ایران ،از تیره
شدن بیش��تر روابط دو کش��ور پرده
برداشت.
این خبر با بیانیه وزارت خارجه کانادا
به رس��انه ها راه یافت .وزارت خارجه
کان��ادا در بیانیه ایاع�لام کرد ایران
س��فیر کانادا در تهران را اخراج کرده
است.
به گفته ماکس��یم برنیه ،وزیر خارجه
کان��ادا “از آنجا که اینکش��ور هنوز
س��فرای پیش��نهادی ایران در اتاوا را
نپذیرفته ،تهران نیز دس��ت به اخراج
سفیر کانادا زده است.”
بر اساس این بیانیه ،از این پس کاردار
س��فارت کانادا در تهران ،نمایندگی و
حفاظت از منافع این کشور را بر عهده
خواهد داشت.
در عی��ن حال به گفت��ه وزیر خارجه
کان��ادا “اتاوا و ته��ران به روابط عادی
دیپلماتی��ک خود ادام��ه می دهند و
کانال های ارتباطی خود را «باز» نگه
می دارند”.
در پاس��خ به ای��ن بیانیه ،محمدعلی
حسینی ،س��خنگوی وزارت خارجه
ای��ران ،با صدور بیانیه ای با اش��اره به
اینکه “دولتایران تاکنون استوارنامه
سفیر کانادا را دریافت نکرده” عملکرد
وزارت خارجه کانادا را “مطابق با رویه
معمول تبادلس��فرا با اراده متقابل و
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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
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Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

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




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

ax included) / year

no. for 1st payment

Cell.: (514) 979-8200
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groupe Sutton Clodem Inc.
courtier immobilier agrée

Agent Immobilier Affilié

Lasalle Qc. H8R 2M9

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

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

Free evaluation & consultation

Epicerie Nouveau Main
قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال
همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی
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861-5681

 7روز هفته

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

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

St-Laurent

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

خلیج فارس و غرور ملی رژیم
اسالمی

اکنون د رخدمت شما هموطنان گرامی

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

Contract of Min. 1 year

مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
در وست آیلند و حومه مونتریال
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Bur: (514) 364-3315
Cell: (514) 952-0242
Fax: (514) 637-1103

کانادا ـ که خواستهتنها پسر وی بود ـ
مخالفت کرد .بعد از آن نیز دادگاه های
مختلفی تشکیل ش��د که هیچکدام
رضایت خانواده زهراکاظمی و وکالی
وی را جلب نکرد؛ به گونه ای که حتی
علیرضا جمشیدی ،س��خنگوی قوه
قضائیه ایران اخیرا اعالمکرد“ :دیوان
عالی کشور از حیث شکلی بر پرونده
زه��را کاظمی ای��راد وارد کرده و این
پرونده برای رسیدگی به مرجعصالح
ارسال شده است ”.خبری که از جانب
وکالی زهرا کاظمی به عنوان “خبری
خوش” تلقی شد اما استفانکاظمی،
پسر وی ،آن را دور دیگری از اقدامات
بی نتیجه دانست.
به نوشته رس��انه های خبری “اخراج
جان من��دی از تهران یک روز پس از
آن صورت می گیرد که س��ید مهدی
محب��ی،کاردار ای��ران در کان��ادا در
مصاحبه با نش��ریه «کانیدین پرس»
نس��بت به بی توجهی ات��اوا به تالش
های دیپلماتیک تهرانابراز ناراحتی”
کرده بود .وزارت خارجه کانادا اما این
اقدام جمهوری اسالمی ایران را “کامال
توجیه ناپذیر” خوانده وآن را “اقدامی
تالفی جویانه” نامیده است.
شون تینکلر ،س��خنگوی وزارت امور
خارج��ه کانادا همچنی��ن با تاکید بر
اینکه “ایران تصمیم گرفته است که
روابط بین دوکش��ور را کاهش دهد”
این موضع گیری را ناشی از “گزارش
های مرب��وط به نقض حقوق بش��ر،
پرونده هسته ای و مرگزهرا کاظمی”
دانست و گفت“ :ایران نتوانسته است
شریکی تمام عیار و طبیعی برای کانادا
محسوب شود”.
کانادا هفته گذشته با طرح و حمایت
از قطعنامه ای در شورای حقوق بشر
سازمان ملل باعث شد ایران به علت
“نقضمداوم و سیس��تماتیک حقوق
بشر” محکوم شود.
در ای��ن اجالس جان ف��ون کافمن،
نماینده کانادا در ش��ورای حقوق بشر
سازمان ملل تاکید کرد که “وضعیت
حقوق بشر در ایران« ،روز به روز بدتر
می ش��ود» و جمهوری اس�لامی ،با
نقضحقوق بشر ،قوانین بین المللی و
داخلی خود را زیر پا می گذارد.”
(روز آنالین)

یعقوب اکبری

›çœÂ¼±› të›Z fz£²

Sepehr Safaee

مشترک” ندانست.
در بیانی��ه آقای حس��ینی همچنین
تاکید شده است که“ :برابر رویه ها و
موازیندیپلماتیک،طرفینمیبایست
در تطبیقاقدامات متقابل ،شئونات و
جوانب رویه های موجود را رعایت و در
خصوص سطح فعالیت ها و چگونگی
حض��ورمقام��ات دیپلماتی��ک اراده
خویش را به طور مت��وازن و متعادل
فراهم ساخته و از رفتارهای یک سویه
پرهیز نمایند ”.اودر بیانیه خود اشاره
مستقیمی به “مسئله اخراج یا خروج”
جان مندی ،س��فیر جدی��د کانادا در
تهران ندارد ،اما این خبر راتکذیب هم
نکرده است.
به نوش��ته خبرگزاری ها “س��خنان
آقای حس��ینی بدین معنی است که
جان مندی ،که از س��وی دولت کانادا
به عنوان س��فیراین کشور در تهران
معرفی شده ،هنوز رسما سفیر کانادا
در تهران به حساب نمی آمده است” و
به این ترتیب استفاده ازعبارت “اخراج
س��فیر کانادا از ای��ران” فاقد معنای
حقوقی و سیاس��ی است .در برابر این
اظهار نظر اما شان تینکلر،سخنگوی
وزارت خارجه کان��ادا ،به خبرگزاری
آسوش��یتدپرس گفت ک��ه“ :ایران از
قبول اس��توارنامه س��فیر پیشنهادی
کاناداس��ر باز زده و مانع انجام کامل
وظایف او شده است”.
وزی��ر خارجه کانادا نی��ز پیش از این
گفته بود “کانادا و ایران مدتهاس��ت
برای رس��یدن به توافقی بر سر تبادل
سفیر تالشمی کنند ”.تالشی که تا
اینجا بی نتیجه بوده است .گفته می
شود کانادا در چند ماهه اخیر دو سفیر
پیشنهادی ایران را بااین استدالل که
آنها جزو “دانش��جویان افراطی” بوده
و “احتماال با ماج��رای گروگانگیری
سفارت آمریکا در تهرانارتباط داشته
اند” قبول نکرده است.
سردی روابط ایران و کانادا به  4سال
پیش ب��ر می گردد؛ زمان��ی که زهرا
کاظم��ی خبرنگار و ع��کاس ایرانی ـ
کاناداییدر زندان اوین به قتل رسید و
گزارشاتحاکیازنقشمستقیمسعید
مرتضوی ،دادستان تهران در مرگ و
شکنجه ویبود .اما قوه قضاییه ایران
نه تنها به این مسئله رسیدگی نکرد
بلکه با ارس��ال جنازه زهرا کاظمی به



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

سیاس��ت خارجی حکومت
اس�لامی ،گدائی دوس��تی و
پشتیبانی اس��ت و هر بهائی
را به هزینه ملت ایران حاضر
اس��ت بپردازد .به ونزوئال ها
و نیکاراگوا ها و س��وریه های
جهان میلیارد ها دالر نفتی از
سفره مردم پیشکش می کند.
به چین دسترسی نامحدود
ب��ه بازار ایران ب��ا پیامد های
آشکار آن برای صنعت داخلی
می دهد .به روس��یه اختیار
سیاست خود را در کشاکش
اتمی وا می گذارد .به کش��ور
های آس��یای مرک��زی با هر
چه در دریای خزر می کنند
موافقت می نماید .به حکومت
های عرب��ی خلیج فارس که
نی��ازی ب��ه آن ندارند همان

خلی��ج
ف��ارس
را م��ی
بخشد.
ر ئیس
حکومتی که اجازه نمی دهد
کسی نام خمینی را بی لقب
امام بر زبان آورد در بیست و
هشتمین شورای کشور های
خلیج عربی شرکت می کند
و هنگامی هم که کنفرانس
در قطعنامه شورا موضع ضد
ایرانی می گی��رد خم به ابرو
نم��ی آورد .وزیر خارجه اش
یک جلس��ه بی��ن المللی را
ترک می کند زیرا بانوئی در
مجلس پیراهن آستین کوتاه
پوشیده بوده است اما رئیس
جمهوریش دفاع از نام خلیج
فارس را شایس��ته یک تذکر
نیز نمی شمارد.
برای مردمی که از دستیابی
رژیم به بمب اتمی به عنوان

غ��رور ملی دف��اع می کنند،
بهتراس��ت به پیرامون خود
بنگرند و حالت خاکس��ارانه
رژیم را دربرابر دیگران ببینند.
غرور ملی ما در این نیس��ت
ک��ه هر کس به خ��ود اجازه
دهد که به ایران زور بگویند.
دریای خزر را در شمال ببرند،
خلیج ف��ارس را در جنوب؛ و
هر ایرانی بزرگی را که کتابی
به عربی نوشته عرب بخوانند
و چپ و راست ،آفریده های
ذوق ایران��ی را ب��ه ن��ام هنر
اس�لامی و ع��رب به نمایش
بگذارند.
اما پیش از هم��ه غرور ملی
ما در این نیس��ت که چنین
مردانی سرنوش��ت ای��ران را
دردست داشته باشند.
پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران
www.irancpi.net
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ایران...

مرحله تازه برخورد با ‘بدحجابی’ در ایران
اجرای طرح تازه برخورد با آنچه
نظ��ام جمهوری اس�لامی آن را
“بدحجاب��ی” توصیف می کند،
از روز یکش��نبه  ۱۸آذر ماه از سوی
پلیس تهران آغاز شده است و پلیس
با زنانی که چکمه های بلند و شلوار
و مانتو های تنگ و چس��بان به تن
داشته باشند ،برخورد می کند.
این طرح ادامه طرحی اس��ت که از
ابتدای امسال با عنوان طرح “امنیت
اجتماعی” در ایران آغاز شده است.
در طرح جدید ،اس��تفاده از چکمه
های بلند روی شلوار ،استفاده از کاله
به جای روسری ،استفاده از مانتوهای
تنگ و چسبان و استفاده از کاپشن
های کوتاه به جای مانتو ممنوع اعالم
شده است و پلیس با کسانی که این
م��وارد را رعایت نکنند ،برخورد می
کند.
از نظر پلیس ،زنانی که ش��لوار خود

چکمه بلند

دستگیر کند که موارد باال را
رعایت نکرده است ،معموال وی
را به یکی از مراکز
پلی��س
منتق��ل
ک��رده و با
خانواده زن
تم��اس می
گیرند تا برای
دادن تعه��د مراجعهکنند.
از خانواده های افراد دس��تگیر شده
خواس��ته می ش��ود ک��ه در هنگام
مراجع��ه ب��ه مراکز پلی��س ،لباس
مناس��ب برای زن دس��تگیر ش��ده
ببرند و به گفته برخی از کسانی که
گذرشان به مراکز پلیس افتاده است،
لباس دستگیرش��دگان بازپس داده
نمی شود.
البته برخی می گویند که همیشه این
طور نیست .آناهیتا یکی از کسانی که
یک بار از سوی پلیس دستگیر شده
است و می گوید“ :مانتوی گرانقیمتم
را جلوی چشمم پاره کردند و تحویلم
دادند”.
وی م��ی افزاید“ :از چه��ره ام چند
عکس گرفتند و بعد از گرفتن تعهد از
من و خانواده ام ،هشدار دادند که در
صورتی که دوباره به دلیل بدحجابی
دستگیر ش��وم مرا به دادگاه معرفی
می کنند”.
بر اساس برنامه ای که پلیس تهران
ت��دارک دیده ،تع��دادی از نیروهای
پلیس در فصل زمس��تان در پیست
های اس��کی اطراف شهر تهران نیز
مستقر خواهند شد.
به گفته آقای رادان ،در مراکز پلیس
پیس��ت های اسکی ،استقرار پلیس
زن در کن��ار پلیس مرد پیش بینی
شده است و این افراد دوره های ویژه
از جمله دوره اسکی را گذرانده اند.
رئیس پلیس تهران تاکید کرده که
طرح موسوم به “امنیت اجتماعی”
که از ابتدای سال آغاز شده تا “زمانی
ک��ه دغدغه های مردم رفع نش��ود،
ادامه خواهد یافت”.
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را داخ��ل چکم��ه می
کنن��د و از روس��ری و
شال های کوتاه استفاده
می کنند که مویشان را نمی پوشاند،
خالف پوش��ش اس�لامی است و با
استفاده کنندگان برخورد می شود.
احمد رضا رادان ،رئیس پلیس تهران
درباره این که پوشیدن چکمه بلند
چه مشکلی دارد گفته است:
“قرار گرفتن ش�لوار در داخل
پوتین ه�ای بلند ایج�اد تبرج
(خودنمایی به نامحرم) می کند و
از لحاظ شرعی مشکل دارد!
رئی��س پلی��س ته��ران همچنین
گف��ت ب��ا واحدهای صنف��ی که به
افراد “بدپوش��ش” اج��ازه ورود و به
آنها س��رویس می دهند نیز برخورد
خواهد ش��د و این
برخورد به صورت
تذک��ر ،اخط��ار و
پلمب واحد صنفی
خواهد بود.
گشت های ارشاد
نی��روی انتظامی
در م��اه های اخیر
فعالیت گس��ترده
ای در سطح شهر
تهران داش��ته اند
ول��ی در روزهای
اخیر فعالیت آنها
پررن��گ تر ش��ده
اس��ت و حض��ور
پلی��س در مراکز
پرجمعیت ،نظیر
میدان های اصلی
ش��هر و پاساژهای
مع��روف ته��ران
چشمگیراست.
در صورت��ی ک��ه
پلی��س زن��ی را

 تاییدیه وام مسکن قبل از خریدخانه
 تضمین نرخ بهره نازل انتقال وام مسکن شما از هرجاو...
Specialist in
دائمی
و
شده
تضمــین
عمر
بیمهnt,
me
est
Inv
 یک بیمه کامل برای نیاز خانواده& insurance
s
age
rtg
 وام مسکن و وام های دیگرmo
 داشنت پس انداز و حق برداشت از آن سرمایه گذاری در سهام معتبر و محفوظ از مالیات -سرمایه گذاری در سهام از طریق وام و بسیاری دیگر

هادی اسالمی وطن
در خدمت هموطنان گرامی

Hadi Islamivatan, B.Comm, B.A

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

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com

- 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.

زمین...

بان کی مون :وقت
اقدام فرا رسیده
است
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گویی به س��ر رسیده است .تغییر
آب و هوا چالش عصر ماست .آنچه
علم به ما می گوید روشن است؛
تغییر نامطلوب آب و هوا در حال
رخ دادن است و تاثیرات مخرب
آن امری واقعی اس��ت .وقت اقدام
فرا رسیده است”.
کوین راد ،نخست وزیر جدید استرالیا،
در مراسم افتتاح گفتگوهای بلندپایه
در کنفرانس بالی ،اس��ناد این کشور
مبنی پیوستن استرالیا به پیمان کیوتو

در ادامه دومین هفته کنفرانس تغییر
آب و ه��وا در بال��ی اندونزی ،بان کی
مون ،دبیرکل سازمان ملل متحد ،در
جلس��ه امروز گفتگوهای بلندپایه در
مورد پیمان جایگزین پروتکل کیوتو را
افتتاح کرده است.
آقای کی مون روز چهارش��نبه
 12دس��امبر ،گف��ت اگر برای کانادا (
و
آ
م
ری
کا
)
با
پی
ما
مقابل��ه ب��ا گرمای��ش زمین
ن
ج
ای
گ
زی
ن
اقدامی نشود ،جهان با تاثیرات
کیوتو مخالفند.
نامطلوب تغییر آب و هوا مانند
خشکسالی ،قحطی و باال آمدن
سطح آب دریا روبرو خواهد شد.
را تقدیم بان کی مون کرد.
کنفرانس
هیئت های شرکت کننده در
نخس��ت وزیر استرالیا ،به هیئت های
در
گردهمایی
بالی امیدوارن��د در این
حاضر در این مراسم گفت:
در
که
کیوتو،
جایگزی��ن
مورد پیمان
“کشورهای جهان باید در مورد پیمان
توافق
به
شود،
می
منقضی
سال 2012
جایگزین کیوت��و توافق کنن��د .کره
برسند.
دیگری برای زیستن ما وجود ندارد”.
توسط
1997
س��ال
در
کیوتو
پیمان
آقای راد پس از شکست جان هوارد ،در
بعد
و
شد
معرفی
متحد
ملل
سازمان
اواخر ماه نوامبر تصدی پست نخست
از هشت سال جنبه اجرایی پیدا کرد؛ وزیری استرالیا را به دست گرفت و در
کیوتو از کش��ورهای صنعتی خواسته اولین روز کاری خود اسناد مربوط به
است تولید گازهای گلخانه ای خود را پیمان کیوتو را امضا کرد .جان هوارد،
به میزان پنج درصد کمتر از حد آنها نخست وزیر سابق استرالیا ،حاضر نشده
در سال  1990کاهش دهند.
بود که این کشور به کیوتو بپیوندد.
کش��ورهایی
آمری��کا و کانادا از جمله
با پیوستن اس��ترالیا به کیوتو ،آمریکا
کیوتو
جایگزین
هستند که با پیمان
تنها کشور صنعتی جهان است که به
مخالفت کرده اند.
این پیمان ملحق نشده است.
نمایندگان
ک��ه
اس��ت
این در حالی
هدف اصلی هیئت های شرکت کننده
کش��ورهای
از
بالی
در
ملل
س��ازمان
در بالی توافق درب��اره انجام مذاکرات
گازهای
تولی��د
اند
خواس��ته
صنعتی
دو س��اله برای تهیه پیمان جایگزین
درصد
40
تا
25
بین
را
خود
ای
گلخانه
کیوتوست.
1990
سال
در
آنها
میزان
از
تر
پایین
اما در حالی ک��ه این هیئت ها درباره
.
د
نن
برسا
اصول کلی چنین مذاکره ای به توافق
رس��یده اند ،در باره جزئیات آن اتفاق
نظر ندارند.
‘کره زمین دیگری وجود
گروه پژوهش��ی سازمان ملل در مورد
ندارد’
تغییر آب و هوا (آی پی سی سی) ،در
ش��رکت
به
ملل
س��ازمان
دبی��رکل
آخرین گزارش سال  2007خود گفت
هوا
و
آب
تغییر
کنفرانس
در
کنندگان
اوج تولید گازهای گلخانه ای در سراسر
گفت:
جهان و آغاز سیر نزولی آن باید در ده
مبهم
برای
وقت
چون
ایم
آمده
گرد
“ما
تا پانزده س��ال آینده صورت بگیرد تا



بت��وان از
تاثیرات نامطلوب و مخرب تغییر
آب و هوا جلوگیری کرد.
آمریکا یافته های علمی این پدیده را
رد نکرده اما اس��تدالل کرده است که
کاهش گازهای گلخانه ای باید امری
دواطلبانه باش��د و نه ی��ک پایبندی
اجب��اری .دول��ت این کش��ور
همچنی��ن گفته اس��ت که در
بیانیه نهایی کنفرانس بالی نباید
از کشورها با اعداد و ارقام خواسته
ش��ود گازهای گلخانه ای خود را
کاهش دهند.
پوال دوبریانس��کی ،نماینده آمریکا در
بالی ،به خبرنگاران گفت“ :ما به دنبال
پروسه ای باز هستیم که گزینه های
کشورها در کاهش گازهای گلخانه ای
از قبل تعیین نشده باشد”.

کمک به کشورهای فقیر

در کنفرانس بالی همچنین چگونگی
کمک به کشورهای در حال توسعه در
مواجهه با وخیم ترین تاثیرات تغییر
آب و هوا ب��ر اقتصاد و جوامع آنها ،به
بحث و بررسی گذاشته شده است.
تحقیقات نش��ان داده که ضرر و زیان
ناش��ی از آسیب های تغییر آب و هوا
بر جوامع فقیر به دهها میلیارد دالر در
سال خواهد رسید اما کمک های مالی
که تا کن��ون برای این معضل در نظر
گرفته ش��ده ،دهها میلیون دالر بوده
است.
اندی آتکین ،از سازمان خیریه تیرفاند
( ،)Tearfundگفت:
“ش��رکت کنندگان در بالی پذیرفته
اند که کمک به کشورهای فقیر برای
مقابله با آسیب های ناشی از تغییر آب
و هوا باید بخش��ی از توافق نهایی این
کنفرانس باشد اما صرف پذیرش کافی
نیس��ت و باید در کن��ار آن کاری هم
صورت بگیرد”.
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ایران...

‘جنگ نه’ پیام صدها مادر
ایرانی به مسئوالن ایران

صدها مادر در ایران با امضای نامه ای سرگش��اده از مسئوالن و
مدیران این کشور خواسته اند تا در بحبوحه نا آرامی ها در منطقه
و “تشدید تهدیدهای اقتصادی و نظامی علیه ایران از سوی اروپا
و آمریکا” ،صلح را در دستور کار خود قرار دهند.
پانصد و بیس��ت مادر این نامه را امضا ک��رده اند که تعداد قابل
توجهی از آنها خانه دار هس��تند ،اما در میان این افراد پزش��ک،
مدرس ،محقق ،هنرمند ،روزنامه نگار ،مدافع حقوق بشر ،کارمند
و بازنشسته نیز دیده می شود.
س��ایت اینترنتی مادران صلح همچنین فهرس��تی از س��یصد
امضاکننده دیگر این نامه را منتشر کرده و خبر داده که امضای
آن همچنان ادامه دارد.
در نامه صدها مادر طرفدار صلح آمده:
“ما مادران صلح می خواهیم با این نامه نگرانی عمیق خود را از
وضعیت بحرانی کشورمان اعالم کنیم  ...موضعگیری ها و اقدامات
برخی از مس��ئوالن کشور ،به آمریکا کمک کرده تا بهانه الزم را
برای القای اتهامات خود مبنی بر خطرناک بودن ایران و مسلمانان
برای جهانیان ،به دست آورد .این در حالی است که تاوان گفتار و
رفتار نسنجیده را ملت ایران و فرزندان ما می پردازند”.
امضاکنندگان این نامه با اش��اره به آرایش ناوهای آمریکایی در
خلیج فارس می گویند“ :نمی توان در چنین موقعیت حساسی
که دوران زمینه چینی آمریکا قبل از حمله به عراق را تداعی می
کن��د ،به بهانه حفظ امنیت ملی ... ،از مردم صلح طلب و عدالت
خواه با هر مذهب و قومیتی خواست که سکوت کنند”.
مادران طرفدار صلح و حامیان آنها می گویند که به خود این حق
را می دهند تا “در برابر سیاست های تنش زا این سوال را مطرح
کنند :اگر پرونده هسته ای امری است مربوط به همه ایرانیان و
سرنوش��ت فرزندان ما را رقم می زند ،چگونه ما حق اظهار نظر
مستقیم در این باره را نداریم؟ موضوعی که می تواند بر امنیت و
سرنوشت ما و فرزندانمان تاثیر گذار باشد”.
شهال الهیجی ،مدافع حقوق بشر در ایران و از امضاکنندگان این
نامه ،در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت همصدا شدن
مادران برای ابراز نگرانی و احساس خطر در مورد جنگ و احتمال
بروز آن ،پدیده جدیدی نیست:
“اگر به خاطر داشته باشید در یک مقطع از زمان مادران فلسطینی
و اس��رائیلی همصدا به ادامه خونریزی و خشونت در این منطقه
معترض شدند .آنها به مسئوالن دو طرف گفتند جنگ و درگیری
بس است .ما می خواهیم زندگی کنیم”.
خانم الهیجی به “روزهای تلخ” جنگ هشت ساله ایران و عراق
اش��اره می کند و م��ی گوید مادران و زنان ،ب��ه ویژه آنهایی که
در کش��وری زندگی می کنند که هنوز زخم جنگ تازه اس��ت،
“این حق را دارند که اگر احساس خطر می کنند ،واکنش نشان
بدهند”.
این فعال حقوق بش��ر که از جمله م��ادران امضاکننده این نامه
سرگش��اده است می گوید که از تحریم های اقتصادی بزرگتر و
قرار گرفتن ایران در یک جنگ نابرابر بیم دارد “چون هر تحریم
اقتصادی منجر به نابسامانی اقتصادی خانواده می شود و بخش
عمده این فشار را زن خانواده متحمل می شود”.

عراق یا واشنگنت:
آمار غریب مرگ و میر
آمریکاییان

25
%احتمال
بیشتر!!

در هر جای این مسأله ی درگیری امریکا در عراق قرار گرفت ه
باشید ،این آمار هشداردهنده و بیدار کننده است.
متوسط در هر ماه  160هزار سرباز
در  22ماه گذشته به طور ّ
امریکایی در عراق حضور داشته و روی هم رفته  2112نفر از
سربازان در اثر عملیات جنگی جان خود را از دست دادهاند.
نتیجهء حاصله آن که درصد مرگ و میر ناش��ی از عملیات
جنگی در هر ماه چنین بوده که از هر صد هزار س��رباز60 ،
سرباز را به دیار آخرت رهسپار ساختهاند تا از هیاهوی عراق
راحت شوند.

یونیسف :دهها میلیون کودک
جهان هنوز گرسنه اند
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یونیس��ف گ��زارش جدید خود از وضعیت بهداش��ت و
سالمت کودکان جهان را منتش��ر کرده و در آن آورده
است که در ارتباط با مقابله با بیماری های واگیردار مانند
سرخک ،پیشرفت هایی در سطح جهان صورت گرفته
اما هشدار داده است که میلیون ها کودک جهان هنوز
گرسنههستند.
بنا بر این گزارش ،نرخ مرگ و میر میان کودکان زیر پنج
سال جهان ،از سال  1960میالدی به این سو حدود 60
درصد کاهش داشته و برای اولین بار در سال  2006به
کمتر از ده میلیون کودک رسیده است.
همچنین بنا به این گزارش شمار نوزادانی که در سراسر
جهان از شیر مادر تغذیه کرده اند افزایش داشته است؛
ش��یر مادر می تواند به طور چش��مگیری مرگ و میر
نوزادان را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهد.
واکسیناسیونگستردهکودکانعلیهبیماری
واگیردار و خطرناک سرخک نیز باعث شده
اس��ت میزان مرگ و میر ناش��ی از ابتال به
این بیماری در قاره آفریقا از سال  2000تا
کنون 91 ،درصد کاهش داشته باشد.
در گزارش جدید یونیسف همچنین آمده
است که بسیاری از کشورهایی که با معضل
بیماری ماالریا مواجه هس��تند ،س��ه برابر
گذشته پشه بند بین مردم توزیع کرده اند
و به همین دلیل کودکان بیشتری از خطر
پشه ماالریا در امان بوده اند.
گزارشگر بی بی سی ،می گوید که در مقابل خبرهای خوش این
گزارش جدید ،خبرهای بد هنوز خودنمایی می کنند.
یونیسف هشدار داده است که هنوز  143میلیون کودک در سراسر
جهان از س��وءتغذیه در رنجند و هر ساله نیم میلیون زن در دوره

روزنامه نگار مقتول ارمنی موسس��ه بی��ن
المللی مطبوعات
ترکیه قهرمان آزادی
هران��ت دینک
روزنام��ه ن��گار
مطبوعات شناخته شد
مقت��ول ارمنی
اه��ل ترکی��ه را
یکی از قهرمانان آزادی جهانی
مطبوعاتنامید.
هرانت دینک س��ردبیر هفته
نام��ه آگ��و بود ک��ه مقاالت
جنج��ال برانگی��زش درباره
حقوق بشر و قتل عام ارمنی
ها توسط ترک های عثمانی
منجر ب��ه قت��ل او در ژانویه
گذشته شد.
در بیانیه موسسه بین المللی
مطبوع��ات آم��ده “انتخاب
هرانت دین��ک بعنوان پنجاه و
دومین قهرمان آزادی جهانی مطبوعات گرامیداشت شجاعت او و
نیز تصدیق اهمیت خدمات او در آزادی مطبوعات و آزادی بیان
در ترکیه است”.
هرانت دینک از سوی ترک های ناسیونالیست که او را به خیانت
متهم کرده بودند تهدید به مرگ شده بود.
قاتل آقای دینک در بیرون از دفتر کار وی در استانبول دو گلوله
در مغز و یک گلوله در گردن او شلیک کرد.
در تشییع جنازه او یکصد هزار نفر شرکت کردند و با محکوم کردن
این سوء قصد ضمن اعالم همبستگی با ارمنی ها فریاد زدند “ما
همه ارمنی هستیم” و “ما همه هرانت دینک هستیم”.
دادگاه قاتلین هرانت دینک در دوم ژوئیه گذش��ته در استانبول
آغاز ش��د و طی آن  ۱۸نفر متهم به دس��ت داشتن در این سوء
قصد شدند.
از آغاز س��ال  ۲۰۰۷تاکنون حداقل  ۹۱روزنامه
نگار در نقاط مختلف دنیا به قتل رسیده اند.
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میگو ین��د
هی��چ چیز
ب��ه ان��دازه
نتیج��ه آراء
هر انتخابات
ما هی��ت
را یگی��ری
را روش��ن
نمیکن��د .

همان دموکراسی که هوگو چاوز را دو
بار متوالی به کرسی ریاست جمهوری
برکشید همو را از دست یافتن به امکان
انتخاب مج��دد در آینده بازداش��ت.
پیروزی «نه» در انتخاباتی که پیروزی
«آری» در آن میتوانس��ت اولی��ن
سنگ کج در بنای نوپای دموکراسی
در ثروتمندترین کش��ور قارهی فقیر
آمریکای التین باش��د را باید بویژه به
روش��نفکران
و دانشجویان
ونزوئال تبریک

پیروزی «نه» بر «آری»
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بارداری یا هنگام زایمان جان خود را از دست می دهند.
برای مثال در کشورهای آفریقای سیاه از هر  22زن باردار
یک نفر در زمان بارداری یا هنگام زایمان می میرد .این در
حالی است که در کشورهای توسعه یافته این آمار به یک
نفر در هشت هزار زن باردار تقلیل می یابد.
ریش��ه کن کردن گرسنگی شدید میان کودکان جهان،
کاهش مرگ و میر آنها و بهبود بهداشت مادران از جمله
این اهداف است.
س��ازمان ملل این اهداف را در سال  2000میالدی اعالم
کرد و از کشورهای عضو خواست تالش کنند تا سال  2015به این
اهداف دست یابند.
یونیسف می گوید که کشورهای جهان از هفت سال پیش به این
سو فقط به بخشی از این اهداف رسیده اند.

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

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

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

خدیجه و ناصر
----------------

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

سلطانبستنی
سازها با
گرمایش زمین
می جنگد

“بن اند جری” ،یکی از معروف
ترین تولید کنندگان بس��تنی
در آمری��کا ،هزین��ه راه اندازی
یک دانشکده تغییر آب و هوا را

باشگاه کشتی
«وست آیلند»
گفت چرا که بیواهمه از یکی پنداشته
ش��دن با طبقه مرفهی ک��ه برخی از
امتیازات نا به حقشان در دوره حکومت
چاوز به خطر افتاده است ،و یا وابستگان
به دولت آمریکا که از دموکراسی تنها
به بازار آزادش اعتقاد دارند ،به ش��کل
پیگیر خطر تغییر در قانون اساسی را
برای برداشتن محدودیت کاندیداتوری
ریاست جمهوری به مردم توضیح دادند
و آنها را به شرکت فعال در رفراندم و
گفتن «نه» ترغیب کردند.
هوگو چ��اوز که خود مثل نام حزبش

A su
e

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

حاال نگاهی به واشنگنت دیسی،
پایتخت امریکا بیاندازیم:

مدت زمان ،از هر صد هزار نف��ر  80/6نفر در اثر
در همی��ن ّ
تیراندازی جان به جانآفرین تسلیم کرده ،سکونت در بهشت
یا جه ّنم را بر زندگی در واش��نگتن دیسی ترجیح دادهاند.
این بدان معنی است که اگر شما در پایتخت ایاالت متّحده
زندگی کنید 25 ،درصد احتمال از دست دادن جانتان بیشتر
از زندگی در عراق است.

ier c.
tel ra in

رولز رویس

رکورد شکن شد

قدیمی ترین رول��ز رویس جهان در
یک حراجی در لندن به مبلغ سه و نیم
میلیون پوند به فروش رسیده است.
ای��ن باالتری��ن قیمت��ی اس��ت که نه
تنها برای یک رول��ز رویس بلکه برای
اتومبیلی که قبل از سال  1905ساخته
شده ،پرداخت شده است.
این رول��ز رویس دو نف��ره ،چهارمین
اتومبیلی است که توسط چارلز رولز و
هنری رویس ساخته شده است.
چارلز رول��ز و هنری رویس در س��ال
 1904همکاری خود را آغاز کردند.
قیمتی که مس��ئوالن حراج برای این
اتومبی��ل در نظر گرفت��ه بودند نصف
قیمتی بوده که به فروش رسیده است.
یک مجموع��ه دار ناش��ناس این رولز
رویس را خریداری کرده است.

پرداخته است.
این دانشکده از ماه آوریل اعزام
شش کارش��ناس جوان اروپایی
در حوزه محیط زیست به قطب
شمال را آغاز کرده است.
این شش جوان پس از رسیدن
به قطب ش��مال با دانشمندانی
که س��رگرم نظارت بر تغییرات
ناشی از گرمایش زمین هستند،
همکاری می کنند و مسئوالن
این طرح انتظ��ار دارند که آنها
تم��ام اطالع��ات و
تجارب عملی را که
در این زمینه کسب
کرده اند در بازگشت
به کشورهای خود،

با مربیان کارآزموده
کشتی درسطح جهانی

ملغمهای بیمس��ما از سوسیالیس��م
و دموکراس��ی اس��ت و حرفه��ای
نامربوط��ش بی��ش از حرفه��ای
مربوطش در رسانههای عمومی بازتاب
دارد تا این لحظه نردبانی که خود از آن
باال رفته است ،یعنی نردبان دموکراسی
را ،از زیر پای رقبایش بیرون نکشیده
اس��ت .به اعتقاد صریح س��ازمانهای
جهانی نظارت بر انتخابات هیچ شکی
در سالم بودن پروسه انتخاب در تمامی
انتخابات دههی اخیر در ونزوئال وجود
نداشته است؛ چه آنها که به پیروزی

قدیمی ترین

او انجامیدهاند و چه انتخاب دیروز که با
اختالف کمتر از یک درصد برای اولین
بار دست رد بر سینه او زد.
چاوز که در می��ان کارگران و طبقات
فقیر ونزوئال به دلیل کم کردن ساعت
کار و ت�لاش برای تامین مس��کن و
بهداشت محبوبیت دارد شاید به این
خیال باطل  -که بطالن آن در دنیای
سوسیالیس��م واقعا موجود س��ابق به
اثبات رسیده است  -باور داشته باشد
که ب��ا تحدید آزادیهای سیاس��ی و
جمعآوردن قدرت بیش��تر در دست

برای یک سال ،در اختیار مردم
قرار دهند.
پیام این ط��رح را می توان این
گونه خالصه کرد:
“موضوع تغیی��ر آب و هوا را به
گوش همه برسانید”.
دانشجویان این دانشکده  -که از
آنها به عنوان “سفیران” یاد می
شود  -برای راه یافتن به این طرح
واجد شرایط خاصی بوده اند.
تغیی��ر آب و ه��وا بزرگتری��ن
مش��کلی است که بشریت با آن
مواجه است و همه باید در مقابله
با آن کمک کنند!

West End Gym
7025 Cote St Luc

Cote Saint Luc, QC H4W 2T8

Tel.: (514) 489-6879

خ��ود میتواند گامه��ای موثرتری در
زمینهی بهبود وضع محرومان جامعه
بردارد .شاید هم این باور را برای توجیه
تالشش برای ماندن در قدرت به خود
بسته باشد؛ تالشی که انگیرهاش هرچه
بود خوشبختانه همانطور که خود در
اولین ساعات بامداد امروز اعتراف کرده
است« :فعال به نتیجه نرسید»!

رضاعالمه زاده
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ایــران...

محکوم پرونده میکونوس
به ایران بازگشت

روز  11دس��امبر ،کاظم دارابی ،که
در ارتباط با پرونده ترور چند تن از
مخالفان جمهوری اسالمی در آلمان
زندانی بود ،به ایران بازگشت.
کاظ��م دارابی که به جرم قتل س��ه
تن از رهبران کرد مخالف جمهوری
اسالمی و مترجم آنان به حبس ابد
محکوم ش��ده بود روز  10دسامبر و

سال از زندان انجمن های اسالمی دانشجویان در
پس از گذراندن پانزده
آلمان اقامت داشت ،همراه با عباس
آزاد و بالفاصله از آلمان اخراج شد.
فت��اح عبدلی رائل ،شهروند لبنانی ،به جرم دست
کاظم ش��رفنکندی،
ورمحم��د پور داش��تن در این ترور ب��ه حبس ابد
و همای��ون اردالن و ن
دهکردی در ماه سپتامبر سال  1992محکوم کرد.
در شهر برلین دادس��تانی آلمان آق��ای دارابی را از
در رستوران میکونوس
قرار گرفتند و اعض��ای وزارت اطالعات و نیروهای
آلمان هدف سوء قصد
ویژه س��پاه پاس��داران معرفی کرده
به ضرب گلوله از پای در آمدند.
گاهی در آلمان ،گفت��ه بود که ترور رهب��ران کرد به
در س��ال  1997داد
در زمان وقوع دس��تور مقامات امنیتی جمهوری
کاظ��م دارابی را ک��ه
عنوان دانشجو و عضو اتحادیه اسالمی صورت گرفت.
قتل به

آزادی کاظم دارابی ،مسبل سیاست
ترور دولتی ایران ،آغازی دیگر؟!...

شاد
خواری دستاربندان
آن هماهنگی پانزده سال پیش وجود
ندارد.
سید حسین موس��ویان که در زمان
ترور شرفکندی و یارانش در رستوران
میکونوس به عنوان سفیر جمهوری
اس�لامی ایران در بُ��ن ،رابط اصلی او
با مقامات حکومت اس�لامی بود حاال
خود در بلبشوی خالفت دستاربندان
به ی��ک مظنون به جاسوس��ی ،و به
عنصری خطرناک بدل شده است.
و نیز میداند هاشمی رفسنجانی که
آن روزها رئیس جمهور بود و به حکم
صریح هم��ان دادگاه میکونوس یکی
از کس��انی بود که مجوز ترور رهبران
ک��رد را صادر ک��رده ب��ود ،با همهی
زیرکیاش نه توانسته است به کرسی
ریاست مجلس ،و نه به کرسی ریاست
جمهوری بازگردد.

مشاور مهاجرت به کانادا

رضاعالمه زاده
(از دور بر آتش)
گرچ��ه او حاال رئی��س مجلس
خبرگان رژیم است اما از کمترین
حیثیتی در میان مردم برخوردار
نیست (دارابی بیتردید مقالهی
اخی��ر ابراهی��م نب��وی را خوانده
اس��ت ک��ه در دف��اع از حمایتش از
رفس��نجانی در مقابل احم��دی نژاد
در انتخابات اخیر ،نوش��ته است که او
برای مقام ریاست جمهوری «دزد» را
به «تروریست» ترجیح میدهد! البته
کاظم دارابی و همه کسانی که اسناد
دادگاه میکونوس را دنب��ال کردهاند،
حت��ی اگر ب��ه دزد بودن
رفسنجانی شک کنند به
تروریس��ت بودنش تردید
ندارند).
دارابی ای��ن را هم میداند
که علی فالحی��ان ،وزیر اطالعات در
زمانی که دس��تور ترور صادر ش��د ،و
مشاور امنیتی رهبر جمهوری اسالمی
در حال حاضر ،پای��ش را اگر از ایران
بیرون بگذارد توسط پلیس بینالمللی
دستگیر خواهد شد ،نه تنها به خاطر
جنایت مشترکشان در میکونوس بلکه
به خاطر جنایات دیگری که در اقصاء
نقاط دنیا مرتکب شده است.
ولی گمان نمیکنم این همه چیزی از
شادمانی کاظم دارابی بکاهد.
اصلیتری��ن ارباب او ،م��راد و مرجع
تقلیدش ،سیدعلی خامنهای ،هرگز در
ط��ول فرمانروائیاش از قدرتی به این
باالئی برخوردار نبوده است؛ رهبریت
مادامالعمر نظام؛ فرماندهی کل قوای

MARIA
COTTONE

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

زن ها چه می خواهند؟!

ادامه در صفحه24 :

























منایش کمدی با شرکت میری
مونتریال :کنکوردیا  11ژانویه

رستوران کارون
مژده










ماه دس��امبر مقدمات یک
پذیرائی مجلل در اندرونی و
بیرونی دستاربندان نشسته
بر منابر (منابع؟) نفت ایران
در حال تدارک است.
متولی��ان ای��ن پذیرائ��ی
بینظیر ،سیدعلی خامنهای
و مش��اور امنیتیاش علی
فالحی��ان از یک س��و ،و
هاش��می رفس��نجانی و
همپیمان با سابقهاش سید
حسین موسویان از سوی
دیگرهستند.
و آنکه این بساط مقدس دارد برایش
تدارک دیده میشود کسی نیست جز
کاظم دارابی ،تروریس��ت نامداری که
پ��س از پانزده س��ال زندانی بودن در
آلمان به زودی آزاد ش��ده و به تهران
پرواز خواهد کرد.
از آخرین باری که یک پذیرائی جانانه
از این دس��ت در اندرون��ی و بیرونی
دس��تاربندان در ای��ران انجام گرفت
شانزده هفده سالی میگذرد،
و آن وقت��ی بود که انیس نقاش ،یک
تروریست نامدار دیگر ،به لطف فرانسوا
میتران ،رئیس جمهور وقت فرانسه ،با
این که در جریان س��وء قصد ناموفق
به شاپور بختیار یک زن و یک پلیس
فرانسوی را کشته بود پس از ده سال
از زندان آزاد شد.
شکینیستکهکاظمدارابیباامکاناتی
که زندانیان در زندانهای اروپا دارند از

زیر و بم
تح��والت
داخل��ی و خارجی
مرب��وط ب��ه دولت
متبوع��ش در طول
ای��ن پانزده س��ال
ب��ا خب��ر اس��ت .او
بیتردی��د میداند
که در میان اربابانش

ماریا
کتُـنه

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















Tel.: (514) 937-2888

مژده مژده

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

در

ب NDG
قل

ق
لیه ماهی
1 of 2باPageپلو

اب کوبیده
چلو کب
باب چنجه
چلو ک
ب سلطانی
چلو کبا
کباب برگ
چلو
وجه کباب
ج

FREE

DELIV
ERY
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با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب

انواع خورش

با نا
ن
ت
ا
ف
ت
و
ن
تازه
خشخاشی
انواع ساندویچ

خورش قورمه سبزی
7421 Harley Montreal, QC H4B 1L5 - Google Maps
کوبیده
ساندویچ
خورش قیمه
ساندویچ اولویه
خورش کرفس
Address
7421 Avenue
Harley
ساندویچ زبان
ماهیچه
باقال پلو
Notre-Dame-De-Grâce, QC
زرشک پلو با مرغ
ساندویچ بندری
سبزی پلو ماهی
ساندویچ مرغ
ساندویچ کوکو
سبزی
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خانه ایــران...
آری سخن عشق نشانی دارد...

مونتریال

دوشنبه غروب است.
هر ی��ک از اعضای هیئ��ت مدیره از “ش��روع کنی��م؟ یا منتظ��ر غایبین
گوش��های از مونترال هر طور ش��ده بشویم؟”
خودشان را می رسانند.
بجای منتظر ش��دن کمی سربهس��ر
غایبین میگذاریم و می خندیم”
یکی از وست آیلند.
مگر نگفتهبودی��م حداقل هفتهای 5
آن یکی از مرکز شهر.
س��اعت کار داوطلبانه ب��رای کاندیدا
دیگری از دانشگاه یا از محل کار.
چند روز قبل با ایمیلهای رد و بدل شدن در هیأت اجرایی الزم است؟”
ش��ده ،حدوداً معلوم است چه کسی بعد تعدادمان را میشمریم4،3،2،1 :
خواهد آمد و چه کسی نه .قرار است و .5
هر کسی دیر برس��د همه را به قهوه برای رس��می ش��دن کافی هستیم و
مهمان کند .همدیگر را که میبینیم جلسه را شروع میکنیم.
بعد از سالم و احوالپرسی گویی روی دستور جلسه از قبل معلوم است.
پیشانی های یکدیگر را نیز میخوانیم .مدیر جلس��ه موضوعها را یکی یکی
پیش میبرد و میگوید:
همان نشانهایمان را .نوشتهاست:
“آیا ت��و هم کماکان آنقدر س��ودایی “س��ر هر موضوع هر کس سه دقیقه
هستی که علیرغم همهی گرفتاریها حرف بزند”.
س��ختیهای
و
راه تقریباً هیچ کس س��ه دقیقهای تمام
ادام��ه
هن��وز
نمیکند .همه پنج ،شش
“آقا لط
فًا «پارسی و ی��ا اگر مج��ال دهی 10
بدهی؟”
و جواب��ش ه��م را پاس بدارید!» دقیقهای هس��تند .چیزی
مثل یک سخنرانی کوتاه.
از روی هم��ان
ب��ه قس��مت بازتابه��ا
پیشانیمیخوانیم:
“بله .هنوز”.
میرسیم.
آنگاهمینشینیم.
یکی میگوید:
دور هم در رستوران کپلی .میگوییم“ :آقا گفتهاند شماها «لیزی» هستید و

چرا

حمله بوش به ایران
بی فایده است:
آمریکاییها هیچ وقت موفق
به شناسایی نقاط استراتژیک ما
نمی شوند،
چون نقاط استراتژیک مامعموال
یک جای دیگر است.
مثال نیروهای نظامی ما مشغول
کار فرهنگی هستند،
نیروهای فرهنگی ما مشغول
عملیاتسیاسیهستند،
نیروهای اطالعاتی کار خبری
می کنند،
دیپلوماتهای ما کار هنری می
کنند،
هنرمندان ما مبارزه سیاسی می
کنند،
دانشگاهیان ما خبرنگاری می
کنند،
تروریستها فیلم بازی می کنند،
ناشرین ما خرید و فروش کشتی
می کنند،
نیروهای مطبوعاتی ما کار
اطالعاتی می کنند،
تاجرها مشغول امور خیریه
هستند
و همین طور بگیر برو تا پایین.
آمریکا به این امید به ایران حمله
می کند که در صورت حمله به
ایران کارها متوقف شود و مردم
در فشار قرار می گیرند،
در حالی که در ایران سالهاست

که
کارها متوقف
است و هیچ
کس احساس ناراحتی نمی کند.
در ایران برای اداره حکومت
چهار گروه مطرح هستند:
یک گروه محافظه کاران هستند
که با آمریکا دشمن هستند،
یک گروه اصالح طلبان هستند
که با آمریکا مخالفند،
یک گروه نیروهای برانداز هستند
که به این دلیل با حکومت ایران
دشمن هستند که فکر می کنند
حکومت ایران آمریکایی است و
یک گروه ایرانیان طرفدار آمریکا
هستند که اکثرا در آمریکا
زندگی می کنند و حتی برای
حکومت کردن هم حاضر
نیستند به ایران بیایند.
بنابر این حکومت ما جایگزین
ندارد.
حمله آمریکا به سازمانهای اداری
و وزارتخانه های ایران به ما زیان
چندانی نمی زند،
چون در این سازمانهای اداری
اتفاق خاصی نمی افتد.
حمله آمریکا به تاسیسات
صنعتی ایران در بسیاری از موارد
به نفع ماست
چون دولت مانده است چطور
آنها را تعطیل کند!

پارتی بزرگ

Persian Desire
 29دسامبر

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:
514-325-3012

روابط عمومی

8111
Tel.: 514-944- ow. Sn
C.P. # 222 Succ
c
Q
,
al
tré
on
M
don,
H3X 3T4

Email:
treal
khanehiran.mon
@gmail.com
nmonwww.khanehira
om
.c
ss
re
treal.wordp

«اکتیویتی»هاتون
خیلی کم است!”
دیگریمیگوید:
“آقا لطفاً «پارس��ی را پاس بدارید!»،
هرچی نباش��د اینجا مث ً
ال جلس��هی
خانهی ایران است!”
یکی دیگر میگوید:
“گفتهاند چرا زنها و شوهرها با هم در
خانهی ایران فعالیت میکنند؟”
همگی دس��تمان را میگذاریم روی
سرمان ببینیم شاخی چیزی درآمده
یا نه .هنوز نه!
دیگری میگوید:
“اعضا گلهمندند که چرا کم باهاشون
در ارتباطیم؟”
این را انصافاً راست میگویند.
یکی دیگر هم میگوید:
“گفتهاند ت��ا زمانی که  Xدر خانهی
ایران باشد و  Yنباشد و  Zپایش را از
گلیمش درازتر کند و  Wجزو گروه U
باشد ،اس��م خانهی ایران را پیش من
نبرید!”
ادامه از صفحه12 :
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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

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

• بازی شطرجن در نیما

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  21دسامبر:جشن شب یلدا

خانم نارسیس شقاقی:
فلسفه شب یلدا
آقای حسین شرنگ :شعر خوانی
آقای منوچهری :ترانه های آشنا
و سنت های شب یلدا:
فال حافظ  ،میوه ،آجیل و...
ورودی  5 :دالر
__________
 در ضمن به اطالع میرسانیمکتابخانه نیما از روز دوشنبه 24
دسامبر تا روز چهارشنبه  2ژانویه
تعطیلمیباشد.
--------------------

www.radionasim.com

رادیو نسیم:
رادیو بهائی

فارسی زبان
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MEKIC
منایشگاه + ۲
 ۲ × ۷زن نقاش
درایران امروز

وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها
تلفن)514( 626-5520 :
----------

13

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.
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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













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

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

دعوت به مجمع
عمومی بنیاد
فرهنگینیما

از همه اعضای بنیاد فرهنگی نیما بدینوسیله دعوت
می ش��ود که در مجمع عمومی ساالنه بنیاد نیما که
طبق معمول هر س��ال ب��رای انتخاب هیئت اجرائیه
جدی��دو  ...برگذار میگردد ،در محل کتابخانه نیما در
تاری��خ  12ژانویه  2008س��اعت  18تا  22حضور به
هم رسانند.
هیئت اجرائیه کتابخانه نیما
 28دسامبر 2007
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†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 
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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
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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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ای که با آقای ترابی داشته است
پیش ،پس از هفته ها
ندی
جیوانی پولکارو ،چ ک ،سرانجام خبر دشوار
توضیحبدهد.
IC. Pacific Trading Inc.
دیدار پزش��
Financial Services
من  55ساله ام!  3فرزند دارم.
 }£®ÁŽ ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZآزمایش و ان لنف را دریافت کرد.
رط
س
به
ابتال
از بیماران س��رطانی،
inc.
…çœ£§¿˜50gZÕÅ…£
سالیان زیادی است که واردکننده
یاری
 x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z xZ®`` ` ` Zاو اما برخالف بس�� ضاعف از دس��ت دادن
م
ج
لباس های معروف مردانه از ایتالیا
}fZ`™ä £``›®`zä¿Å…fÂ›Zfd
› £ ßœ£… gZ ®``¥Á… b®œ £… Ð Zf }£gfZ á ¬¤† z ù£› yfz£²محکوم به تحمل رن هزینه های س��نگین
دگی جه��ت تحمل
و کشورهای دیگر اروپا و مشتری
Jamshid
Torabi
زن
ی بدون درآمد نیست.
› }fZ™ ä £›® Ý ®‘ gZ \®‰£Á› \£›¬‹ w£¨œZ z yfz£²معالجه و زندگ
Financial Security Advisor
ادا الیف» چکی به های من مشتری های خاصی
ی از شرکت بیمه «کان
5252
De
Maisonneuve
W. Suite 101,
Tel.:
)(514
289-9011,
)(514
289-9022,
)(514
289-9044
جیوان
الر جهت هزینه های درمان هستند .در کارم بسیار موفقم.
 Fax: (514) 289-9022, (Toll Free) 1-866-289-9011مبلغ نیم میلیون د
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9
در پایان سال  2006بود که Mr.
Peel
است.
www.jamshidtorabi.com
و ...دریافت کرده صفحه ضمیمه است)
 Torabiکه یکی از مشتری
ن
می
ه
در
ک
چ
ی
(کپ
دیون مدیریت صحیح
این «موهب��ت» را م
های ثابت من هستند ،از مزایای
او
جمشید ترابی می داند....
شما میتوانید مزایای زیر را به بیمه خود اضافه
وجود ندارد.
 با سالم خدمت شما و خسته نباشیدبیمه  Life Advanceگفتند و
:
د
کنی
یکی
اثر
بر
که
زمانی
را
شما
وخیم
امراض
بیمه
معرفی
به
آق��ای ترابی عزیز مطمئنا احتیاجی
من هم بعد از خواندن بروشور
ش��ما در جامعه ایرانی نیست ،اما لطف کنید از بیمارهای جدی زمینگیر شده اید ،محافظت
و مزایای آن این بیمه را برای
* بیم��ه ام��راض وخی��م برای
می کند.
مختصری از خود و  Canada Lifeبگوئید.
خود و خانواده ام خریدم و
کودکان
 من حدود  25سال است که با شرکت هایدر عین سالمت بعد از چند
بیماریهای ک��ودکان از نظر
بیمه از جمله با  Canada Lifeهمکاری می
بیمه الیف ادونس چه امراضی
مال��ی نیز بس��یار دش��وار و
کنم.
ماه متوجه شدم که سرطان
دردناک خواهند بود.
االن فرصتی مناسب پیش آمده که من راجع
را حتت پوشش قرار میدهد؟
لنفاوی زیر بغل دارم.
* حمله قلبی
به ضرورت داش��تن بیم��ه Life Advance
پس از فرستادن نتیجه
* سکته
اطالع��ات جدی��د و مهم��ی را در اختی��ار
* امکان پس
آزمایشاتم به Canada Life
هموطنان عزیز خصوصا ایرانی هائی که تازه
* مولتی پل اسکلروسیس
بعد از  30روز ،بله فقط پس
گرفنت حق بیمه
از ایران آمده اند را بگذارم.
* بیماری پارکینسون (لقوه)
از  30روز ،چکی به مبلغ 500
* امراض کلیوی
ب��ه طور خالصه بیم��ه  Life Advanceاز
شما:
* فلج
طری��ق ش��رکت  Canada Lifeک��ه یکی
هزار دالری از طرف جمشید
* از
د
ست
د
ادن
د
شما میتوانید این مزیت را به
ازشرکت های پیشرو و قدیمی کشور کانادا
ست و پا و انگشتان
ترابی به من پرداخت شد.
* کوری
سن
در
که
بیفزایید
خود
بیمه
می باش��د ،که مبلغ مورد نظر را تا س��قف
(کپی چک بیمه در همین صفحه
* کری
 65سالگی امکان پس گرفتن
 2میلیون دالر بصورت یکجا به کس��ی که
ضمیمهاست).
* سرطان
کلیه حق بیمه (پرداختی ها)
مبتال به یکی از  24بیماری های ذکر شده
یکی از مهم ترین مزایای
را به شما میدهد.
پرداخت می کند.
* عمل جراحی قلب باز
بیمه  Life Advanceهمین
* بیماری الزایمر
و این در شرایطی است که شما
و در صورت عدم ابتال به هر یک از بیماری
همچنان تا س��ن  75سالگی
ه��ای یاد ش��ده در زی��ر ،ص��د درصد(*)
است که پول را زمانی به تو
* پیوند اندام های اصلی بدن
* اغماء
صاحب بیمه خود میباشید.
پرداختی های شما در پایان ده سال مسترد
می دهند که زنده هستی...
* سوختگی ش
دید
خواهد شد.
میدانید این چک بهترین
* امکان
___________________
* امراض موتور عصب ()ALS
امکانات و مزایای معالجه
تغییر:
(*)  50درصد در سال یازدهم و  60درصد
* «ایدز» (ناشی از اشتغال)
را در اختیار من گذاشت...
ش��ما میتوانی��د
در سال دوازدهم و...
و غیره...
قبل از خرید این
حق بیم��ه خود
برای جزئیات بیشتر با من تماس بگیرید.
را –ب��دون در
------------------------بیمه ،من که تا
نظ��ر گرفت��ن
چند ماه قبل
سخنی با هموطنان گرامی
هرگونهتغییری
فکر می کردم
در وضعی��ت
آدم سالم و پر
در یک نگاه
بیمه بیماری های وخیم
سالمت شما-
کار و پرمشغله
از «تجدی��د
چیست؟
ریسک برخی از امراض
ای هستم،
ش��ونده» به
طرف بیمه امراض وخیم نخس��تین بار توسط آمار زیر نشان می دهد که از هر سه نفر یک نفر «تراز» عوض کنید.
ناگهان به سرطان
جراح معروف قلب جهان دکتر ماریوس برنارد مبتال به یکی از بیماریهای زیر می شود:
دچار شده بودم.
* مزیت «صرفنظر از حق بیمه»:
برای
(برادر دکتر برنارد معروف که نخستین بار عمل * بیماریهای قلبی:
حتی برای خرید
دیدار و مصاحبه
از ه��ر 2مرد یک نف��ر و از هر  3زن یک نفر به این مزیت پوشش بیمه شما را –حتی زمانی که
پیوند قلب را در جهان انجام داد) مطرح شد.
این بیمه من تمام
با آقای  ،Giovanni Polcaroکه
دکتر برنارد این واقعیت مهم را مطرح کرد که این بیماری در طول زندگی مبتال می ش��وند .شما کامال از کار افتاده اید -ادامه میدهد.
آزمایشات الزم را داده بودم و
بیزینسمن ،معروف و موفق در
راستی بیماران پول و مزایای بیمه را زمانی که طبق آمار س��الیانه  70000نفر مبتال به حمله
خود  Canada Lifeتشخیص داده
قلبی می گردند.
زنده اند نیاز دارند.
واردات وو فروش لباس های
آیا کسی را میشناسید که...
دکتر برنارد در مدت طبابت خود ،بارها شاهد * سرطان:
معروف مردانه از ایتالیا است وارد بود که هیچ بیماری ندارم و با
عینی این واقعیت بود که بیمارانش جان خود را از هر  2/3مردها و از هر  2/6زنها یک نفر مبتال یک لحظه درن��گ کنید و به ن��ام افرادی که
پرونده من موافقت کرده بودند.
بوتیک او در طبقه اول خیابان
از دست نمی دهند ،بلکه پس از جنگی طوالنی به سرطان می ش��ود .طبق آمار  159000نفر میشناسیدفکرکنید:
جیووانی ،یادآور میشود که طی
 ،Peelشدم.
 اعضای خانواده ،دوس��تان ،همس��ایگان و یاو دردناک با بیماری های وخیم و مهلکی چون سالیانه به این بیماری دچار می شوند.
ویترین مغازه تزئین شده با لباس این سالها هر وقت کسی به او
همکارانی که به یکی از امراض وخیم که الیف
س��رطان ،سکته ،بیماریهای قلبی و ...زنده می * سکته مغزی:
پیشنهاد خرید بیمه ای را می
های مارک دار معروف و به نظر
مانن��د ،لیکن همه دارائی و پس انداز یک عمر س��االنه بین  40تا  50س��کته مغزی در کانادا ادونس پوشش میدهد ،دچار شده اند.
کرد ،زیاد جدی نمی گرفت،
اتفاق می افتد %81.2 .بیماران مبتال به سکته و بعد از خود سوال کنید:
خود را می بازند.
می آید مشتری های خاص خود
کدامیک از پیش می خواسته روی لیست شما
دیگر بر کس��ی پوش��یده نیس��ت ،ام��روزه با مغزی نجات پیدا می کنند.
اکنون می گوید:
را دارد.
باشد!
پیشرفتهای چش��مگیر علم پزشکی و جهش * MS
خیلی خوش شانسم که با
به گرمی به استقبالم آمد و
هیچکدام.
یقین
به
قریب
حدس
با
ش��وند.
می
مبتال
MS
به
کانادا
در
نفر
3
های ف��وق العاده تکنولوژی ،عمرها طوالنی تر روزانه
 Jamshidآشنا شدم و پیشنهاد
عذرخواهی کرد که مجبور است
شده ،شانس زنده ماندن پس از بیماریها بسیار  MSیکی از متداول ترین بیماری های عصبی
او را برای خرید بیمه قبول کردم.
چند دقیقه ای با مشتری که از
 آیا مبلغ نق��دی  25000تا  2000000دالر،باالتر رفته است .امروزه ما بسیار بیشتر از مرگ ،در بین جوانان در کانادا است.
صدای زنگ مخصوص ورود به
قبل برای خرید کریسمس برای
در زمان تشخیص بیماری ،کمک بزرگی به آن
بیماری هایی را تجربه می کنیم که به شکلی مزایای بیمه الیف ادونس
بوتیک مرتب شنیده میشود
فرد نمی بود؟
زندگی ما را دستخوش تغییر می کنند.
خود و دوستان و اقوامش به
چیست؟
 صددرص��د ،چنین مبلغ در چنین ش��رایطمعلوم است مشتری ها برای
بوتیک جیووانی آمده است وقت
* الیف ادونس چیست؟
* عای��دی مبل��غ  25000تا  2میلی��ون دالر ،سختی برای هر کسی کمک بزرگی است.
خرید آمده اند و جایز ندیدم
بگذارد.
هر کدام به نیاز ش��ما نزدیک تر است ،انتخاب تص��ورش را بکنید این مبلغ چه کمک بزرگی
Life Advance
بیشتر وقتش را بگیرم از او تشکر
پس از راه انداختن مشتری (که
برای بهبود ،دریافت امکانات بهتر جهت مداوا و
کنید.
کردم و آرزوی سالمت و اینکه
گویا بسیار سرشناس و پولدار
یا حتی برای نجات بیزنس و حرفه شخص می
الی��ف ادونس یک��ی از مهمتری��ن بیمه های * پوشش بیمه بین سنین  3تا  65سالگی
موافقت کرد این مصاحبه را با او
است) و بیشتر دوست بنظر می
* ان��واع گوناگون پوش��ش و ح��ق بیمه های توانست باشد.
بیماریهای وخیم دنیا در کاناداست.
انجام دهم.
اگر فکر میکنید ش��ما هم میتوانید از مزایای
بیمه امراض وخیم یکی از ضروری ترین فرآورده متنوع:
رسید ،مرا به دفتر خود دعوت
های بیمه اس��ت که اخیرا در کانادا به بازار راه  -پوشش تا سن  75سالگی (و حتی برای تمام این بیمه ارزش��مند برخوردار شوید ،لطفا با ما
جیووانی اضافه می کند:
کرد.
تماس بگیرید و قرار مالقات بگذارید تا در مورد
عمر شما)
یافته است.
من در اینجا الزم می دانم که
می دانستم که سرش بسیار
کنیم.
گفتگو
هم
با
شما
بیمه
جزئیات
«تجدید
«تراز»،
های
بیمه
حق
پرداخت
امکان
که
است
آن
بیمه
این
های
گی
ویژه
مهمترین
از
از  Mr. Torabiبخاطر حمایت
شلوغ است .به او اطمینان دادم
اگر کس��ی را میشناسید که میتواند مثل شما
برای زمان زنده بودن شما در نظر گرفته شده و شونده» و یا حتی «پیش پرداخت»،
و وقتی که برای من گذاشتند
زیاد وقتش را نخواهم گرفت.
 ضمانت پرداخت  100درصد حق بیمه شما به تحت پوش��ش این مزایای با ارزش قرار گیرد،نه پس از مرگ.
تشکر کنم و خوشحالم از آشنائی
با اینکه اولین بار است با
لطفا ما را خبر کنید.
این بیمه نقدینه بزرگ را -در زمانی که ش��ما بازماندگان تان ،در صورت وقوع مرگ،
با شما و جامعه ایرانی و برایتان
زنده اید( -معموال فقط  30روز پس از تشخیص  -و در صورت ادع��ای هر بیمه« ،کانادا الیف»
جیووانی مالقات می کنم ولی
پیش بینی آینده شما
به موسسه خیریه دلخواه شما مبلغ  500دالر
بیماری) به شما می پردازد.
آرزوی موفقیت دارم.
نوع برخوردش صمیمانه است.
در خور تذکر اس��ت که در نحوه خرج و صرف کمک خواهد کرد.
است
دشوار
راستی برای همه شما آرزوی
او خوشحال است (و با لهجه
ایتالیائی) می گوید Merry Christmas :دارم...
پول بیمه هیچگونه پیشفرض و مزایای عمده اضافی دیگر...
محدودیت��ی
هنگامیخداحافظیجووانی،
با الیف خوشحالم از
–
حافظت آینده شما
بیزینس کارت آقای ترابی را
آشنایی با Mr.
م
به مشتری های خود می داد و
 Torabiو
ادونس -ساده
ایشان را به آنها معرفی کرد.
دوستان او.
از او می خواهم از
خودش بگوید و در
مورد بیماری و بیمه
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فوتبال...
هادی متبسم
مونتریال

حضور سپاهان
مناینده آسیا در
مسابقات جام
باشگاههایجهان

س��پاهان نماینده آس��یا و ای��ران در
مسابقات جام باشگاههای جهان موفق
عمل نکرد.
اولین حریف تیم فوتبال سپاهان تیم
ویتاکر یونایتد (نیوزلند) قهرمان قاره
اقیانوس��یه بود .این تیم که در غیاب
تیم های کش��ور استرالیا به قهرمانی
قاره دس��ت یافته بود ،هیچ نشانی از
یک تیم حرفه ای نداشت و سن باالی
بازیکنان ویتاکریونایند اجازه تحرک
الزم را به تیم نمی داد.
س��پاهان این تیم را با نتیجه  3بر 1
بُرد و برای سومین مرتبه به دیدار تیم
اراوا-ردز ژاپن رفت.
(دو ب��ازی رفت و برگش��ت در فینال
آسیا)
ب��ازی س��پاهان و اراوا-ردز به دالیل
زیادی حائز اهمیت بود.
اول اینکه به مرحله نهائی بازیها راه می
یافتند،
دوم اینکه به جوایز نقدی بیشتری می
رسیدند
و مهمتر از همه در مقابل تیم فوتبال
آث میالن ایتالیا قرار می گرفتند که
این خ��ود آرزوی هر تیم

آسیائی است.
تیم ژاپنی در دو بازی قبل کامال تیم
س��پاهان را آنالیز کرده بود و به نقاط
ضعف و قدرت این تیم دس��ت یافته
بود ،بطوری ک��ه در تمام دقایق بازی
بر س��پاهان برتری محسوسی داشت
و هیچگاه بازی را به س��پاهان واگذار
نکرد.
و در نهایت با نتیجه  3بر  1سپاهان را
شکست داد و به دیدار میالن رفت
اراوا-ردز نش��ان داد که تیمی اس��ت
حرفه ای و با برنامه که قطعا حریفی
قدرتمندت��ر از س��پاهان در مقابله با
میالن خواهد بود.
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امیدوارم
مسئولین
فوتبال ایران
هم��کاری کنند و
با فیفا
بزودی وضعیت دخالت سیاسیون در
فوتبال ایران روشن شود.

فوتبال ایران:
گروهی آسان برای
صعود به مرحله نهائی
جام جهانی 2010
آفریقای جنوبی

عملکرد تاسف بار
قرعه کش��ی مس��ابقات فوتبال جام
جهانی  2010در شهر دوریان کشور
فدراسیون فوتبال
آفریقای جنوبی برگزار شد.
ایران
علی دائی فوتبالیس��ت صاحب نام و
یک س��ال و نیم از پایان مس��ابقات کاپیتان اس��بق تیم ملی ایران که از
جام جهانی  2006می گذرد و هنوز طرف فیفا برای قرعه کش��ی دعوت
مس��ئولین ورزش ایران نتوانسته اند ش��ده بود یک بار دیگر به کمک تیم
ش��خصی را به عنوان رئیس و متولی ملی ایران آمد و با بیرون کشیدن قرعه
این فدراسیون معرفی نمایند که از نظر ای مناسب ایران را با تیم های امارات،
فیفا قابل پذیرش باشد.
سوریه و کویت همگروه کرد.
در این مدت چندی��ن مرتبه فوتبال با توجه به ش��ناختی که از چهار تیم
ایران تا مرحله تعلیق پیشرفته است.
گروه ما در دس��ت است و با توجه به
اما مسئولین ورزش ایران باز هم سعی سابقه فوتبال منطقه ،ایران تیم برتر
بر آن دارند تا خواسته های نادرست و این گروه است و میتواند به آسانی به
غیرقانونی را به فیفا تحمیل نمایند.
مرحله بعدی مسابقات صعود نماید.
در هر صورت حضور اشخاص سیاسی اما ،اینطور به نظر می رسد این بار هم
و حکومتی در راس فدراسیون فوتبال همانند گذش��ته این فرصت خوب را
از دی��دگاه و مق��ررات فیف��ا مردود با عدم برنامه ریزی صحیح و انتخاب
شناخته ش��ده است .در این راستا در به موقع مربی و تیم از دست خواهیم
آخرین جلسه فیفا ،آقای سپ پالتر ،داد.
رئیس فدراسیون جهانی گفت:
با توجه به تاریخ شروع بازیها  17بهمن
م��اه  1386ما حدود دو ماه
دیگر فرصت داریم با انتخاب
مربی و تیم ملی ،خود را به
بازیها برسانیم در حالی که
همه تیم های آسیا در حال
اس�ترالیا  -2چی�ن  -3ع�راق  -4قط�ر
گ�روه -1 :A
برگ��زاری بازیهای آمادگی
ژاپ�ن  -2بحری�ن  -3عم�ان  -4تایلن�د
گ�روه -1 :B
هستند.
تان
منس
ترک
-4
ردن
ا
-3
الی
شم
کره
شاید ما عمال این فرصت را
 -1کره جنوبی -2
گروه  :Cعربس�تان  -2ازبکس�تان  -3لبنان  -4س�نگاپور
از دست داده ایم.
گ�روه -1 :D

گروه بندی پنج گانه تیم های آسیائی

Canadian House of Wisdom
دانشگاه داراحلکمه کانادا

اطالعیه پذیرش دانشجو براى نیمسال دوم
حتصیلی  ٨٧ـ ١٣٨٦
حتصیل به صورت مجازی و از طریق اینترنت

Online

Learning

موسسه دارالحکمه کانادا با مجوز رسمی و با همکاری برخی از دانشگاههای بین المللی ،اقدام
به برگزاری دوره کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) به زبان فارسی و بصورت مجازی ،از طریق
اینترنت با استفاده از پورتال آموزشی کرده است .
در پایان دوره مدرک رسمی مورد تایید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناورى ایران و مدرک معادل از وزارت علوم
كانادا که مورد تایید تمامی دانشگاههای بین المللی می باشد به فارغ التحصیالن اعطا می گردد.
این دانشگاه براى نیمسال دوم تحصیلی  ٨٧ـ  (١٣٨٦زمستان  ) 2008در رشته حقوق ،گرایش حقوق
خصوصى و در مقطع کارشناسی ارشد با شرایط ذیل ثبت نام به عمل مى آورد.
توصیه مىشود قبل از ثبت نام بطور كامل آئین نامه و گرایش رشته هاى تحصیلی را در سایت اینترنتى
دانشگاه مطالعه نمائید.
اولین ترم ثبت نام دوره به صورت دانش پذیری بر گزار می گردد.
متقاضیان این دوره در صورت احراز شرایط دانش پذیری ،در ترم هاى بعدى دانشجوی رسمی محسوب مى
گردند .این دوره به صورت غیرحضوری و به مدت  2سال خواهد بود و امتحانات هر ترم به صورت حضورى
در موسسه دارالحکمه کانادا در شهر مونتریال ،دانشگاه های قم و تهران و یا با اعزام ناظر در دیگر شهرها
برگزار می گردد.
الزم به ذكر است كه واحدهای ارایه شده همان واحدهای مصوب وزارت علوم می باشد كه در سایر دانشگاه
های ایران ارایه می شود.
به اطالع می رساند كه امتحانات در صورت وجود حد نصاب متقاضى در هر مرکز برگزار مى گردد.

مدارک الزم براى ثبت نام:

 tتصویر مدرک دوره كارشناسى مورد تایید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناورى
 tكپى تمام صفحات شناسنامه
 tچهار قطعه عكس 3x4
 tپرداخت مبلغ اولیه  $1000كانادا بابت شهریه ترم دانش پذیری
 مدارك فوق باید حد اكثر تا تاریخ  ١ـ١١ـ  )21/1/2008( ١٣٨٦به دفتر موسسه دارالحکمه کانادا درمونتریال تحویل داده شود.
متقاضیان ثبت نام درایران ،اروپا و آمریكا مى توانند عالوه بر دفتر مركزى با نمایندگی های رسمی دانشگاه
دارالحکمه در ایران ،ناتینگهام انگلستان و دیترویت آمریكا تماس برقرار كنند.

رشته هاى حتصیلی دوره کارشناسی
ارشد (فوق لیسانس):

ای�ران  -2ام�ارات  -3کوی�ت  -4س�وریه
گ�روه -1 :E

١ـ فلسفه

عالوه بر رشته حقوق ،گرایش حقوق خصوصى كه در جریان است،
برای سال تحصیلی )2008 – 2009( ١٣٨٧ – ٨٨
رشته هاى ذیل نیز در حال آماده سازی مى باشد:

۲ـ مدیریت بازرگانى  MBAبا گرایش های:
بازاریابى -بازاریابى بین المللى  -بازرگانى داخلى  -مدیریت بیمه  -مدیریت مالى و مدیریت تحول
٣ـ حقوق با گرایش حقوق جزا
متقاضیان رشته هاى فوق از هم اکنون برای ترم های آینده می توانند ثبت نام به عمل آورند.

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

نشانى دفتر مركزى































































موسسه دارالحکمه کانادا

5149 Decarie Boulevard Montreal, Quebec H3W 3C2

براى كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاى زیر تماس حاصل كرده و یا به سایت دانشگاه مراجعه نمائید.
(514) 690 - 6343
www.canadianhw.ca

Farkhondeh Bodaghi

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX CARTIER

(514) 481- 0606 (514)489 - 8686
info@canadianhw.ca

تهران + 9821 – 44457709 :قم+ 98 – 91221510930 :
انگلستان+ 44 - 7766555078 :
اصفهان+ 98311 – 2651044-6 :
آمریكا1 - 248 – 8547726 :

1257 Boul. Laird

Mont-Royal,
QC H3P 2T1

)Cell.: (514

)562-SOLD (7653
د اوکازیون عالی برای
چن
فروش و یا اجاره

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 CôteDes-Neiges metro. Asking price: .... 749 900$

آری سخن عشق نشانی دارد...
ادامه از صفحه12 :
سعی میکنیم این معادلهی چند
مجهولی را حل کنیم ،بلکه کمکی
کرده باشیم.
پیش��انی یکی از اعضا را نگاه می
کنیم.نوشتهاست:
“اگ��ر ه��ر ایران��ی مونت��رال یک
معادل��های مخص��وص ب��ه خود
داشتهباشد ،آنوقت چی؟”
او هم جوابش را از روی پیش��انی
دیگران میخواند:
“دوست من حق با توست!”
نوبت به گزارش کمیتهها میرسد.
کمیت��هی خری��د ،کمیت��هی
فعالیتهای موازی ،کمیتهی روابط
عمومی.
آنجا تازه معلوم میشود چه کسی
تکلیف ش��بش را انجام داده و چه
کسی نه.
دس��تگاه “انگیزه س��نج م��ان” را

در میآوریم تا ببینیم کس��ی که
مشقش را انجام نداده ،به چه علتی
بوده.
“چه شده دوست من؟ آیا از ادامهی
راه خس��ته شدهای؟ کجای تپهی
انگیزهای وعاطفیت هس��تی؟ اون
پایین پایینها یا اون باال باال ها؟ آیا
دیگر نمی خواهی کمی خل شوی،
کمی عاش��ق و خ��واب و راحتی
و وقت��ت را اختص��اص ب��ه هدف
عزیزم��ان بدهی؟ برای متش��کل
شدن ،برای بهره مند شدن از آنچه
در خور ایرانی مهاجر اس��ت؟ برای
بچههایمان؟ برای نش��ر فرهنگ و
هنر ایرانی زیبایمان؟”
پاس��خ میدهد”:نه بابا این حرفها
چیه؟ یک هفته مهمون داش��تم.
س��رما هم خورده بودم .سخت”...
همگینفسراحتیمیکشیم.مدیر
جلسه عالقهی مخصوصی به “رأی

گیری” و “جمعبندی”
دارد .حس خوبیست در
آن لحظهی آخر“ .رأی
گیری” کمک میکند احس��اس
کنیم کمی مترقی ش��دهایم و به
نظر جمع هرچند مخالف نظرمان
احت��رام میگذاریم“ .جمعبندی”
کمک میکند احساس کنیم کمی
کار کردهایم!
بلن��د که میش��ویم ،به پیش��انی
ه��ای همدیگر ن��گاه میکنیم ،به
نشانهایمان:
“آیا کماکان هستی؟”
”چی؟””سودایی؟””بله.هنوز”.”خوب پس تا دو هفتهی دیگر”. “”O.K.”آقا فارسی را پاس بدارید”.”تا دو هفتهی دیگر”.با احترام و سپاس،
هیأت مدیره خانه ایران
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برکلیهایمانداران حقیقی و جویندگان راه حقیقتمبارکباد...
استعداد و لیاقت من مال توست و در راه
جالل دادنت بكار میرود.

عیسی بر در قلب شما
ایستاده است!()2

فرض كنید میخواهید اتومبیلی را به كسی هدیه
نكرده و در ضمن
بدهید .آیا فقط دادن كلید اتومبیل و گفتن این
داروهایی را كه
به خانواده ام می نگرم ،آنان نیز متعلق به تو
كه:
جمله
موده
برایش تجویز ن
هستند كه برای هدف و خواست تو نگهداری
«باك اتومبیل پراز بنزین است» ،كافیست؟
اید كامال مصرف
میشوند.
یا اینكه آیا شما میتوانید اتومبیل را درون كاغذ
نكرده و در جواب
من هیچ چیزی ندارم ،نه حساب بانكی ،نه خانه،
شما در این كادو بسته بندی كنید و هدیه بدهید؟
سوآالت
نه ملیت و ...
خیر!
قیقا
تح
گوید:
تنها افتخارم این است كه متعلق به مسیح هستم
زمینهب
انتقال خودروی اهدایی باید توسط دفترخانه و با
“آقای دكتر ،من تا
و به این مسئله ایمان دارم كه اصلی ترین ركن از
ویزی مصرف امضای طرفین و ثبت سند همراه باشد.
كلمة تعویض – عوض كردن -به معنای یك عمل
آنجایی كه دلم بخواهد از داروهای تج
اركان مسیحیت همین است.
آنگاه آن كسی كه خودرو را دریافت كرده سند را
متقابل است.
پس قدم اول در تعویض زندگی تسلیم كامل
میكنم”.
داخل جیبش میگذارد و با تشكر فراوان از پیش
كنم.
می
افت
دری
یزی
چ
و
دهم
می
من چیزی
جوان
آن
حال می خواهم بدانم كه آقای دكتر با
خویش به خداوند است.
او
از
و
كنم
می
سلیم
ت
رود.
خود
می
داوند
شما
خ
به
را
من خود
اما قدم دوم درتعویض زندگی پذیرفتن این است
چه خواهی كرد؟
بعد از اینكه از دفترخانه بیرون آمدید به خود
روحش را دریافت میكنم تا در من ساكن شود.
روانشناس كه كمی متعجب شده بود جواب داد:
كه ما متعلق به مسیح هستیم برای هرگونه نیازی.
اولین قدم را باید تسلیم و بخشیدن زندگی به
میگویید:
چنین بیماری را ویزیت نمیكنم .فقط بیمارانی
این مقوله دو سمت دارد.
آیا من بودم كه چنین كاری را كرده ام؟
مید.
خداوند و گام دوم را باید اتكا واعتماد به او نا
را میپذیرم كه درمان خود را كامال به من واگذار
ما خودمان را تسلیم خداوند میكنیم و مسیح آنچه
آیا آن شخص میداند كه اكنون اتومبیل من به او
پس نخست در تعویض زندگی باید خود را كامال و
كرده و از من پیروی كنند.
را به ما هدیه میدهد دریافت میكنیم.
بی كم و كاست به خداوند تسلیم كنیم.
تعلق دارد؟
ندی ...این زندگی واقعی كه اینك دراین بدن دارم ،نتیجة
فت:
برادر مسیحی به دكتر گ
پس روز بعد مجددا به دفتر خانه برگشته و س
گری
كوزه
برای درك بیشتر میتوان خداوند را به
تسلیم نیز اینگونه است .آیا حاضری خود را در
ایمان من به فرزند خداست...
دیگر تنظیم میكنید و پیش صاحب اتومبیل
هارت
م
با
و
شته
تشبیه كرد كه یك تكه گل را بردا
دستهای مسیح بگذاری؟ حاضری به آن پزشك
«غالطیان »2 :20
به
گل
تكه
یك
كند.
ویید:
خود آن را به كوزه تبدیل می
میگ
و
روید
می
بزرگ اعتماد كنی و دستورهایش را پیروی كنی؟
این قسمت از آیه را می توان بوسیلة روح القدس
ای دوست ،میخواهم این اتومبیل را به تو هدیه
دهد.
شكل
تنهایی نمیتواند خود را
آنگاه روانشناس تسلیم شد و گفت :آماده ام.
اینگونه تشریح كرد كه:
ماند
ب
ای
وشه
گ
در
سالها
تكه گل ممكن است
دهم.
آیا فكركردن به این موضوع كه خود را به خداوند
ما بوسیلة وفاداری خداوندمان زندگی میكنیم.
یك
به
فقط
و
شده
گوید:
ن
اصل
می
جواب
ح
درآن
در
او
و هیچ تغییری
تسلیم كنید موجب ترس شما میشود؟
مقدار ایمان ما مالك نیست بلكه هدف آن اهمیت
ادی!
كوزه
د
ست
نجام
د
ا
هنر
را
كار
با
این
فقط
دیروز
شود.
تو
دیل
اما
مشت خاك تب
جان خود را در اختیار كه میگذاری؟
دارد .نیروی ایمان شخصی مهم نیست بلكه یقین
ویید:
شود.
میگ
می
زیبا
جواب
و
دمند
در
شما
سو
گراست كه گل
و
داشتن به وفاداری اهمیت دارد .ما نمیتوانیم با اتكا
دراختیارعیسایمسیح؟
میدانم ،ولی اطمینان ندارم كه تو آن را میدانی!
ما مسیحیان نیز باید زندگی خود را در دستهای
بخاطر داشته باشید كه او شما را دوست داشته،
براحساسات سست و لرزان خود زندگی كنیم بلكه
حال اگر این عمل را چند بار تكرار كنید مالك
كوزه گر الهی قرار دهیم و بگذاریم تا ما را آن
با وفاداری مسیح و ایمان به این كه او در ما زندگی
دارد و خواهد داشت.
اتومبیل اهدایی به شما شك میكند .با این حال ما
ودش
گونه كه می خواهد شكل داده و در قالب خ
نقشة مسیح برای زندگی شما یك نقشة كامل
میكند ،میتوانیم زندگی كنیم.
جان خود را به مسیح تسلیم میكنیم و این عمل
بگنجاند.
است .تنها او توانایی و خرد كامل دارد كه به شما
مسیح به ما پیشنهاد میكند كه به جای او زندگی
را بارها تكرار كرده ،ولی هرگز ایمان كامل حاصل
آیا ما واقعا میخواهیم مانند او زندگی كنیم؟
كنیم .او حاضر است جای خود را با ما عوض كند،
خوشی و پیروزی عطا كند.
نمیكنیم كه ما از آن او هستیم.
آیا واقعا میخواهیم مانند او شویم؟
چرا از اینكه به مسیح اعتماد كرده اید
به شرطی كه او را بپذیریم.
پیشكش كردن زندگی با پذیرفتن یك حقیقت
اگر ما خویشتن خود را كامال در دست های
ذاریم می ترسید و میگویید:
آری خواهر و برادر عزیزم،
پایان میگیرد و آن چیزی نیست جزآنكه زندگی
خداوند بگذاریم و دست او را در این امر بازبگ
یزی
چ
هیچ
و
ام
داده
نجام
پدر آسمانی شما را دوست دارد.
ما به آرزوی من این كار را بارها ا
من از آن مسیح است .بعد از این تسلیم ،من خود
كه طبق خواسته اش ما را شكل دهد،
نصیبم نشد .چندین بار زانو زده ام و گفته ام
مسیح هم شما را دوست دارد.
را به گونه ای دیگر می بینم ،پس دیگرآن انسان
خود خواهیم رسید.
خداوندا زندگی مرا در اختیار بگیر و من به راستی
دگیم ازآن آفریدگار همة مخلوقات جهان را دوست دارد ،اما
قبلی نبوده ،بلكه متعلق به خداوندم و زن
بود
تش
دوس
كه
شكی
وانپز
ر
برای
یك برادر مسیحی
در این درخواست صمیمی و یكدل بوده ام ولی
این عشق و دوست داشتن او شناخته نمی شود،
من نیست .من از آن او هستم و اوست كه باید از
كرد.
بیان
را
دگی
زن
سلیم
ت
ضوع
با زبانی ساده مو
مگرآنكه شما هم به مسیح كه جان خود را برای ما
رهایی به من عطا نشده.
گیرد.
هدیه ای را به دیگری بدهید ،باید ایمان من بهره ب
او گفت:
داد از جان و دل ایمان بیآورید وهدیة او را بپذیرید.
برای آنكه
من به مغازه میروم ،به اداره میروم ،با دیگران
دكتر ،فرض كنید كه یك جوان كه به بیماری
داشته باشید كه او آن را در اختیار میگیرد.
هنگامی كه این حقیقت واقع شود ،تعویض زندگی
روحی دچار است به شما مراجعه كرده و از شما
تماس دارم و ...
به عبارت دیگر ،تسلیم جان و زندگی به خداوند
آغاز میشود.
باشیم همه اینها ازآن من نیست ،متعلق به اوست.
بخواهد كه درمانش كنید .وقتی كه شما درمان را
ایمان كامل داشته
مستلزم آنست كه
پس حاال دعا میكنم كه ای مسیح خداوند ،رفتار و
آمین.
شروع میكنید در اثر مرور زمان متوجه میشوید
كامال خود را تسلیم
و بخواهیم
كردار مرا طبق خواسته ات تنظیم كن.
كه آن جوان همة مسائل خود را برای شما بازگو
كنیم.
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ی شاد و پرشور در
شب
سورنتو
با دی جی محبوب
همراه
شهر کوالک

 25دسامبر

ـزه های نفیس به
با جایــ
بهترین رقص...

25th of Decem
ber,
Door open@ 1
0:30 pm

Entrance: $5

Gentelmen

Sorrento
کالب سورنتو

S
E
I
LAD

E
E
FnRtrance
E

__________________

405 Sherbrooke E.
)(corner: St-Denis

Metro: Sherbrooke

Tel.:
514-281-6565
________________________
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Zarif Catering
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عکس
ماه...

كپی برابر اصل؛

شباهت تا این حد؟





















































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

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
س بگیرند با روشنگری انتخاب کنید.
راد جدی متا
فقط اف
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.
14500 boul. Pierrefonds: PO Box 21309, PFDS. QC H9H 5L5

514-651-3221













هنر دوست یابی

خامن یکتا

 .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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Elegance

Leasing

& Financing
With or Without Credit

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 
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FOR LIMITED TIME

$27900
LEASE FOR

$499.00 /month

Purchase

$ 399.00 /month

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


























































 


























































HONDA

EX V6
With 5000km
All equipped, Heated Seat,
leather interior,
sunroof. Mag, Cd, AC
Detail in store.
EXTENDED WARRANTY
UP TO 160000 KM










































































�
























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

www.autoultima.com
















6400-A St-Jacques W.
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 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


































........Starting: 4.9%













........Starting: 6.9%

TOYOTA

$18900

CAMRY LE

2007

LEASE FOR Fully loaded, CD, AC ....

$299.00 /month

Purchase
$ 269.00 /month

BALANCE OF
WARRANTY
MANUFACTURIE

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































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

مواظب جگر گوشه های خود
و رفت و آمد آنان باشیم

دیوید  17ساله ،طبق عادت
دوس��ت داش��ت همیشه در
رختخواب راحت خود بخوابد.
ولی روز ش��نبه  24نوامبر از
مادر خود پرس��ید که آیا می
تواند شب را در خانه دوستش
بگذراند ت��ا با هم تلویزیون و
فیلم تماشا کنند؟
وقتی شماره تلفن
من��زل و تلف��ن
مادر« :
ه
ر
دستی دوستش را
حلظ
ه منتظرم داد ،مادرش (با اکراه)
موافقت کرد.
دیوید ا
ز
د
ر
دی��و ،هن��گام ت��رک
وار
من��زل ق��ول داد ک��ه
د شود!»
صبح یکشنبه به خانه
برگردد.
پلیس :متهم حق ولی این آخرین باری بود
که مادرش او را دید.
دارد سکوت کند! ام��ا دیوید ش��ب را در
مادر :این چگونه محلی که قول داده بود
نخوابید ،بلک��ه به یک
عدالتی است؟
آپارتمان به فاصله چند
کیلومتر دورتر رفت .در
میان افرادی که در آنجا جمع شده بودند ،یک جوان
 18س��اله نیز بود ،که ب��ه گفته پلیس با گنگ های
خیابانی مربوط است.
در طول شب ،یکی از جوانان حاضر اسلحه ای بسوی
دیوید نش��انه رفت و تقاضای پول کرد .در شرایطی
که تاکنون معلوم نشده است ،دیوید با شلیک اسلحه
کشته می شود.
بقیه ماجرا هم هنوز در پرده ابهام است.
پلیس معتقد اس��ت قاتل جس��د دیوید را در جائی
پنه��ان کرده و صحنه قتل را نیز از ش��واهد و قرائن
پاک نموده است.
دو روز بع��د از قت��ل ،پلیس یکی از دان��ش آموزان
دبیرستان “هانری بوراسا” (قبال در مورد این مدرسه
در همین صفحه بحث شده است) را که یک سال از
دیوید بزرگتر اس��ت متهم می کند؛ که قرار است در
روز  19دسامبر در دادگاه حاضر شود.
مادر دیوید هن��وز نمی تواند مرگ فرزندش را قبول
کند ،زیرا جسد او هنوز پیدا نشده است.
او می گوید:
«م��ن هر لحظه منتظرم که او از در وارد ش��ود یا به
ما تلفن کند و بگوید که من برگشتم .ما نمی توانیم
بدون جسد او را دفن کنیم».
مادر دیوید در سال  1996از کنگو مهاجرت کرد تا در
کانادا برای سه فرزند خود زندگی بهتری فراهم کند.
او می گوید:
صبح یکشنبه وقتی که فرزند میانی او برخالف قولش
برنگشت دچار تشویش ش��د .حوالی ساعت  5شب
همان روز او و پس��ر بزرگش به خانه دوس��ت دیوید
رفتند ولی کسی در را باز نکرد .وقتی که برادر بزرگتر
دیوید تلفن دستی دوست دیوید را گرفت ،او گفت که
با دیوید نبوده است و قول داد در صورت دیدن دیوید
از او بخواهد که با خانواده اش تماس بگیرد.
وقتی یکشنبه شب هم دیوید به خانه برنگشت مادرش
دوباره به خانه دوستش مراجعه کرد.
ولی باز هم کسی در را باز نکرد.
مادر به مدرس��ه ای ک��ه دیوید بع��د از تمام کردن
آن مش��غول آموزش زبان فرانس��ه بود مراجعه کرد.
مس��ئولین مدرس��ه هم از دیوید خبری نداشتند .او
تصمیم گرفت به پلیس مراجعه کند .ولی قبل از اقدام
او کارآگاه پلی��س جنائی به منزل وی آمد و کش��ته
شدن دیوید با اسلحه را خبر داد.
ب��ه گفته مادرش ،دیوید دان��ش آموز خوبی بود و به
کامپیوتر و بس��کتبال عش��ق می ورزید و هرگز در
کارهای خالف دیگر نبود و با گنگ های خیابانی هم
رابطه ای نداشت .بچه ای بود باهوش و می خواست
در  CEGEPدر رشته کامپیوتر تحصیل کند.
پدر دیوید ،که از رواندا ،به مونترال برگشته است مرگ
پسرش را باور نکردنی می داند.
او می گوید هر لحظه منتظر اس��ت که پسرش را در
خیابان به بیند.
مادر دیوید ،که دس��تش از همه جا کوتاه شده است
تصمیم گرفته اس��ت که در دادگاه حاضر شود ،بلکه
بتواند از جسد جگر گوشه نشانی بیابد و آنرا با احترام
دفن کند.
پلیس گفته است که متهم می تواند سکوت کند.
مادر دیوید می پرسد:
«این چگونه عدالتی است؟»
نقل از گازت  10دسامبر

21

مهاجرین ،آمار

شوند.
آنان با اشاره به
آمارهای دیگر
می گویند زبان فرانسه نه تنها
در حال افول نیست بلکه در
حال پیشرفت هم است.
طب��ق آم��ار  ،2006بخش
فرانس��وی زبانان در جزیره
 از س�ال  ،1979تع�داد مونت��رال  49/8درص��دانگلیسی زبانان افزایش یافته جمعیت آن اس��ت که در
است.
Groupe Sutton Sur L'ile.
مقایسه با  53/2درصد در
بان
ز
که
ائی
ه
کی
کب
Courtier Immobilier Agree
صد
 در 5س��ال پیش ،افت نشان
�ت
اس
�ه
انس
Bur.: (514) 769-7010
فر
نان
آ
ری
�اد
م
می دهد.
Cell.: (514) 815-6344
ت،
اس
80
از
متر
ک
ی��ک م��ردم ش��ناس در
Fax:(514) 769-7030
 از هر  5کانادائی ،یک نفر در دانش��گاه مونت��رال به نامwww.suttonquebec.com
G. Veulet Ramazanpour B.A.
کشور دیگری زاده شده است ویکتور پیشه می گوید:
gramazanpour@sutton.com
Agent Immobilier Affilié
(باالترین رقم از )1931
«این اُفت نه عجیب است
وی
انس
فر
 در جزیره مونترالو نه نگران کنن��ده .زیرا
�د
رص
د
50
زبان�ان کمت�ر از
کبک تعداد رو به تزایدی
ند.
ده
می
یل
جمعیت را تشک
از مهاجرین را بخود جلب
به
ین
ارد
و
ازه
ت�
  75درص�دمی کند.
سه
فران
بان
ز
وی
مونترال بس�
از سوی دیگر ،نرخ تولد
ند.
کن
می
گرایش پیدا
بچ��ه در میان کبکی ها
Cote-Desپایین است و تعداد روز
Neiges
ای��ن عب��ارات افزون��ی از آن��ان زندگی در
عناوین صفحه اول دو روزنامه حومه و اطراف جزیره مونترال
گازت و الپرس را در تاریخ  5را به زندگی در درون جزیره
دسامبر  ،2007تشکیل می ترجیح م��ی دهند .اصطالح












جزیره مونترال معنای چندان
دهند.













چندی��ن مقال��ه در زیر این دقیقی ندارد ،زیرا به شهادت 
عناوین آمده است که خالصه ترافیک متراکم پل هائی که











































اطراف را به جزیره وصل می
ای از آنها را می خوانید:

















































توضیح :در مقابل دو اصطالح کنند ،تعداد زیادی از اشخاص








































آنگلوف��ون و فرانکوف��ون (به شبها در خارج از جزیره می
معنی کسی که زبان مادری خوابن��د و روزها برای کار به








































وی ب��ه ترتیب انگلیس��ی و جزیره باز می گردند .جزیره
فرانس��ه اس��ت) ،اصط�لاح مونترال بوس��یله دی��واری،
آلوفون به معنی کسی است همانند دی��وار برلین ،احاطه
که زبان م��ادری او غیر از دو نشده است».
طبق آمار دیگری ،از جمعیت
زبان یاد شده است.
در طول یک قرن اخیر و برای  3/6میلیون��ی متروپولیتن





514-738-2842 
اولین بار ،فرانسوی زبانان در مونترال (جزیره و همه اطراف










514-738-1336 
جزیره مونترال در اقلیت قرار آن)  65/2درصد را فرانکوفون
ها تشکیل می دهند.
دارند.









البتهدربا
برای این افول ،دو دلیل ذکر توج��ه ب��ه  68/3درصد





































 ،2001باز هم افت دیده می
شده است:


















مهاجرین بیش��تر و زاد و ولد شود.
5783 Cote-Des-Neiges
کمتر.









آمارها نش��ان می دهند که


















اما این نزول تعداد فرانکوفون اکثری��ت آلوفون ها بیش��تر 
Elendale & Cote Ste-Catherine
ها حالت نمادین دارد و به این بس��وی زبان فرانسه گرایش
معنا نیست که زبان فرانسه در پیدا می کنند تا به انگلیسی.
حال افول است و باید تجدید ای��ن امر موید آن اس��ت که
سیاس��ت های دولت کبک
حیات شود.
دموگ��راف ه��ا (دموگرافی= در مورد تش��ویق مهاجرین
مردم شناسی) می گویند این به فرستادن فرزندان خود به
آمارها تابع زمان هستند و به
ادامه در صفحه34 :
دوران بخصوصی مربوط می

کانادا و
مسئله زبان

›të›Z jz®• z ¬ ®‹ Ö³ª¥
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CARUSO COIFFEUR UNISEX
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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

22

22 PAYVAND: Vol. 14 z No.820 zDec. 15, 2007

)Tel.: (514
578-5411
3555

Cote-Des-Neiges #1109

اتیکت

پنجــره دوستی

اصول پایه
معاشرت ...

کالیفرنیاست.

شبلی

از منطقه
شبلیشمال
فرانسه
است.

م.رضا علیدوستی
توضیح

عزیزانی که نویسنده را
میشناسند شاید از انتخاب
این عنوان تعجب کنند .الزم به
ذکر است که هدف از تالیف این
مجموعه ارتقای آگاهی هموطنان
از آداب معاشرت بدون توصیه یا
نفی هیچ مسلک و آیین خاص و
جلوگیری از رفتارهای زشت و
ناهنجار و زننده ایست که افراد
بر اثر بی اطالعی از خود بروز
میدهند.
رفتارهایی مثل نوشیدن الکل
یا روابط دختر و پسر خارج از
چارچوب ازدواج اگرچه با معتقدات و
مبانی تربیتی بسیاری سازگار نیستند
اما به عنوان حقایق انکار ناپذیر در
اطراف ما وجود دارند؛ پس چه بهتر
که به جای نفی چشم و گوش بسته
آنها که مانند جارو کردن خاکروبه ها
به زیر قالیست ،با شناخت جزئیات و
هدایت خواستهای بشری در مسیر
صحیح گامی به سوی جامعه ای بهتر
برداریم.
“چون جهنم میروی مردانه رو” (اگر
هم کار غلطی میکنی ال اقل درست
بکن)
از مضار الکل در ادبیات پزشکی،
جامعه شناسی ،و دینی کم نخوانده
ایم.
بحث ما در اینجا به هیچ وجه توصیه
به نوشیدن یا پرهیز از نوشیدنیهای
الکلی نیست بلکه نگاهیست به
اتیکت و آداب نوشیدن که میتواند
به شرابدوستان کمک کند تا منطبق
با آداب آن رفتار کنند و به عزیزانی
که با الکل میانه خوبی ندارند این
توانایی را بدهد که خوب و بد و زشت
و زیبای خمار و مستی را شناخته و
بگویند:
“اگر نخورده ایم نان گندم دیده ایم
دست مردم” .

برا
ی
د
و
س
ت
ان
و
عزیزان شرا شرابخوار
ب خنوار!
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Ottawa
Toronto
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Miami
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AMRO TRAVEL
MONTREAL:
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De Kebab

820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

“می” به سه دسته کلی تقسیم
میشود:

باده های مجلسی

معموال بیشتر شرابهای قرمز و
سفید را میگویند که همراه غذا سرو
میشوند .شرابهای قرمز معموال کهنه
اند و در دمای اطاق سرو میشوند و
شرابهای سفید تازه اند و سرد سرو
میشوند.

باده های درخشنده

معموال “حباب” دارند و در
مناسبتهای ویژه سرو میشوند.
مشهورترین این گروه شامپاین
(شامپانی) است که اختصاصا از
انگورهای منطقه شامپاین در فرانسه
درست میشود.باده های درخشنده
در سراسر دنیا با همان روش تهیه
شامپاین ولی با استفاده از انگورهای
دیگر درست میشوند.

باده های تقویت شده
(مرد افکن)

با افزودن الکل شراب یا آمیختن با
کنیاک (برندی) درست میشوند .انواع
قوی این گونه باده ها مثل شری
( شراب اسپانیولی در دو طعم تلخ
و شیرین) و پورت ( نوعی شراب
شیرین) معموال به عنوان دسر و بعد
از شام سرو میشوند.

La Maison
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نکته اول:

حتی بعد از یک لیوان آبجو و قبل
از رانندگی از میزان الکل خون خود
اطمینان حاصل کنید .کسی که
مست رانندگی کند ،هر قدر هم ادعا
داشته باشد قاتلی بالقوه و انسانی غیر
مسئول است.

انواع رایج شراب سفید

شرابهای سفید معموال سبک و
رقیق تر از شراب های قرمزند و برای
تابستان و روزهای گرم مناسب ترند.
شاردونی
که از مخلوط چند انگور درست شده
در بشکه های بلوط نگه داری میشود.
طعم آن کمی مایه سیب سبز و کره
و بوی بلوط دارد.
بهترین نوع آن دارای برچسب

برچسب
فرانسوی آن مرغوبتر است.
پینوگریگیو
از ایتالیا دارای طعم سیب و خشک
است.

ریسلینگ

با الکل پایین ،کمی شیرین و معطر با
بوی گل است .در اصل ساخت آلمان
است و گاه با طعم طالبی گرمک یا
هلومیباشد.
سوینیون بالن
از فرانسه خشک و گاه با طعم دارابی
(گریپ فروت) است .

انواع رایج قرمز

شراب سرخ طبیعتی گرم دارد و
برای شبهای برفی زمستان مناسبتر
است تا روزهای گرم تابستان.
اگر چند لیوان شراب نوشیدید و
خدای ناکرده -در آینه دیدید خطنازک سیاهی پایین لب یا چشم تان
ظاهر شده دست از نوشیدن بردارید.

کابرنه

که کمی طعم آلبالو و گاه عصاره
سرو دارد از انواع محبوب شراب سرخ
است.

کیانتی

مشهورترین شراب ایتالیایی است و با
بطری حصیر پیچ شده اش شناخته
میشود.

مرلو

شبیه کابرنه ،کمی غلیظ و معطر ،و
با کمی عصاره گل رز ،چوب بلوط،
آلو ،و حتی گاهی شکالت مخلوط
میشود.

پینو نوار

رقیق تر از کابرنه و مرلو است و طعم
میوه ای شاه توت ،بنفشه و مقدار
بسیار کمی ادویه دارد.

زینفاندل

با طعم شیرین و میوه ای و ادویه ای
آن چندان مطلوب شراب شناسان
خبره نیست.
اگرچه گونه های گرانقیمت آن کم
کم محبوبیت می یابند.

سفارش نوشیدنی در
رستوران

بجاست که اگر پس از اندکی تامل در
لیست نوشیدنی ها مورد خاصی توجه
تان را جلب نکرد ،نظر پیشخدمتی را
که نوشیدنی می آورد جویا شوید.
اگر میخواهید خودتان انتخاب کنید
بد نیست بدانید چه نوع شرابی با چه
غذایی مناسبتر است:

شراب سفید:

مرغ ،ماهی ،ساالدها ،پاستا و ماکارونی
با سس خامه ،و غذاهای تایلندی و
ژاپنی

شراب قرمز:

گوشت قرمز ،پاته و پنیر ،خورشتها،
پاستا و ماکارونی با سس گوجه
فرنگی ،قرقاول و سایر گوشتهای
شکار
شراب را میتوان با لیوان ،در پارچ
(کاراف) ،و یا در بطری سفارش داد.
کاراف در دو سایز نیم و یک لیتری
می آید که به ترتیب سه یا شش
لیوان را پر میکند .وقتی بطری
سفارش میدهید معموال مراسم
کوچکی از “ارائه و چشیدن” انجام
میشود .چند نکته در باره این مراسم
کوچک:
 ساقی بطری را برابر چشم شمامیگیرد.
این جا وظیفه شما کشف اتم نیست.

اگر بطری
درست را آورده ،فقط با آرامش و
اشاره سر تایید کنید.
 ساقی چوب پنبه را باز میکندو روی میز میگذارد .هرگز چوب پنبه
را برای بو کردن بر ندارید ).اگر چوب
پنبه را به دستتان داد ،نگاهی به آن
بیاندازید .چوب پنبه پوسیده نشانه
بطری پر شده و باده غیر قابل قبول
است.
 ساقی کمی نمونه در پیمانه شمامیریزد.
جرعه ای بچشید و اگر خوب است
بپذیرید .می توانید به جای چشیدن
بوی آن را استنشاق کنید و پیمانه
را روی میز بگذارید .اگر طعم و بو
غیر قابل قبول است باید در همین
زمان باده را مرجوع کنید ،در غیر
این صورت با لبخند و اشاره سر تایید
کنید تا ساقی پیمانه ها را پر کند.
 معموال یک پیشخدمت خوبحواسش جمع میز شما خواهد بود تا
پیمانه ها را پر کند .با این وجود اگر
خود شما هم این کار را انجام دهید
اشکالی ندارد.
هرگز پیمانه تان را لبریز نکنید .پیمانه
معمولی حد اکثر تا سه چهارم و
پیمانه حبابی برای شراب سرخ فقط
یک سوم پر میشود.
باده باید با هدوء و قدردانی نوشیده
شود .اگر تشنه اید ابتدا یک یا چند
لیوان آب بنوشید.

برای سفارش کوکتل ( نوشیدنی
مخلوط) سه انتخاب وجود دارد:
ول ،کال ،و تاپ شلف .ول معموال
ودکای معمولی (عرق روسی) است.
کال زمانی است که شما مارک
خاصی را در نظر دارید و در صوت
موجود بودن به شما عرضه می شود
و تاپ شلف اشاره به بهترین مخلوط
موجود رستوران دارد.
مارتینی از آمیزش شراب شیرین
ورموت و ودکا یا جین (عرق جوی
سیاه) درست میشود و هرچه میزان
ورمت در آن کمتر باشد خشکتر به
حساب میاید .مارتینی معمول ابا
یک زیتون میاید .اگر با طعم لیمو
میخواهید باید مارتینی با تویست
سفارش دهید“ .مارتینی کثیف”
مارتینی با دو زیتون و کمی عصاره
زیتون است تا کثیف به نظر آید.
مارتینی با پیاز گیملت نام دارد.
ویسکی از چند غله درست میشود و
حد اقل چهار سال عمر دارد.
اسکاچ مخلوط ویسکی و طعم دودی
است و فقط در اسکاتلند درست
میشود.
جانی واکر مشهورترین نوع آنست.
بوربون شیرین ترین و سنگینترین
نوع ویسکی است و از فرمانداری
بوربون در ایالت کنتاکی ایاالت
متحدهمیاید.
جین و ودکا مشروبهای دارای درصد
باالتر الکل و میزان کمتر شکرند و در
فریزر نگهداری میشوند( .درصد الکل
مانع انجمادشان میشود)

خماری و پیشگیری از آن:
هرگز با شکم خالی ننوشید.
جرعه های خود را بشمارید .اگر
حساب از دستتان خارج شد بدانید
باید کمی زودتر دست از نوشیدن
میکشیدید.
آب زیاد بنوشید .از علل اصلی سردرد
و خماری دی هایدریشن یا کمبود
آب بدن است.
-------------در پایان تکرار میکنم که همه شما
عزیزانی دارید که برای آمد و شد از
خیابانهای شهر استفاده میکنند .مرگ
یک عزیز بر اثر حماقت و کله شقی و
غرور یک راننده مست از نابخشودنی
ترینخطاهاست.
ننوشیدن داوطلبانه در جمع و
رانندگی و رساندن سایرین به
مقصدشان از زیباترین رفتارهای یک
فرد مسئول و با شخصیت است.
گفتار شرب را با جمله ای از لسان
الغیب به پایان میبرم:
“من نگویم که کنون با که نشین
وچه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل
باشی”
به امید دیدار
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غالت را با سبوس
بخورید
 به گفته محققان مصرف غالتكامل ،یعنی آنها كه دانهش��ان از
سبوس جدا نشده ،میتواند برای
قلب مفید باشد.
پیش از این مطالعات نشان داده
بود مصرف این گونه غالت میتواند
باعث پیشگیری از فشار خون باال
و نیز گرفتگ��ی عروق كرونر قلب
شود ،اما این مطالعه جدید نتایج
تازهای داشته است.
در این مطالعه مش��خص ش��ده
مصرف غالت كام��ل میتواند از
بروز نارسایی قلبی نیز جلوگیری
كند.
ب��ه این معن��ی كه كس��انی كه
روزی یك فنجان غالت مخصوص
صبحان��ه ب��ا ای��ن مش��خصات
میخوردند ،طی  20سال آینده،
تا  28درصد كمتر احتمال داشت
كه دچار این بیماری شوند.
نارسایی قلبی حالتی است كه در
آن عملكرد قل��ب در پمپاژ خون
به اندامها مختل میش��ود و علل
مختلف��ی دارد كه یك��ی از آنها،
م��ردن بافت قلب در اثر س��كته
قلبی است.

رژیمهای
خطرناک

طریقه صحی��ح رژیمگرفتن و
کاهش وزن این است که این
کار را ب��ه تدری��ج و در طول
زمان انجام دهید و رژیم غذایی
متعادل��ی با مقادی��ر کافی از
غذاهای سالم داشته باشید.
انجمن قل��ب آمریکا میگوید
رژیمهای غذایی که بر مبنای
خ��وردن تنه��ا یک ن��وع غذا
هس��تند و کاهش سریع وزن
را تبلیغ میکنند ،ممکن است
برای س�لامتی شما خطرناک
باشند.
از جمل��ه خط��رات احتمالی
ناشی از رژیمهایی اینچنینی
اینهاهستند:
-کمبودهای تغذیهای ناش��ی

فق��دان ی��ک رژی��م غذای��ی
متعادل.
 فق��دان فعالی��ت جس��میناش��ی از تاکید مفرط بر رژیم
غذایی ،خطر بیماری قلبی را
میافزاید.
 نب��ود تن��وع غذایی ممکناست باعث خستگی و نومیدی
فرد ش��ود و در نتیجه او تنها
مدت کوتاه��ی میتواند رژیم
غذاییاش را حفظ کند.
 محدودیت شدید در مصرفغذاها ممکن است بکار بستن و
حفظ یک رژیم غذایی سالم را
در آینده هم دچار اشکال کند.
بس��یاری از رژیمه��ای ب��ا
وع��ده کاهش س��ریع وزن بر
برداش��تهای بیپایهای تکیه
میکنند که ممکن است بیش
از نفعرس��اندن به شما آسیب
بزنند.

و برنج ) دارند.
رژیم ك م كربوهیدرات
از آنجایی كه در این
برنامهه��ای غذایی
رژیمه��ای غذای��ی ك�� م
كربوهی��درات غن��ی از انتخابهای غذایی محدودی
پروتئینهایی(مانندگوشت) ارائ��ه میش��ود ،برخ��ی از
هس��تند و مق��دار كم��ی افرادی كه رژیمهای غذایی
كربوهیدراتهایی (مانند نان كمكربوهی��درات میگیرند،

چه وقت آنتی
بیوتیکها
موثرند
آنت��ی بیوتیکه��ا در
مقاب��ل عفونته��ای
باکتریایی موثر هستند،
ام��ا نمیتوانند عفونت
های ناشی از ویروسها
را از بین ببرند.

زمان جتویز
آنتی بیوتیک از
طریق پزشک:

 اغلب سرماخوردگیهاو آنفلوانزاه��ا ناش��ی از
ویروسها هستند ،و به
آنتی بیوتیکها پاس��خ
نمیدهند.
 برونشیت و سرفه نیزاغلب ناشی از ویروسها
اس��ت ،ام��ا اگ��ر ادامه

ممكناستنیازبهمكملهای
فیبر و مولتیویتامین داشته
باشند تا مواد مغذی الزم به
بدن آنها برسد.
پیش از ش��روع ك��ردن هر
نوع رژیم غذایی با دكترتان
مشاوره كنید.

پیدا کند ،ممکن است
عفونت باکتریایی هم به
آن اضافه شده باشد که
به آنتیبیوتیکها پاسخ
میدهد.
 ب��ا وج��ود اینک��هگلودردها معموال ناشی
از ویروسها هس��تند،
گلودرد“استرپتوکوکی”
یک عفونت باکتریایی
است که نیاز به درمان
آنتیبیوتیکیدارد.
 برخی از عفونتهایگوش ویروسی هستند،
و برخی باکتریایی.
دکت��ر ش��ما تصمی��م
خواه��د گرف��ت که آیا
آنتی بیوتیک به ش��ما
کمک میکند یا نه.
 عفونتهای سینوسمعم��وال باکتریای��ی
هستند ،و نیاز به درمان
آنتیبیوتیکیدارند.
رژیم غذایی ك م كربوهیدرات
ممكن است برای افراد مبتال
به دیابت ،سنگهای كلیوی،
كلس��ترول باال و زنان باردار
مناسبنباشد.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
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کودک بیمار
خود را به مهد
کودک نبرید

رعایت نکات زیر به پیشگیری
از ابت�لا ب��ه ذات الری��ه کمک
میکند:
 پیش از ش��روع فصول سرد وشیوع آنفلوانزا واکسن آنفلوانزا
در رابطه با رعایت بهداش��ت و بزنید.
نظاف��ت در  garderieمهده��ا  -اگر دچار عالئم تنفسی شدید
والدین نباید کودکان بیمار خود ک��ه ب��رای چندی��ن روز طول
کشید ،به پزشک مراجعه کنید.
را به مهد کودک ببرند.
با این کار بیماری را در سطحی  -ب��ه اندازه کاف��ی بخوابید ،به
وسیع منتشر می کنند و باعث طور مرتب ورزش کنید ،و رژیم
درگیر شدن س��ایر کودکان با غذایی سالم داشته باشید.
بیماری می شوند.
 اگر برای عفونتهای باکتریاییدر مورد بیماری های کودکان ،آنتیبیوتیک مصرف میکنید،
شایع ترین بیماری در این فصل دوره تجویز شده دارو را به اتمام
عفونت های تنفسی است .عامل برسانید.
برخی از این عفونت ها
باکتری و عالئم عفونت
برخی دیگر ویروس است.
تنها راه پیشگیری از این بیماری سینوس
ها رعایت بهداش��ت شخصی،
تغذیه مناسب و شستن مرتب عفونت سینوس ممکن است به
دس��ت ها ب��ا آب و صابون می علت باکت��ری ،ویروس یا حتی
تواند تاثیرگذار باش��د اما بهتر قار چ رخ دهد.
از همه این اس��ت که کودکان درمان بس��تگی به نوع عفونت
در محیط خانه ،مهد کودک و دارد ،بنابراین باید برای تعیین
مدرسه با افراد بیمار در تماس گزینههای تشخیصی و درمانی
باید به نزد دکتر بروید.
نباشند.
در مورد درمان ،داروئی که بتواند
از این نوع عفونت ها جلوگیری عالئم رایج عفونت سینوس اینها
کند وجود ندارد .واکسن آنفوالنزا هستند:
نیز ب��دن را در برابر آنفوالنزای  -س��ردرد ،به خصوص در اول
همان س��ال مقاوم می کند نه صبح.
 درد در پیشانی ،فک ،دندان وبیماری های دیگر.
گونهها و بین چشمها.
پیشگیری از
 تورم و التهاب مجاری اشکی،پلکها ،و سایر بافتهای اطراف
ذاتالریه
چشمها.
ذاتالریه یا پنومونی یک عفونت  -پرخون��ی و گرفتگ��ی بینی،
تنفس��ی ناش��ی از باکتری یا گلودرد ،درد گردن و سرفه.
ویروس است که ممکن است به  -تب.
خودی خود یا به عنوان عارضه  -ضعف و خستگی.
شایع آنفلوآنزا رخ دهد.

رابطه فستفود و چاقی شکمی

به گفته متخصصان انجمن گیاهخواران ،مصرف فستفود بیش از یک بار
در هفته سبب ایجاد چاقی به خصوص چاقیهای موضعی در نواحی شکم
و پهلوها میشود.
براساس تحقیقات این انجمن ،بیش از  80درصد مصرفکنندگان دایمی
فس��تفود ،افرادی چاق تلقی میشوند به طوری که به شکلی هماهنگ
چاق نیس��تند و بیشترین تجمع چربی در ناحیه شکم ،پهلوها ،رانها و
باسن آنها اس��ت .در عین حال،
چربی دور کبدشان را فرا گرفته
و خیلی دیر احس��اس س��یری
میکنند.مضراتفستفودوقتی
چند برابر میشود که نوشابه را
هم در کنار فس��تفودها ارایه
می کنند و متاسفانه این چیزی
است که در همه رستورانهای
فستفود دیده میشود.
به جای صرف وقت و هزینه برای
خوردن فستفودها ،از غذاهای
س��الم مصرف کنید و خوردن
میوهها و سبزیها به خصوص
کلم ،کاه��و و گوجهفرنگی (به
هم��راه آبلیم��و) را حتما در
برنامه غذایی خود قرار دهید.

)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

سردرد و سکته قلبی

یک تحقیق جدید در دانش��کده پزشکی
دانشگاه هاروارد آمریکا نشان میدهد که
میگرن و انواع مختلف سردرد برای قلب
خطرناک هستند .در نزد آقایان مبتال به
میگرن خطر سکته قلبی  42درصد بیشتر
می ش��ود و خانمها نیز همین حدود در
خطرند.
علت در خط��ر بودن زی��اد مبتالیان به
میگرن ب��ه امراض قلب��ی -عروقی هنوز
مش��خص نیس��ت ولی عوامل مشکوک
عواملی هستند که باعث لخته شدن خون
در ع��روق و یا علل ژنتیکی که باعث می
شود مواد چربی در عروق جمع بشوند.

سرطان سینه
یکی تحقیق علمی به نتیجه ای رسیده که
باعث سر و صدای زیادی شده است و آن
اینس��ت که کارهای خانه باعث می شود
که خانم های خانه دار کمتر دچار سرطان
س��ینه بش��وند و کار در خانه از ورزش و
تفریح موثرتر است.
این مطالعه روی  218000زن  20تا 80
ساله در  9کش��ور اروپائی به مدت شش
س��ال و نیم انج��ام گرفته اس��ت و...باور
بفرمائی��د ربطی هم به ضد زن بودن این
گزارشگر ندارد!

از هیکل خود
داشته باش��ند که باعث
بروز اث��ر مثبت در روابط
سکسی آنها می شود.
همی��ن تحقیق نش��ان
میدهد که افراد سنگین
وزن  25درصد مش��کل
بیش��تری در زندگ��ی
سکس��ی خود دارند ت��ا اف��رادی با وزن
طبیعی.

هپاتیت
بیش از  50درصد کانادائی ها نمی دانند
که هپاتیت یک بیماری کبدی است و 54
درصد آنها اطالعاتشان در باره آلوده شدن
به بیماری نادرست است و  25درصد اصال
نمی دانند چگونه می توان مبتال شد .این
آمار توسط انجمن (فونداسیون) کانادائی
بیماریهای کبدی در س��ال گذشته تهیه
ش��ده ،در کانادا از ه��ر ده نفر یک نفر از
بیماریه��ای کبدی رنج می برد و بیش از
نیم میلیون مبتال به یکی از انواع هپاتیت
هستند.
هپاتیت یک بیماری تورمی کبد
می باشد که بر اثر عوامل مختلفی
مانن��د ویروس ه��ا ،الکل ،چاقی،
م��واد ش��یمیائی مانن��د داروها،
سیستم ایمنی خود شخص تولید
می شود.
هپاتیت ویروسی توسط ویروس
های مشخصی تولید می شود که
شناخته شده هستند و به راههای مختلف
به انسان منتقل می شوند.

هپاتیت :A

توس��ط آب و یا م��واد غذائی
آل��وده ب��ه م��واد دفعی یک
شخص آلوده از راه دهان وارد
بدن شخص سالم می شود.

برای تعادل
روانی خود
تانگوبرقصید

هپاتیت :B

ی��ک تحقیق علمی
کانادائینشانمیدهد
که تانگوی آرژانتینی
باعث تع��ادل روانی
می ش��ود و علت آن
اینست که نوع حرکات در این رقص باعث
می شود که حافظه آنها را به دقت ضبط
کند و تعادل بدن را تقویت کند.
ای��ن نوع رقص حرکات زی��اد و اطالعات
الزمه زیاد می خواهد که باید بطور منظم
و دقیق انجام ش��ود که اثر مستقیم روی
حافظه و تعادل بدنی دارد.

وزن کم کردن و سکسوالیته
یک تحقیق علمی آمریکائی نشان میدهد
که کم کردن چند کیل��و از وزن بدن در
اشخاص سنگین وزن اثر مثبت موثری در
زندگی سکسی آنها دارد.
کاهش حدود  10درصد از وزن باعث می
شود که اشخاص احساس رضایت بیشتری

توسط خون و یا مایعات بدنی
شخص مبتال به شخص سالم
منتقل می ش��ود مانند تولد
نوزاد از مادر آلوده و یا مقاربت
ب��دون محافظ��ت با
شخص آلوده.

متوجه ش��ده اند که مص��رف این مواد
باعث باال رفتن مبتال شدن به سرطان
پروستات می شود.
مخصوصا برای کسانی که سابقه فامیلی
سرطان پروستات را داشته اند.
(Journal of the National Cancer
)Institute

پروستات و مولتی ویتامین
مردان��ی که مقدار زیادی مولتی ویتامین
مصرف می کنند ریسک مبتال شدن به
سرطان پروستات خود را باال می برند.
دانشمندان آمریکائی که روی رژیم غذائی
حدود سیصد هزار مرد تحقیق کرده اند

روز یکشنبه  18نوامبر به ابتکار
“گ��روه ایران��ی حمایت
از بیماران سرطانی” از
مجموعه س��مینارهای
آگاه س��ازی در م��ورد
سرطان به زبان فارسی،
سمینار س��رطان های
ویژه مردان از ساعت 12
ظهر به م��دت حدود 4
ساعت برگزار شد.
یکی از س��خنرانان نام آشنا در
این سمینار بزرگ ،پرفسور پرویز
قدیریان بود.
همانگون��ه ک��ه آگاهی��د دکتر
قدیریان دارای لیس��انس علوم
تغذیه از ایران ،فوق لیسانس علوم
پزش��کی و تغذیه از نبراسکای
آمریکا و دکترا از دانشگاه لندن
می باشد.
وی بی��ش از  460مقاله علمی
و ده ه��ا کتاب درباره س��رطان
و بیماریهای قلب��ی و «ام اس»
و بی��ش از  1200مقاله به زبان
فارسی ،اس��تاد تغذیه دانشگاه

یائسگی و مصرف کلسیم
محققین دانشگاه واشنگتن به این نتیجه
رسیده اند که خانم های یائسه برای مبتال
نشدن به پوکی استخوان باید بیشتر مواد
غذائی کلسیم دار میل کنند.
آنها روی  168خانم مطالعه کرده و متوجه
شدند خانم هائی که غذاهای کلسیم دار
میخوردند دارای استخوانهای متراکم تر از
آنهائی دارند که قرص های کلسیم مصرف
می نمودند.
البت��ه می توان غذاهای کلس��یم دار را با
قرص های کلس��یم همراه غذا اس��تفاده
نمود.
بهترین منابع غذائی کلسیم دار ،انواع پنیر
و نوشیدنی های سویای تقویت شده می
باشند.

از درد گردن رجن
می برید

آیا در گردن خود احس��اس
درد داری��د مخصوصا پس از
بیدار شدن و خروج از تخت
خ��واب و یا در آخر وقت کار
چند راهنمائی که می تواند به شما کمک
کند.
 هنگام راه رفتن و یا نشس��تن س��تونCauses
مستقیم and
Prevention
نگاهدارید.
فقرات خود را
 سرتان را پائین بیاورید بطوری که چانهشما به استخوان جناغ سینه بچسبد و بعد
Parviz
Ghadirian,
Ph.D.
راست و
بطرف
بچرخانید اول
سر خود را
بعد بطرف چپ.
 دست های خود را پشت گردن بگذاریدو سر خود را با فشار به عقب ببرید این کار
را به مدت  20ثانیه ادامه دهید.
 کمی نرمش صبحگاهی و ش��امگاهیخیلی مفید است.

Cancer

هپاتیت :C

آلودگی از خون شخص مبتال به
شخص سالم انجام می شود مانند
تزری��ق خ��ون آلوده و یا س��وزن
و س��رنگ آلوده در اف��راد معتاد،
خالکوبی و افرادی که زینت های فلزی در
بدن استفاده می کنند و همینطور استفاده
از مسواک و یا تیغ شخص مبتال.

«بگذار غذا دوایت
و
د
وا
غ
ذ
ای
ت
با
ش
د!»
مسینار
سرطان های ویژه
دکتر قدیریان،
مردان تورونتو تغذیه و نقش

ادامه در صفحه24 :

باغذاهای شمالی
-----6 3 7 4 2 8 1 9 5
9 5 2 1 3 7 4 8 6
این کریسمس
4 1 8 5 6 9 2 3 7
7 2 NDG
قلب 1 8
در 4 6
3 5 9
3 6 9 2 1 5 8 7 4
8 ------4 5 7 9 3 6 1 2
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حل «سودوکو»ی این شماره
)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40

مسلح؛ مجلس ش��ورای اسالمی گوش به
فرمان؛ ریاست جمهوری ذوب در والیت؛
دولت دس��ت نش��انده؛ و قوهی قضائیهی
ratingموقعیت
)0.36این از
منتسب.
اوPuzzle .
داخلی26
(Easy, difficulty
بخوبی
دارابی 1
میانه 7هم 8 2
خاور 3
درمنطق9هی6 4
5
بینی
کوته3
سیاستی و 4
ی 9 5
یمن ب 8
می6داند1که 7به 2
همدستانش��ان،
امریکا و7 6 5 4
فعل��ی1 9
مقامات8 3
2
استفاده را
سوء 6 5
بهترین 4
ای 3 7
خامنه1
سیدعلی 2
8 9
همسایه 8ایران،
از آش��وب دردآوری که دو
9 7 6 2 5 3 4 1
افعانستان و عراق ،با آن دست بگریبانند برده
2 3 1 8 9 4 6 5 7
است و میبرد .تازه این یک سوی مسئله
5 7 6 9 4 3 1 2 8
است .دارابی وقتی به زندان افتاد تروریسم،
8 1 5 7 9 6 3
اسالمی2اش 4،یک
بویژه تروریسم به سبک
این 9
در 1
گهگاهی 3
کوچک8و 2 6
حرکت5 7
4
س��و و
بار ،و
سه 29چهار
سالی
ratingبود که
) 0.37دنیا
آن سوی
Puzzle
(Easy,
difficulty

@EPIDEMIOSEARCH
yahoo.com

شکالت سیاه و
رابطه آن با فشار
خون

 آنانمشتاقندجنگ
در بگیرد!

تحقیقات جدید در آلمان نشان می دهد
که مقدار کمی شکالت سیاه کافی است
که فش��ار خون را پائین بی��اورد .دو تکه
شکالت با کاکائوی زیاد و چربی کم همین
نتیجه را میدهد .وجود  polyphenolsدر
شکالت سیاه آنتی اکسیدانی است که در
گیاهان و میوه هائی مانند انگور هم وجود
دارد که باعث پائین آمدن فشار خون می
شود.
--------------------------

حسینباستانی
روزانالین

یگانهایاستشهادی:
مشتی هنرپیشه آماتور!
از  2500نفر فقط 27
نفر!
 آنها جز کتک زدنایرانی ها عملیات قهرآمیز
دیگری اجنام نداده اند!
 احمدینژاد سرنوشتکشور را میدان هنرمنایی
های کودکانه کردهاست.

هر بار سه چهار قربانی
میگرف��ت ام��ا حاال
تروریس��م اسالمی به
یک جنبش بین المللی بدل ش��ده است
ک��ه روزی صده��ا نفر در آت��ش کینهی
برخاس��ته از آن جزغاله میش��وند .شاید اخیرا یک وسایت محافظه کار سخنان
مقامات کش��ور آلمان به همین نکات یاد “دبیر س��تاد گروه استشهادیون” را
شده توجه داشتهاند که این زمان بخصوص منتشر کرده که حکایت دارد:
لآم��وزش و راهاندازی
Puzzleتا “م��ا در ح��ا 
برگزیدهاند
دارابی
ratingکاظم
آزادی
را ب��رای
25 (Easy,
difficulty
)0.43
شادخواری دس��تاربندان نشسته بر منابر یگانهای استشهادی هستیم ...این
1 2 4 7 5 3 6 8 9
آموزش ها بیش��تر در قالب آموزش
کنند! 3 7 8 9 6
تکمیل4 2
نفت1را 5
روح��ی وروانی اس��تجهت مواجه
ماهیچ گونه
اسالمی شدن با مسئله مرگ ...
رژیم 5 9
مخالفان 6
ما8 1 ،
اما تا7آنجا4که3به 2
یادآوری آم��وزش نظام��ی خاص��ی نداریم...
باید 6 3
شود 9
ی 5
مربوط م 2
اروپا7 8 ،
ساکن 1
4
ی
کنم که گرچه حکم جس��ورانهی دادگاه مش��خصترین زمانی ک��ه نیروها 
8 1 2 3 4 9 7 6 5
بزرگی استش��هادی وارد میدان میش��ود
میکونوس در پانزده سال پیش سد
7 4 5 6 8 1 9 2 3
مرحله آخر و پایانی اس��ت چون در
مخالفان
در مقابل ادامهی سیاس��ت ترور
یمسلح (ارتش و سپاه)
ابتدا نیروها 
4 8 3 1 7 6 5 9 2
توسط رژیم اس�لامی ایران ایجاد کرد ،اما که وظیفهومسئولیت اولیه اشان دفاع
2 6 7 4 9 5 1 3 8
حاال با آزادی کاظم دارابی ،سمبل
سیاست از کشور است راانجام میدهند و بعد
آن را9 5
بتوان 1
شاید 2
ایران3 8،
دولتی 4
ترور 7 6
آغازی از پای��ان کار این نیروها گروه ما وارد
بر پایان این دورهی پانزده ساله تلقی کرد .عملمیشود. ”) فردا –  4آذر 86(
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ایران:
دگرباشان جنسی
سازمان
1 6 7 9 4 8 3
6 5 7 1 4 3 9 2 8
6 8 2 1 7 9 5
9 1 3 6 2 8 7 5 4
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)Puzzle 33 (Easy, difficulty rating 0.44
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مونتریال
و استاد رشته سرطان
شناس��ی مک گیل
هستند.
گفتنی س��ت دکتر
قدیریان جدیدترین
کتاب خود «سرطان»
را هدیه کردند تا 20
درص��د آن به انجمن س��رطان
کانادا و 80درص��د برای درمان
دخترخانم��ی در اصفه��ان
اختصاص یابد.
دکتر قدیریان در پیوند با تغذیه
و نقش آن در س��رطان س��خن
گفت.
او با نق��ل قولی از بقراط حکیم
در  2500سال پیش که گفت،
بگذار غذا دوای��ت و دوا غذایت
باشد ،به اهمیت غذا در زندگی
انس��ان و ارتباط آن با بیماریها
پرداخت.
در آمری��کای ش��مالی یک نفر
از سه نفر به س��رطان دچار
میش��ود و یک نفر از چهار
نفر به دلیل سرطان از بین
میرود.
دکتر قدیری��ان با نمایش
آماری از میزان ابتال به انواع
س��رطان در م��رد و زن در
آمریکای شمالی به آخرین

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر
کانادا ایمیل متاس با دکتر قدیریان:

خواری دستاربندان
شاد

مژده مژده
رستوران گیالن

آن در سرطان

آمار اشاره کرد که یک نفر از هر
دو نفر به سرطان دچار میشود.
خبر خ��وب این اس��ت که اگر
س��رطانها در مراح��ل اولی��ه
تشخیص داده شوند درمان آن
امکان پذیرتر اس��ت .به عنوان
مث��ال در س��رطان پروس��تات
اگر بموقع تش��خیص داده شود
صددرصد قابل معالجه است.
سرطان های شایع در بین مردان
در آمریکای شمالی اول پروستات
و بعد ریه و س��وم سرطان روده
بزرگ .در زنان سینه ،ریه و روده
بزرگ سه سرطان اول هستند.
س��االنه 8میلیون نف��ر در دنیا
جانشان را برای سرطان از دست
میدهند.
در حال حاضر 25میلیون نفر در
جهان مبتال به سرطان هستند.
دکتر قدیریان س��پس به نقش
تعادل در تغذیه و رابطه تغذیه و
سرطان تاکید کرد.
دالیل ابتال به سرطان 35درصد
تغذی��ه ،و مصرف س��یگار 30
درصد عنوان شده است.
مصرف سبزیجات و میوه جات،
مص��رف کمتر گوش��ت قرمز و
چرب��ی ،عدم مصرف س��یگار و
الکل ،ورزش مرتب ،عدم مصرف
غذاهای سرخ ش��ده و پرچربی
و ...از جمله مواردی است که در
جهت کاهش ابتال به س��رطان
میتوان به کار بست.
با آرزوی موفقیت روزافزون برای
دکتر عزیز

9

مفهوم واضح س��خنان فوق این این
است که یک گروه “استشهادی” در
حال کس��ب آمادگی های “روانی”
ب��رای”مرحله پایانی” هس��تند که
عبارت باش��د از زمانی که نیروهای
مسلح ایران کارش��ان “پایان” یافته
باش��د و آن��گاه نوبتب��ه داوطلبان
عملیاتانتحاریبرسدکهبدون”هیچ
آم��وزش نظامی خاصی” وارد عرصه
نبرد شوند.
این ،نگاه س��اده عده ای از هواداران
سرسخت دولت آقای احمدی نژاد به

شو
خی های انتحاری

آینده
کشور و مقوله دفاع از میهن
است.
چنان به س��ادگی از زمانی که
کشور و نیروهای مسلح کشور
منهدم ش��ده باشند و نوبت به
عملیات انتحاریغیرنظامیان
برس��د س��خن می گویند که
گویی از ب��رد و باخت در یک
مس��ابقه فوتبال س��خن می
گویند.
واقعیت آن است که در داخل
ایران اظهارات هش��دار دهنده
ای از ای��ن نوع ،در پی افزایش
تهدید علیه ایران بر سرپرونده
هس��ته ای ،به تدریج بیشتر و
بیشتر شنیده می شوند.
تاسفبارآنکهبرخیسخنگویان
گرایش مس��لمانان به س��وی تشیع
گروه های تندرونزدیک به دولت،
که مدعی اند هیچ گونه مس��وولیت همراه با مفتضح شدن انقالبی نمایان
رس��می ای نی��ز ندارند ،ن��ه تنها به قالبی همچون القاع��ده ،جزبا وقوع
راحتی از جنگ سخن میگویند ،که جنگ امکان پذیر نیس��ت( ”.مرکز
معلوم نیست از کدام جایگاه به تبیین اطالع رسانی حزب الله ایران 8 ،مهر
استراتژی های پرهزینه جنگی نیز می )86
پردازند .تا جایی که اخیرا،قطعنامه جمالت فوق ،به صراحتنشان می
پایانی همایش سراسری مسئوالن و دهند که چگونه عده ای از هواداران
رابطین گروه “انصار حزبالله” (که به سرس��خت دولت ،ب��دون نگرانی از
عنوان گروه ،تا کنون همواره”مسلح” آنچه بر س��ر ایرانی��ان خواهد آمد،
ب��ودن خود را تکذی��ب کرده و مهم مش��تاقند جنگی در بگیرد تا امکان
ترین عملیاتی ک��ه انجام داده کتک تحقق اهدافی چون تسویه حساب با
زدن دانشجویان ،آن هم با اطمینان “نیروهای نفوذی” و برنده شدن در
ازمصونیت مطلق امنیتی و قضایی رقابتحیثیتی با القاعده و  ...فراهم
آید.
بوده) اعالم کرده:
“انص��ار حزبالله صریح��ا هر مامور نکته قابل توجه در ارتباط با فعالیت
رس��می دولت جنایت��كارآمریكا را های تبلیغاتی پر س��ر و صدای گروه
مصداق بارز تروریس��ت دانس��ته و های موسوم به “حزب الله” در ایران،
تمامی هس��تههای حزبالل��ه را به آناس��ت که این گ��روه ها ،علیرغم
برخ��ورد قهر آمیز اعم از كش��تن یا تمام هزینه هایی که از طریق انعکاس
اسارت ،آنان را فرامیخواند و آمادگی اخبار موضع گیری هایشان در خارج
خود را برای حضور در صحنه مبارزه ازایران برای کش��ور خود ایجاد می
با این جنایتكاران اع�لام می دارد.  ”کنند“ ،مرد جنگ” هم نیستند.
ای��ن گروه ها ،که با کمال ش��عف از
(خبرگزاری فارس –  6آبان )86
ش��باهت نام خودبا گروه های واقعاً
از آن آموزن��ده ت��ر ،مواضع رس��می
بالل ه ایران” جنگی چون حزب الله لبنان س��وء
گروه موس��وم به “حز 
در اس��تقبالصری��ح از جن��گ ب��ا اس��تفاده می کنند ،در واقع در طول
عمر خ��ود ،ج��ز کت��ک زدنافراد
آمریکاست:
“شناسائی نیروهای وفادار به انقالب غیرمس��لح ایرانی عملیات قهرآمیز
از مدیران ناالیق و  ...تسویه نیروهای دیگری انجام نداده اند.
نف��وذیتنها در بس��تر وقوع جنگ در جریان جن��گ  33روزه لبنان در
امکان پذی��ر ب��وده و بنابراین وقوع تابستان  ، 2006این نیروها یک ماه
جنگ فوق ضروری است ...بازسازی
ادامه در صفحه30 :
چهره شیعه دردنیای اسالم و ایجاد
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وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

جنگ رستم با افراسیاب به
خوخنواهی سیاووش

تهمتن سپاهی عظیم به خونخواهی سیاووش
بی��ار اس��ت و ب��ا پهلوانانی چون ش��یدوش
–فرهاد -گرگین -گیو -رهام -شاهپور -خراد-
فریبرز -بهرام -گرازه -گستهم -زنگه شاوران-
اش��کش -فرامرز پسر خود رستم و زواره عازم
جنگ شدند .سپاه رستم را فرامرز فرزند رستم
جلوداری می کرد تا به مرز توران رسید .مرزبان
ورازاد نام بود و او سپاه رستم را دید.
در جنگی که صورت گرفت ورازاد به دس��ت
فرامرز پسر رستم کشته شد.
آنگاه فرامرز شهر سپیجاب را ،که ورازاد شاه آن
بود ،به آتش کشید و ویران کرد و به پدر خود
رستم نوشت:
به کینه خواهی سیاووش سر مرزبان را بریدم و
کشورش را به آتش کشیدم.

جنگ سرخه با فرامرز
افراسیاب سپاهی را به فرماندهی سرخه پسر
خود به جنگ رستم فرستاد .از سپاهیان ایران
آوای کوس برخاس��ت و فرامرز به قلب سپاه
افراسیاب زد و با نیزه به سرخه حمله کرد.
سرخه از فرامرز ترسید و فرار کرد ،ولی فرامرز
او را تعقیب نم��ود و کمربندش را گرفت و از
پشت زین اسب او را بر زمین زد.
در همین هنگام رس��تم از راه رسید و فرامرز،
سرخه را دست بسته پیش رستم برد و رستم
فرامرز را دید که همچون نهنگ سر و دستش
از خون رنگین شده است.
آنگاه رستم به انتقام سیاووش طشتی به زواره
داد و او سرخه ،پسر افراسیاب ،را در آن طشت
به خونخواهی سیاووش سر برید و تنش را بر
دار کرد.

لشگر کشیدن افراسیاب به
خوخنواهی پسر

افراسیاب به خونخواهی سرخه پسرش ،سپاهی
گران به جنگ ایران فرستاد .در این جنگ سپاه
افراسیاب شکست خورد و پیلسم پهلوان بزرگ
توران زمین به دست رستم کشته شد.
افراسیاب این بار هم از چنگ رستم گریخت
و خود به س��وی مغرب رفت و کیخسرو را به
ختن فرس��تاد .رستم در توران زمین بر تخت
پادشاهینشست.
رستم س��رزمین پهناور توران را بین پهلوانان
ایران تقسیم کرد.
روزی زواره ب��ه ش��کارگاه س��یاووش رفت و

و به پادشاهی رسید .او شصت سال
پادشاهی کرد .در زمان کیخسرو توس
به ترکستان رفت و با برادر کیخسرو،
خا ط��ر ا ت
فرود جنگ کرد .پس از چند جنگ
گذش��ته در دلش زنده ش��د .آنگاه
و کشته ش��دن ریونیز و زرسب به
پیش رستم آمد و به او گفت چرا
دست فرود ،بیژن فرود را کشت.
و
باید این کشور (توران) آباد بماند
ه بیان
پ��س از آن مادر ف��رود زن دیگر
مردم آن شاد و راحت باشند .آنگاه
ب
سـاده
س��یاووش که جریره نام داشت
رس��تم را برانگیخت و رستم فرمان
خود را در کنار پسر کشت.
قتل عام داد.
در زمان کیخس��رو ت��رکان چندین
از طرفی چون کیکاووس در ایران تنها
جنگ با ایران کردند و اغلب شکست خوردند.
مانده بود ،ناچار رستم به ایران بازگشت و
در این جنگ ها ،پالشان در کاسه رود به دست
افراسیاب به توران زمین مراجعت نمود.
بیژن و بهرام برادر گیو به دست تژاو و تژاو قاتل
آوردن گیو کیخسرو را به
ناجوانمرد بهرام به دست گیو کشته شدند.

شاهنامه

ایران

گودرز گیو فرزند خود را مامور کرد تا به توران
زمین برود و کیخسرو را بیابد و به ایران آورد.
گیو به قصد یافتن کیخسرو تنها به توران زمین
رفت.
باالخره پس از هفت سال گیو کیخسرو را کنار
چش��مه ای دید و از شباهت های کیخسرو و
سیاووش او را شناخت.
چون سیاووش قبل از مرگ به فرنگیس گفته
بود که پس از فوت من گیو برای نجات ش��ما
به توران زمین خواهد آمد ،کیخسرو ماجرا را
می دانس��ت و با دیدن گیو از او احوال رستم
را جویا شد.
گیو هم کیخس��رو را شناخت و از او پرسید از
کجا نام او و س��ایر پهلوانان ایران را می داند.
کیخسرو گفت مادرم فرنگیس این ماجراها را
از قول پدرم سیاووش به من گفته است .گیو
از او خواهش کرد تا بازوی خود را که نش��ان
خاندان کیانست به او نشان دهد.
گی��و چون آن نش��ان ها را دید ب��ر او احترام
گذاشت و او و فرنگیس را به ایران آورد.
فرنگیس گنج سیاووش را با اسلحه های او که
در سیاووشگرد بود ،به کیخسرو داد.
سرانجام آنها به ایران زمین رسیدند .کیکاووس
چون کیخس��رو را دید ،سرشک از چشمانش
جاری شد و از تخت فرود آمد و چشم و روی
خود را بر صورت کیخس��رو مالید و شادی ها
کرد.

فرمانرواییکیخسرو

کیخس��رو در کاخ کش��واد که در استخر بود،
تاجگ��ذاری ک��رد .ولی توس ب��ه علت اینکه
کیخسرو نوه افراسیاب بود گفت :صالح نیست
که ما از نژاد افراسیاب شاه انتخاب کنیم .من
فریبرز فرزند دیگر کاووس ش��اه را برای تاج و
تخت ایران مناسب تر تشخیص می دهم.
و باالخره قضاوت را درباره انتخاب بین کیخسرو
و فریبرز به کاووس شاه سپردند .کاووس گفت
هر کدام موفق ش��دند دژ بهمن را در اردبیل
تسخیر کنند به پادشاهی خواهم گزید.
کیخسرو به یاری گیو ،دژ بهمن را تسخیر کرد

خطر جنگ از بین نرفته است!
ادامه از صفحه :
یعنی ك��ه اقناع اف��كار عمومی
آمری��كا (یا غرب ب��ه طور كلی)
به حمایت از حمل��ه نظامی به
ایران در ش��رایط فعلی سختتر
ش��ده اس��ت .ولی این ش��رایط
میتواند زودگذر باشد .از یك سو،
سیاستگزاران غربی با انگشت
گذاشتن بر روی نكات دیگر این
گزارش میتوانند همچون آقای
بوش بر «خطرن��اك» بودن رژیم
ایران تأكید كنند .از سوی دیگر،
رژیم جمهوری اسالمی ،غره از یك
«پیروزی» در جنگ روانی فعلی،
بر ادامه سیاستهای تشنجزای
خود اص��رار بورزد و ی��ا آنها را
تشدید كند و حربههای تازهای
در اختی��ار طرفهای متخاصم
خ��ود بگ��ذارد .در ه��ر صورت،
ی بحرانهای بین
عوام��ل اصل�� 
المللی جمهوری اسالمی با نشر
این گزارش هیچ تغییری نكرده
است .از جمله این عوامل میتوان
م��وارد زیر را نام برد :سیاس��ت
تش��نجزای خارج��ی جمهوری
اس�لامی در منطق��ه ،خصومت
آشكار با آمریكا و اسراییل ،عدم
همكاری با ارگانهای بینالمللی
و ب��ه خص��وص ع��دم اج��رای

قطعنامهه��ای س��ازمان ملل ،و
عدم توانایی جلب اعتماد غرب به
برنامههایهستهایاش.

گ��زارش س��ازمانهای اطالعات��ی
آمریكا نمیتواند بر عوامل یاد شده
تأثیری بگ��ذارد .عالوه بر این ،هیچ
ی��ك از اطراف مخاصمه ،به جز خود
جمه��وری اس�لامی نمیتواند این
عوامل را تغییر ده��د .برخی از این
تغییرات،نوعیعقبنشینیسیاسی،
ك یا ایدئولوژی��ك از رژیم
دیپلماتی�� 
حاكم را میطلبد .ولی حل نهایی و
قاطع آنها در گرو دموكراتیزه شدن
نظام حاكم بر ایران است .به عبارت
دیگر ،بحرانهای یادش��ده تا حدی
ناشی از هویت و ساختار نظام حاكم
اس��ت و با ادامه حیات آن همچنان
باقی میمانند و چارهپذیر نیستند.
از این میان ،میتوان به خصوص به
مشكل رژیم در جلب اعتماد جامعه
جهانی اشاره كرد .گزارش یادشده با
تأكید بر این كه جمهوری اسالمی
برای سالیان دراز برنامه تسلیحاتی
هس��تهای مخفی را دنبال میكرده
اس��ت (چیزی كه مقامات ایران با
اس��تقبال از گزارش به طور ضمنی
تأیید كردهاند!) به خصوص مسئله
ع��دم امكان اعتماد ب��ه این رژیم را
برجسته كرده است.
گزارش همچنین تضمینی بر عدم
شروع مجدد برنامه نظامی هستهای

جنگ رستم با اشکبوس
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و س��رانجام رهام از چنگ اشکبوس فرار کرد.
توس از این حرکت برآشفت و رستم پیاده با
تیر و کمان به جنگ اشکبوس رفت .اشکبوس
به او گفت نام و نش��ان تو چیست؟ چه کسی
بر تن بی سر تو خواهد گریست؟ رستم گفت
مادر من نام من را مرگ تو نهاده اس��ت .و تیر
در کمان کرد و با یک تیر اس��ب اشکبوس را
از پای درآورد .اش��کبوس نیز رستم را با تیر و
کمان نشانه گرفت .ولی تیرهای او به رستم اثر
نکرد و رستم تیری در کمان گذاشت و آنچنان
بر سینه اشکبوس نشانه رفت که تیر از مهره
ϑέΎόϤϟ ΓήΩ ̵ΎΟ ϪΑ
پش��ت او بیرون زد و اشکبوس کشانی دردم
ϪϣΎϨθϧΩ Ϯ̴Α
جان داد.
Ϯ̴Α ήϤΨϟ ϢΩ ̵ΎΟ ϪΑ
رس��تم می��دان را ترک کرد و ت��رکان جنازه
ϩέϮΨϴϣ
اش��کبوس را نزد خاقان چین بردند و تیر را از
- ϪθϴϤϫ Ϯ̴Α ϢΩ ̵ΎΟ ϪΑ
تنش خارج کردند .همه از بزرگی تیر رستم در
ζϤϫ
حیرت بودند و آن را نیزه می پنداشتند.
̶̴θϴϤϫ Ϯ̴Α ̶ϤΩ ̵ΎΟ ϪΑ
پس از کشته شدن اشکبوس یکی از پهلوانان
ϥϭέΩ ΎҨ ϮΗ Ϯ̴Α ϞΧΩ ̵ΎΟ ϪΑ
زابلستان به نام الوا بدست کاموس کشته شد.
Ϯ̴Α έϮθ̯ ϞΧΩ ̵ΎΟ ϪΑ
رستم خشمگین گردید و کاموس را از اسب بر
έϮθ̯ ϥϭέΩ
زمین کوبید و سپاهیان او را کشتند.
̶ϧϭέΩ Ϯ̴Α ̶ϠΧΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ادامه دارد

پـارسی

را پاس
بد ا ر یـ��م

چون رستم به قهر از کاووس به زابلستان
رفته بود ،افراسیاب بار دیگر فرصت را
حسب احلال
غنیمت شمرد و به ایران حمله کرد.
به کنجی نشسته و با خود می کنم همی جدال
در این جنگ ارژنگ به دس��ت توس
که من چه می جویم؟ در این شهر خسته مونتریال
کشته شد و هومان به انتقام او به سپاه
بود آرزو به دلم که بعد از سفر بیــــابم من
ایران حمله ک��رد و توس این حمله
کمال از پی زوال ،به جستم زوال از پی کمال
سخت را پاسخ داد.
هزار جلوه زیبا ندارد صفای خــــاک وطن
سرانجام پس از ساعتها جنگ هومان
هزار عشوه بیجا نیرزد به لحظه ای وصال
از چنگال توس پیر گریخت .ترکان
در آرزوی آنکه رها شود فکــــرم از غربت
چ��ون در جنگ شکس��ت خوردند
روزم به شب می رسد و شبم به روز در این خیال
دست به جادو زدند .بر اثر این جادو
گرفته دلم سخت در فضای کهنه این دیار
برف ،سرما و باد شدید ایرانیان را فرا
نظاره می کنم از پی هم صحنه های زوال
گرفت.
چو نیکو نگاه می کنم به هر گوشه ای می بینم
س��رما سبب شکس��ت ایران شد و
ارکان زندگی خارج شده از حد اعتدال
تورانیان از سپاه ایران بسیار کشتند
همه وعده های مهاجرت به کبک بود دروغ
و سرانجام س��پاهیان ایران به کوه
یا آنکه ما را نبود در این زمینه هیچ اقبال
هماون رفتند و سپاهیان افراسیاب و
جوان تحصیلکرده و باتجربه سالهاست بیکار
خاقان چین کوه را محاصره کردند.
اینجا نیست برای مهاجرین فرصت اشتغال
ایرانیان از همه جا ناامید ش��دند و
رفتم به جمع هموطنانم با شور و اشتیاق
خبر به کیخسرو رسید و او از رستم
تا آنکه ببینم در آن جمع همبستگی و جالل
یاری خواست .رس��تم آماده نبرد
همه دشمنی دیدم و بدگویی پشت یکدیگر
شد.
گویی که این فرهنگ با مهاجرت یافته انتقال
قبل از حرکت رستم فریبرز برادر
چه تسلیت تکان دهنده ای خواندم در «پیوند»
سیاووش که پسر کاووس و عموی
از خودکشی آن جوان رعنا و صاحب جمال
کیخس��رو بود ،به وساطت رستم
عجب زندگی هایی که پاشیده شده اند از هم
با فرنگیس مادر کیخس��رو و زن
به هر سرایی بلند است گفتگو و قال و مقال
س��یاووش ازدواج ک��رد و هم��راه
بس است ای عزیزان گرفتار دربند این غربت
رستم به جنگ آمد.
به خدا نیست بار دیگر برای زندگی مجال
وقتی رستم به کوه هماون رسید
گذشت کنید و همدل و غمخوار یکدگر باشید
س��پاه ای��ران آخری��ن لحظ��ات
رها کنید آنچه را که یافتنش هست سخت و محال
مقاومت را طی می کرد .کاموش
دنیا نیرزد آنکه خاطر خویش مشوش کنید
کش��انی ب��ا گیو و ت��وس جنگ
به جمع گرم خانواده خود را کنید اتصال
ک��رده و آنها را مجروح کرده بود.
به هر گوشه ای که اندر این شهر کهنه می روم
از طرفی بزرگترین پهلوان سپاه
چه داون تاون و چه شربروک و چه جاده ُدروال
توران اشکبوس چندین دالور از
به وست آیلند و کناره های رودخانه آنجا
س��پاه ایران را شکست داده بود.
به مک تاویش و ُدالمونتین و محله السال
چون اس��ب رستم خس��ته بود،
سوار تاکسی یا اتوبوس و یا خطوط مترو
توس رهام را به جنگ اشکبوس
چه صحنه هایی می بینم در جمع نسوان و رجال
فرستاد .جنگ سختی درگرفت

جمهوری اسالمی به دست نمیدهد
(ك��ه البت��ه نمیتوان��د) و بلكه بر
احتمال آن نیز انگش��ت میگذارد.
یعن��ی برایغرب ،بهان��ه الزم برای
حمله نظامی به ایران گرچه در كوتاه
مدت ممكن اس��ت فراهم نباش��د
میتواند بعدا باز مطرح شود .عالوه بر
این ،و در این فاصله ،غرب تمام توان
خود را بر اعمال فشارهای سیاسی
واقتصادی از طیق شورای امنیت یا
مستقیما (در صورتی كه روسیه یا
چین مانع از اقدام مش��ترك شوند)
متمركز خواهد كرد .یعنی در صورت
ادامه سیاستهای فعلی جمهوری
اس�لامی ممكن اس��ت سرنوشتی
ی
مش��ابه آن چه كه مردم عراق برا 
بیش از یك دهه در زیر تحریمهای
سازمان ملل متحمل شدند و سپس
زیر حمله نظامی ق��رار گرفتند ،در
یك جدول زمانی نامعلوم ،گریبانگیر
مردم ما شود .خطر حمله نظامی از
بین نرفته است و بلكه تنها به عقب
افتاده است.
ب��ه ای��ن دلی��ل باید همچن��ان بر
ضرورت ش��كلگیری جنبش صلح
و تلفیق آن با دموكراس��ی و حقوق
بش��ر تأكید نمود و در راه آن تالش
كرد .باید بر این نكته تأكید كرد كه
با ادامه سیاستهای فعلی جمهوری
اسالمی بحرانهای بینالمللی ایران
شدیدتر خواهد شد و حل بنیادین
این بحرانها جز با دموكراتیزه كردم
ی نیست .باید به این
نظام حاكم عمل 

توهم میدان نداد كه خطر
حمله نظامی از سر كشور
و مردم ما برداشته شده
است ،و مبارزه برای صلح
دیگر اولویت ندارد .باید
به مردم ایران توضیح داد
كه سیاس��ت جمهوری
اس�لامی در ادام��ه
غنیسازی ربطی به حق
مردم م��ا در بهرهگیری
از انژی هستهای ندارد
و تنها به اعمال فش��ار
بیش��تر غرب ب��ر آنان
منج��ر میش��ود .باید
به آنان نش��ان داد كه
تنها با استقرار نظامی
دموكراتی��ك میتوان
اعتماد جامعه جهانی
را جلب كرد و در سایه
ی مردم
آن از ح��ق مل 
ایران برای بهرهگیری
از ان��ژی هس��تهای
برخوردار ش��د .باید
«صلح موق��ت» را به
صلح دایم تبدیل كرد
و خطر جنگ را برای
همیش��ه از سر ایران
و ایران��ی برداش��ت
 و ای��ن كار ج��ز بادموكراتی��زه كردن
نظ��ام حاكم عملی
نخواهد بود.
-------------
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عجب این شهر طرفه معجونی است از عاقل و دیوانه
کسی که با خود حرف می زند یا گیج است یا کر و الل
اگر شک داری به گفته هـای من بیا تا تو را
ببرم با خودم به داخل شهر و پارک و جبال
نشان تو می دهم هزار دیدنی های عجیب
از خوبی و زشتی یا عشق و نفرت یا قتل و قتال
اگر خدای نکرده مریض شوی و نباشی بیمه
نوبت مداوای تو می شود چندین ماه و سال
در این حالت بیچارگی و ناامیــــدی هرگز
نداری تو حق هیچ گونه اعتراض و جنجال
ز بعد صد سال اگر شوی به ناگهان مرحوم
تو را می َبرد شیخ صالح به گورستان برای چال
به جا می گذاری حداقل ده هزار دالر قرض
پول دفن و کفــــن و سایر مراسم ارتحال
تو فکر می کنی پس از مردن شده ای دیگر خالص
از «تکس» و شرکت «بل» و ُغرغر اهل و عیال
خیر عزیز دلم در پرونده و سابقه ات ثبت است
مسئله مهاجرت و سیاست و هزار ضالل
که چون پشت کرده ای به «والیت» می برند تو را
یک راست به جهنم بدون هیچ جواب و سوال
چون به اینجا رسید سروده های مخلص بی ریا
شدم زهـــــره َتـرک از نعره جانانه عیال
که چه می کنی به کنج اتاق تنها در این ساعت
به جای رفتـــن پی کسب روزی حالل
جمع کردم فوری بساط دفتر و کاغذ و قلم
ز در زدم بیـــــرون به امید ایزد متعال
در صندلی اتوبوس قدیمی بیست و چهار
نشسته بودم همچون سردار بی یال و کوپال
زیر لب با خود می گفتم :چی فکر می کردیم و چی شد
زمستان می گذرد و می ماند سیاهی بر ذغال
ای دوست اگر از روی حقیقت فکر کنی دریابی
آنچه را که «فریاد» سروده ،هست به یقین حسب الحال

فریاد (مونتریال)
2007/10/29

ήϐλ ΏΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̮̩Ϯ̯ αήΧ Ϯ̴Α
ήΒ̯ ΏΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̱έΰΑ αήΧ Ϯ̴Α
ϩέΎΑέΩ Ϯ̴Α ΎΑ ρΎΒΗέ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζϗϭ ωήγ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΗΩϭί Ϫ̩ήϫ Ϯ̴Α
̶ϣϮϤϋ έΎψϧ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̴Ϥϫ ϩΪҨΩ ζϴ̡ Ϯ̴Α
ρΎΒΗέ ϦҨ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎΑ ϦҨ έΩ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ιϮμΧ ϦҨ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎΑ ϦҨ έΩ
έΩ Ϯ̴Α ΩέϮϣ ϦҨ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎΑ ϦҨ έΩ - ΎΘγέ ϦҨ
ϥΎҨΎ̡ έΩ Ϯ̴Α ήΧ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎΑέΩ Ϯ̴Α ΏΎΑ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϪόγϮΗ ϝΎΣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζϓήθϴ̡ ϪΑ ϭέ
ήοΎΣ ϝΎΣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮϨ̯ Ϣϫ Ϯ̴Α
Ϊηέ ϝΎΣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζϓήθϴ̡ ϪΑ ϭέ Ϯ̴Α
ΖϘϴϘΣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θγέ ϪΑ Ϯ̴Α
ιϮμΧ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎΑέΩ Ϯ̴Α
ϩέΎΑέΩ Ϯ̴Α ΎΑ ϪτΑέ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϻΎΑ έΩ Ϯ̴Α αέ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̪ϧΎϨ̩ Ϯ̴Α
ϦϤο έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Ϭ̴ϧϭ - ϦϴϨ̪Ϥϫ Ϯ̴Α
ήΑήΑ έΩ Ϯ̴Α νϮϋ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎγ ϥΎϤϫ έΩ Ϯ̴Α
ΕέϮμϨҨ ήϴϏ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫϧή̳ϭ Ϯ̴Α
ϢҨΪϗ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ ήΘθϴ̡ Ϯ̴Α
ωϮϤΠϣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓήϤϬҨϭέ Ϯ̴Α
ΎϨ̴ϨΗ έΩ Ϯ̴Α έϭάΤϣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ήΑήΑ έΩ Ϯ̴Α ϞΑΎϘϣ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΠϴΘϧ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̰ϨҨ ΪϨҨήΑ Ϯ̴Α
ϦΘϓή̳ ήψϧ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηΩ ϩΪҨΩ ϪΑ Ϯ̴Α
ϥΎҨΎ̡ έΩ Ϯ̴Α ΖҨΎϬϧ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎΣ ήϫ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ϭέ ήϫ ϪΑ Ϯ̴Α
ϊϗϭ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θγέ ϪΑ Ϯ̴Α
ϪΘϓήϤϬҨϭέ Ϯ̴Α Ϟ̯ έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝϭ αέΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖδΨϧ ϩίϮϣ Ϯ̴Α
ϩίϮϣ Ϯ̴Α αέΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎΑέΩ Ϯ̴Α ΩέϮϣέΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ̭έΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩήΑ ̶̡ Ϯ̴Α
ήΧ ΖγΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎҨΎ̡ έΩ Ϯ̴Α
Ωή̴ΘγΩ Ϯ̴Α ΩήΠΘγΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ̶όϤΟ ϪΘγΩ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ϫϭή
Ϯ̴Α ϪδϠΟ έϮΘγΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζδθϧ έϮΘγΩ
Ϯ̴Α ϞΘϗ έϮΘγΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘθ̯ έϮΘγΩ
Ϯ̴Α ϞϤόϟέϮΘγΩ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̯έϮΘγΩ
ζҨΎϴϧ Ϯ̴Α ΎϋΩ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϢϨ̯ ̶ϣ ΎϋΩ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϨ̯ ̶ϣ ζҨΎϴϧ
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سپاسگـزاری
از متامی سروران گرامی که با ما
در اندوه بزرگ

از دست دادن مادر عزیزمان

بانو عزت السادت قناد
(خامتی)

با اظهار تسلیت و همدردی حضوری و تلفنی
و فرستادن تاج گل به ایران
همراهی منودند،

صمیمانهسپاسگزاریم.

سعید خامتی،
فرشته خامتی،
کورش شافعی

همدردی
جناب آقای سیاوش افشاری عزیز
مصیب وارده ،درگذشت پدر گرامی تان را
به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض می نمائیم.

الهه ،مانا ،کیانا و فرخ وجدانی

سپاسگزاری

وزی چشیده باشد
ر کو شراب فرقت ر
ه
د قطع امیدواران
داند که سخت باش

از تمامی دوستان و عزیزانی که با من ،همسر و
دختر عزیزم
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوارم

شادروان مظفرالدین افشاری

که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با اظهار تسلیت ،درج پیام های تسلیت در روزنامه
و دیدار حضوری ما را همراهی نمودند ،صمیمانه
سپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در
اختیار نیست ،از حضورتان پوزش می خواهم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما
و خانواده عزیزتان

سیاوش افشاری

نامه علی اصغر 2
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این شماره نیز مه
علی اصغر (مح مان (تحمیلی!) قلم
نامآشنایکامی مدی) راننده تاکسی
ونیتیهستیم.
این بار -اما -بخا
ناگهان
طر همه دگنک هایی
غضبناک که این یک الق
متوجه نگاه
با
ن
ش
ری
ه،
صد
قه
سری
عده ای هموطن شدم .از شخصی قلم «ک
ج
تا
ب»
عل
ی
ا
ص
غر
از شما
خوانندگان گرام
که همراهم بود سوال کردم چرا
مردم به این صورت نامهربان به من میکرفون را به ب ی دریافت نمود ،برق
ها
نه
درا
زنا
ک بودن
(مونتریال)
نفس قلمش (نز
و شما نگاه میکنند.
قطع کردیم! دیک به 3000کلمه)
آن دوست گفت :آنها فکر
علی اصغر ،ا
می کنند آخوندی و عمامه هزینه پرداخما به اصراری غریب،
ات را برداشتی.
اجاره کرد .ت و صفحه پیوند را
گفتم مگر قضاوت انسان در
با هر که راز خویشتن بیان کردم
باز هم در تک
دیدگاه اوست.
یادآور می رار( کسالت آوری)
خوابیده دشمنی را بیدار کردم
شو
یم
نگیر.
بخودت
گفت:
دی
در این صفحه -و دگاه های مندرج
سوار هواپیمای ایران ایر به
آن نویسنده (گا صفحات دیگر -از
مقصد تهران شدیم .همه
 هر چه در مقابل آمریکاو پیشاپیش ت ن) محترم است.
قا
شده.
آرایش کرده ،موها مش
ضا
م
ی
کن
یم در زبان
کوتاه بیاییم ،شیطان یک
ا
عت
راضات خ
آقایان سه تیغه کرده ،بوی
پیوند ،با تحرود در فردای پخش
یریه
قدم جلوتر خواهد گذاشت .عطر بیژن همه جا را گرفته
ما خس نرمش بخرج دهید.
بود .بنده هم گوشه ای را
ته
ا
یم
و...
چه
و
 به قول امام (ره) ،دیکچ
ه...
کردم
اختیار کرده و فکر می
پیوند
چنی ،غلط می کند ،چنی ،چرا؟
وقت غذا شد .دیدم آقای مهماندار زد.
سگ کی باشد!
از این برادر ،با کمال احترام
خیلی با مردم خوش و بش کن و
دیده
را
300
 پرسید :فیلمسئوال کردم ممکن است کفش های
اهل حال بود ،به بنده که رسید با
نگاهی در حد یک بیگانه با حالتی مرا واکس بزنید.
ای؟  300نفر کشور تو را
نگاهی آنچنانی به بنده انداخت و
بد غذای بنده را گذاشت مقابلم.
شکست دادند!
گفت وقت ندارم.
نگاهی به هموطن مهماندار کردم
گفتم برادر همین کنار می نشینم.
و آهی کشیدم.
گفتم :آن که چیزی نیست،
با کمال وقاحت گفت :هر کفشی را
 19پابرهنه در کشور خودتان همسفری که شاهد و ناظر بود
واکس نمی زنم.
گفت :سخت نگیر.
 17سال در کشور کانادا از خداوند سئوال کردم چرا؟!
از کوری دوربین های
گفت :حال نمی کنم واکس بزنم!
رحمان سئوال میکردم خدایا
خودتان استفاده کردند،
با تعجب و ناراحتی و خستگی روز به
مصلحت و حکمت شما را نمی
دادند!!
آمریکا را شکست
راه خود ادامه دادم.
دانم.
در همان هنگام شخصی که در
آخر چرا مرا  17سال در این شهر
نزدیکی آن کفاشی مشغول کاری
(لوط) «استاک» کرده ای؟!
خداوند سبحان از نادانی و بی خردی دیگر بود آهسته سئوال کرد حاج آقا
آخوندی؟
این بنده ناچیز خودآگاه بودند.
زمانی که وارد فرودگاه مهرآباد شدم ،گفتم :بله آخوندم!
گفت برای همین است کفش شما را
ناگهان احساس غربت کردم .زیرا با
واکس نزد.
نگاه تعجب اهل فامیل روبرو شدم.
شب که به منزل خواهرم در آریاشهر در بین راه به فکر فرو رفتم و از خود
سئوال می کردم .چرا؟ چرا؟ چرا؟!
رفتم از او پرسیدم ،چرا همه به
چند روز بعد به دیدن برادری
حالتی دیگر به من نگاه میکردند.
که در گذشته در سپاه پاسداران
خواهر جواب داد:
مشغول خدمت مقدس می بود،
برادر اینجا دیگه کسی ریش نمی
بسمهتعالی
گذارد ،تو هم فردا ریش هایت را بزن .رفتم( .سپاهی که جدیداً غرب آن را
با سالم و صلوات بر محمد مصطفی
تروریست خطاب کرد ).آن زمان که
با تعجب پرسیدم:
(ص) و آل محمد امروز  1دسامبر
من در ایران در بانک سپه مشغول
برای چی خواهر تو که اهل قرآن
 ،2007در داخل تاکسی نشسته
کار بودم ،او را یکی از باایمان ترین
هستی .چرا این را می گوئی؟!
و به اخبار رادیو  Vermontگوش
دوستانم ،نسبت به اسالم و خدمت
گفت :برادر مردم دیگه اینجا ریش
می دادم که شنیدم آقای هاشمی
خلق می دانستم .همانطور هم بود.
دوست ندارند.
رفسنجانی،ریاستتشخیص
گفتم مگر من برای مردم زندگی می در آن زمان من در عالمی دیگر
مصلحت نظام در نماز جمعه عبادی
بودم و به ایمان و عقیده و عالقه او
سیاسی تهران ،به غرب (یعنی آمریکا کنم .اگر قرار بود ریش هایم را بزنم
به اسالم و خدمت حق حسرت می
چرا پس خداوند ریش را برای مرد
و اروپا) پیام رساندند:
خوردم .بعد از  17سال با خوشحالی
قرار داد.
اگر اهل مذاکره باشند ما هم مذاکره
گفتم خواهر من کامال می دانم ایمان تمام به دیدن آن دوست سپاهی
میکنی !م
و عقیده اشخاص به ریش و عمامه او خود رفتم .پس از دیده بوسی و
چند ساعتی در فکر فرو رفتم.
احوال پرسی پذیرائی را شروع کرد.
نیست .ولی آخه چرا؟
یعنی چه؟ مگر میشود  25سال به
اولین سئوالی که از من کرد گفت:
با ناراحتی به بستر برای خوابی ابدی
بسیج به سپاه پاسداران به مردم
رفتم که نشد .زیرا بعد از چند روز به چطور شده ریش گذاشتی؟
شهید داده بیاموزید دشمن قرآن و
خیابان استانبول برای خرید هدیه ای گفتم :مگر جرم داره؟!
اسالم و بشریت غرب همان شیطان
خنده ای کرد و گفت :چقدر عوض
رفته بودم ،همگان را مشغول خرید
و پیروانش اروپا ،میباشند ،اما ناگهان
شدی.
خبر میرسد درهای دوستی و برادری و فروش ارز یعنی دالر ،ریال ،یورو و
گفتم تو هم عوض شدی.
با غرب و شرق ،شمال و جنوب برای اجناس دیگر دیدم.
او خودش در دوران جنگ مقدس
مذاکره باز است و چگونه ممکن است بعد از خرید چند قلم جنس ناگهان
و سپاه ریش بلند و زیبائی داشت.
صدای اذان را از مسجدی که در آن
مردم مسلمان ایران و جهان قبول
حوالی بود شنیدم .دلم خیلی باز شد .شروع کرد به حرف.
کنند این حقیقت تلخ را .اگر قرار بر
گفت اینجا دیگه با ریش تحویل نمی
برای نماز وارد مسجد شدم.
این بود که ایران اسالمی با غرب و
(این را هم بدانید که خداوند رحمان گیرند .زمانه عوض شده.
نوکرانش فرانسه ،آلمان ،انگلستان
گفتم ایمان و عقیده چی؟ مگر برای
به نماز بنده ای حقیر چون من
مذاکره کند ،پس مرگ بر آمریکا!
شخص یا اشخاصی ریش گذاشته
و نماز کل اهل زمین هیچ نیازی
چه بود؟
بودی؟ مگر عقیده و ایمان برای
ندارند .ایشان نمازی چون نماز
هشت سال جنگ و آن همه شهید
حسین ابن علی (ع) و پیروان حقیقی زمانی خاص بود .سئوال کردم نماز
برای چه بود؟
او را که نماز عبادی سیاسی و خالص چی ،می خوانی؟
 25سال به مردم مسلمان ایران
سرش را به زیر انداخت و گفت :گاه
میباشد اجابت می کنند .البته وجود
درس مبارزه ،شهادت ،شجاعت،
گداری.
حضرت ،نوه رسول خدا خودشان
ایستادگی و مقاومت آموخته شده
گفتم :برای کی نماز می خواندی که
اصول نماز هستند).
برای امروز .از سراسر دنیا سالح
خریداری شده برای امروز .حال که به در آن خیابان بسیار شلوغ  8نفر برای حاال گاه گداری شده.
گفت و گفت پرسیدم در زمان جنگ
عبادت خداوند حاضر شدند.
عمل رسید ،شیطان مهربان شد.
برای کی و برای چی می جنگیدی؟
پیش خود گفتم:
اگر قرار بود با یزید و یزیدیان بیعت
من آن زمان در باغی دیگر بودم و به
از میان آن همه جماعت این چند
شود ،خود آقا امام حسین (ع) بیعت
ایمان و عقیده و راستی و درستی او
نفر خداپرست بودند .آن هم در
می کردند .هر روز که به جهان
غبطه می خوردم.
غیب و روز حساب نزدیکتر میشویم ،کشور اسالمی .تازه آن چند نفر هم
اشک گوشه چشمانش جمع شد .من
دست فروش کنار خیابان بودند ،نه
آزمایش رئیس تشخیص مصلحت
هم ناگهان زدم زیر گریه.
مغازه دار.
نظام عالم پیدا و پنهان (الله و اعلم)
از او پرسیدم در حال حاضر مشغول
یاد قرآن کریم افتادم که می فرماید:
سخت تر و سخت تر میشود.
بندگانی که مرا یاد می کنند انگشت چه کاری هستی؟
و می فرمایند« :من در آخر روسایی
گفت خونه خرید و فروش می
شمار هستند .به طرف منزل خواهر
از فاسقان قرار دهم».
کنم .گفتم یک عمر بر ضد سرمایه
در عصر حاضر اکثریت روسای جهان برای تاکسی کنار خیابان ایستادم.
داری جنگیدی ،علیه صهیونیسم
یک ساعت گذشت کسی مسیرش
غرب و شرق از فاسقان هستند.
و نوکرانش سینه سپر می کردی،
بطرف ستارخان نبود.
آقای هاشمی رفسنجانی این حقیر
ضد غرب و شرق بودی ،در جبهه ها
گفتم هزار تومان ،دو هزار تومان!
برادر دینی شما از کشور کانادا شهر
دنبال ظالمان می گشتی هالکشان
(لوط) به خود اجازه داده چند خطی نبردند.
کنی چی شده؟
شخصی که در کنارم ایستاده بود
با حضرت عالی درد دل کنم.
پرسید :کانادا چطوره؟!
گفت:
 5سال پیش به علت فوت پدر بعد
بعد از ساعتی با دلی پر غم از او
آقا ببخشید آخوندی؟!
از  17سال به ایران اسالمی سفر
خداحافظی کردم .تعجب پشت
کردم .زمانی که وارد هواپیما  .K.L.Mعرض کردم نه قربان ،به خدا من
آخوند نیستم! من لیاقت آن را ندارم .تعجب.
به مقصد آمستردام شدم ،احساس
فردای آن روز با خواهر برای خرید
شادی عجیبی داشتم .پس از ساعتی من از کانادا آمده ام و خودم راننده
مایحتاج خانه اش به اطراف میدان
پرواز از خانم مهماندار خواهش کردم تاکسیهستم.
آزادی و فلکه صادقیه رفتم.
لبخندی زد .گویا باور کرد مرا.
مکانی را برای نیایش او برایم فراهم
بین راه عده ای دختر بچه  10تا 13
گفت :بگو سه هزار تومان ،جنگی
کند.
سال را در کنارم دیدم که با التماس
بردنت.
چرا او.
و قسم به امام حسین (ع) می
عرض کردم حرفی ندارم .سه هزار
زیرا یافتم به غیر او و کتاب او و
گفتند آقا یک فال بخر! ترا بخدا بخر!
تومان میشود  2دالر و نیم.
رسول او به کسی دیگر نباید اعتماد
دیگری قسم می داد آقا یک آدامس
گفت همین جا صبر کن از آنطرف
کرد .چرا چون بازگشت همه به
بخر (من هم خریدم ).پسر بچه های
خیابان ماشین سواری خودش را
اوست .بگذریم.
کوچکی با التماس تقاضای پول می
آن خانم مهربان مکانی را برایم فراهم آورد و مرا به ستارخان رساند.
کردند .من هم چند دالری که در
از ایشان تشکر کردم و پیاده شدم.
کرد .سپاس خداوند که زنی مهربان
در حال قدم زدن بودم ،کفاشی را
بود بعد از ساعتها پرواز به فرودگاه
ادامه از صفحه26 :
کنار خیابان دیدم .کفش واکس می
آمستردامرسیدیم.

علی اصغر
محمدی

در ادامه نامه
سرگشاده به دکتر
حاج محمود
بسیجی
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خاطراتی از تهاجم مشترک خان های مسلح و ارتش «شاهنشاهی»
ابوجعفر خدیر (سن المبر)

قابل توجه آقای بهرام مشیری
مقدمه وار باید بگویم چندی پیش آقای بهرام
مشیری که در کانال تلویزیونی پارس برنامه
اجرا می کنند و امروزه به نظر اینجانب ،معلول
را بجای علت گرفته و سعی دارند تمام ذهنیات
خود و بیننده را به آخوند و آخوندیسم و ...و
مسائل  14قرن پیش معطوف دارند در یکی
از برنامه های خود فرمودند:
“آمریکا همه کارهایش بد نیس��ت .مثال در
کودتای  28م��رداد کارش بد بود اما در 21
آذر و «نجات» آذربایجان و بیرون کردن ش��وروی
ها خوب بود!”
(درس��ت به مانند آدم های دم دمی گاهی خوبند
و گاهی بد).
آقای مشیری که اعماق تاریخ را می شکافند و آن را
به تحلیل می کشند ،در یک برنامه دیگر در کمال
حیرت صد البته این بنده درباره آمریکا چنین اظهار
فرمودند:
«من نمی دانم چرا این روشنفکران بی دلیل اینقدر
با آمریکا بدند؟!».
فرمایش��ات ایش��ان مرا که در ای��ام کودکی و بعد
نوجوانی (در زمان ش��ادروان مصدق) شاهد عینی
بخشی از جنایات آمریکا بوده ام واداشت دیده ها و
دیدگاهم را بازگو کنم:
پیش روی ما گذشت این ماجرا
این کری تا چند؟ این کوری چرا؟
ابتدائی بودم که زنگ مدرسه نابهنگام و ممتد بصدا
درآمد ،همه از کالس��ها خ��ارج و در حیاط متفرق
ش��دیم ناگهان ناظم مدرس��ه ظاهر شد ،تعطیلی
مدرسه را اعالم کرد و از ما خواست آرام و یکراست
به خانه هایمان برگردیم .راه مدرسه من به خانه از
جلو عمارت با شکوه خانواده ذوالفقاریها (از خانهای
بزرگ زنجان و خمسه) می گذشت که بوسیله فرقه
دموکرات آذربایجان مصادره شده بود.
صبح وقتی به مدرسه می رفتم تابلوی «آذربایجان
دموکرات فرقه س��ی زنجان کمیته س��ی» (فرقه
دموکرات آذربایجان ،کمیته زنجان) بر سر در عمارت
به چشم میخورد ،اما حاال روز به میانه نرسیده که به
منزل برمیگشتم ،نشانی از تابلو نبود و اوضاع بکلی
دگرگون شده بود.
یک کامیون نظامی در حالی که دو ژاندارم دست به
ماشه مسلسل سنگین بر روی آن ،در مقابل درب
بزرگ عمارت متوقف بود و جیب های ارتش��ی در
رفت و آمد بودند .چون به س��بزه میدان رس��یدم
جنازه ای را که پارچه س��فید روی آن را پوش��انده
بود در پیاده رو به چشم خورد که جمعی به دور آن
گفتگو می کردند .کنجکاوی کودکانه مرا به جمع
نزدیک کرد.
یکی می پرسید حاج شیخ مال محمدعلی آدمی بود

«پرسپولیس»نامزد
جایزه
گلدن گلوب

پیشین است.
دوم دکت��ر محم��د مص��دق
ش��خصیت مل��ی و صدی��ق و
بسیار محترم و مهربان ،چرا کشتندش؟
محبوب ملت ایران.
ب
ه
م
نا
فرقه
دیگری ج��واب داد برای اینک��ه به
سب
دکت��ر عبدالرحم��ن فرامرزی
ت
 21آذر
پیوسته بود.
گوشه ای از اوضاع و شرایط آن
و
ب
ه
یا
د
آ
بار
یک
فقط
بابا
نه
گفت
سومی
ذ
روز ای��ران را در نامه ای تحت
رب
ای
جان
در چه��ارراه پهلوی درباره ظلم
عنوان «دو کلمه با حزب توده»
وج��ود مالکین در ح��ق رعایا
خطاب به رحیم نامور ،روزنامه
بر قی
سخن گفته بود.
نگار توده ای چنین ترسیم می
در خیاب��ان یا درختی در باغ
این
و
کجا
آخوند
بابا
گفت
چهارمی
باالخره
کند:
گلس��تان نبود که جنازه ای
حرفها کجا؟
با اینحال م��ن انکار نمی کنم
بر آن ،بمنظور ترور و ارعاب
یعنی نم��ی توانم انکار کنم که
مش��هدی حس��ن کفاش خیلی هم آدم مردم ،آویزان نشده باشد.
سید جعفر پیشهوری
رژیم س��ابق یک رژیم ظالمانه
مسلمانی اس��ت ،او با چاقوی چرم بری ،بدین ترتیب ارتجاع و بزرگ
سینه اش را درید و از آن باال (دفتر ازدواج مال��کان مج��ددا زمین ها و رهبر فرقه دموکرات آذربایجان سیاه و یک کابوس وحشتناک
و طالق) به پایین انداخت.
بود که بر س��ینه این ملت قرار
امالک خود و همچنین اوقاف
که
حالی
در
دیدم
در ای��ن میان گروهی را
داشت و قدرتی که دولت از آن
و خالصه را که بین دهقانان
لحاف ،دیگ ،س��ماور ،ف��رش و ...با خود حمل می تقسیم شده بود ،به ید بی کفایت خویش و سلطان راه بدست آورد خرج چاپیدن مردم و کشیدن رگ
کردند از کوچه ای وارد خیابان می شوند .می گفتند العلماء ها و س��لطان الواعظین ه��ای موقوفه خوار غیرت از گرده ملت و کاستن نفوس و خرابی معنوی
سعید سلطان را که به فرقه پیوسته بود میخواستند برگرداندند و نظام خان خانی که در آذربایجان لغو مملکت شد .شما نیر انکار نکنید که قدمهای بزرگی
بکش��ند فرارش دادند ولی خان��ه اش را به کلی به شده بود با همه نکبت و عقب افتادگی و بیرحمی و هم برای تجدد و مقداری اصالح و تعلیم و تربیت و
غارت بردند و حتی یک جارو برایش باقی نگذاشتند .خشونت تمام برگشت .خانها مخالفین دهقان خود ترقی فرهنگ و محترم ساختن ایران و ایرانی در دنیا
در همین حال سر و کله یک عده سوار مسلح پیدا را گروه گروه اعدام کردند و پناهگاه آنها را در غارها برداش��ت و اگر نتیجه درستی از قوت اراده و میهن
شد.
پرس��تی او گرفته نشد به واسطه رجال خائن و بی
منفجر کردند و...
محمودخان
سلطان
های
تفنگچی
اینها
گفتند
می
ایمانی بود که او را احاطه کرده بودند و ش��اهد من،
برای خودداری از اطاله کالم حال ببینیم
ذوالفقاری هس��تند که مدت یکسال دوش بدوش چ�را این وقایع اتفاق افت�اد و چرا آذربایجان همین اعمال است که االن از ایشان می بینم.
آقای نامور می نویسد:
افراد مسلح محمدحسن خان افشار و یمین لشگر ،برخاست؟
از خوانین تکاب ،با فرقه ای ها در جنگ و گریز بوده میدانیم برای پیدایش هر پدیده ای در طبیعت چه دوست دانشمند من ،این اندازه اصرار در خوش بینی
اند و حاال پیروزمندانه وارد شهر شده اند.
مادی جه اجتماعی ش��رایط داخلی و هم ش��رایط نداشته باش��ید .مدتهاست در ایران همه نوع ناله و
بعدها شنیده ش��د آمریکا فئودالهای منطقه را به خارجی باید فراهم شوند وگرنه پدیده پا به عرصه شکوه و ش��کایت از طرف بردگانی که تمام حقوق
زندگی و مزایای بش��ری از آنها سلب گردیده مورد
دس��تیاری س��رهنگ دوم تیمور بختیار (سپهبد وجود نخواهد گذاشت.
بختیار بعدی) مس��لح کرده بود .پشت سر سواران مثل بسیار ساده برای پیدایش یک گیاه الزم است تعقیب دژخیمان قرار میگیرد .مدتهاست سرنیزه این
مسلح خوانین ،صف طوالنی قاطرهای ارتش بود که که  -1تخمی باش��د س��الم دارای هم��ه داده های طبقه یا به دست مختاریها و گماشتگان رضاخان یا
وسائل توپخانه و مسلسل سنگین حمل می کردند .ارثی و س��اختارهای نژادی (شرایط داخلی)  -2آب بدست جانشینان آنها به نام مقررات حکومت نظامی
ناگهان پدرم مرا دید و به خانه برد و ش��رح قتل ها و خاک و حرارت کافی و امنیت خارجی (حش��ره بر گردن و پهلوی آن کس��ی که نام آزادی بر زبان
و غارتهائی که مشاهده کرده بود به پدر بزرگم نقل نخ��ورد) (ش��رایط خارجی) .با فق��دان یکی از این بیاورد فرو می رود .مدتهاست اختناق ملت ایران و
کرد و من وحشتزده گوش می کردم.
عوامل گیاه تولید نخواهد شد؛ تحوالت اجتماعی نیز ترور دسته جمعی آزادی خواهان ادامه دارد و زبان
اوباش��ان بعد از ارتکاب جنایات بی شمار در زنجان دقیقا چنین اند ،بفرض برای وقوع یک انقالب می ها بریده و قلم ها شکسته می شود.
و تکاب و اطراف ،پیش��اپیش ارتش به سمت میانه توان وجود فقر ،ظلم ،و ستم طبقاتی بی عدالتی و این حرف را بروید به کسی بزنید که نداند یا خودش
و تبری��ز حرکت می کنند .بع��د از زد و خوردهای ب��ی آبروئی حاکمان ،آگاهی و بی��داری مردم و ...را منکر باش��د .چه وقت من از این اوضاع دفاع کرده
چند در قافالن کوه و میانه و بر س��ر راه خود غارت شرایط داخلی شمرد .همچنین اتفاقات بین المللی ،ام؟
اموال و احش��ام دهقانان به تبریز می رسند .ارتش ژئوپولیتیک منطقه و صف بندی قدرتها در صفحه ملت ایران به قدر حیوان ،به قدر سگ ،به قدر گربه
شاهنشاهی که مستشاران آمریکائی آن را هدایت شطرنج سیاس��ت جهانی ،و ...را شرایط خارجی به در کشور خود حق حیات ندارد .آیا شما میدانید که
می کردند ،مدت سه روز در دروازه های تبریز توقف حساب آورد و در مس��اعدت مجموع این عوامل و در سال  1321و  22چند صد نفر از مردم الرستان
که به بندرعباس فرار کردند و هیئت حاکمه ایشان
می کند تا خان ها بتوانند از مردم انتقام بگیرند و نام شرایط است که انقالب صورت می گیرد.
ننگ جنایات را در تاریخ بنام خودشان ثبت کنند ،و با این مقدمه می پردازیم به شرایط داخلی آذربایجان ،را از آنجا بیرون راندند و در بازگشت تماما توی راه
سپس ارتش به منزله قدرت بازدارنده و نجات بخش و برای این کار از دو شخصیت سرشناس ایران نقل از گرسنگی مردند؟
و حامی مردم وارد شهر شود.
برادر من در یکی از دهات بین راه الرستان و آبادان
قول می کنیم:
اما ارتش در درست یک مشت اوباش بنام درجه دار یکی عبدالرحمن فرامرزی ،مدیر و س��ردبیر وقت منزل داش��ت .می گفت هر روز صبح که از خواب
و افسر پس مانده ارتش متالشی شده رضاخانی بود روزنامه کیهان ،که در تمام دوران حیاتش در نظام برمی خواستیم ،تا چشممان کار می کرد ،آدم می
که در ش��هریور  1320با چادر نمازی از برابر ارتش پیشین از قلم به دستان معروف و سردبیر روزنامه دیدیم که پش��ت س��ر هم افتاده اند .عده ای ناله و
بیگانه فرار کرده بودند و امروز با حمایت بیگانه چون کیهان بود و در فرصت های مناسب انتقادهائی هم زاری می کردند و هر کس مرده بود ،راحت شده بود
شیر ژیان مردم بی دفاع آذربایجان را مورد تاخت و از نظام می کرد .ورثه او بس��اط روزنامه اش را بعد و هر کس زنده بود بعد از مقداری رنج و شکنجه دو
تاز قرار می دادند ،چون وارد شهر شد ،از کنترل خارج از انقالب به لندن اس��اس کشی کرد و اکنون بنام سه کیلومتر آن طرفتر میمرد.
گشت و کشتار آنچنان وسعت گرفت که تیر چراغ کیهان لندن منتشر می ش��ود و از مدافعین نظام اگر بگویم بیش از ثلث مردم الرس��تان و بنادر تابع

فیلم انیمیش��ن پرسپولیس
ساخته هنرمند مهاجر ایرانی،
مرجان ساتراپی ،نامزد دریافت
جایزه بهترین فیلم خارجی
زب��ان در جوایز گلدن گلوب
شد.
گل��دن گلوب بع��د از جایزه
اس��کار ،مهم ترین جایزه در
س��ینمای آمریکا محسوب می شود و به عنوان پیش
درآمدی بر جایزه اس��کار ،گاهی برنده های اس��کار را
پیشگویی می کند.
فیلم تاوان س��اخته جو وایت و بازی ستاره زیبای این
س��ال های س��ینمای بریتانیا ،کیرا نایتلی ،با نامزدی
در هفت جایزه ،رکورددار جوایز امس��ال محسوب می
شود.
در بخش بهترین فیلم درام ،فیلم های تاوان ،قول های
شرقی ،مذاکره کنندگان بزرگ ،مایکل کالیتون ،هیچ
جایی برای پیرمردها و خونی ریخته خواهد شد نامزد
دریافت این جایزه شده اند.
در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی فیلم هایی
چون س��ووینی تاد ساخته تیم برتون و اسپری مو ،دو
فیلم موزیکال تحسین شده امسال حضور دارند.
هلن��ا بونهم کارتر ،جان��ی دپ و تام هنکس هم جزو
نامزدهای بهترین بازیگر در بخش موزیکال یا کمدی
هستند.
تیم برتون نابغه هالیوود با فیلم تازه اش س��ووینی تاد
برای بهترین کارگردانی نامزد ش��ده و با فیلمس��ازان
شناخته شده ای چون برادران کوئن و ریدلی اسکات
رقابت خواهد کرد.
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان ،فیلم فرانس��وی
پرس��پولیس که پیش��تر جایزه ویژه هیئ��ت داوران
جشنواره کن را از آن خود کرده بود ،به رقابت با فیلم
های مطرحی چون  ۴م��اه ۳ ،هفته و ۲روز از رومانی
خواهد پرداخت ،فیلمی که پیشتر جایزه نخل طالی
جشنواره کن و جایزه بهترین فیلم اروپایی سال را به
دست آورده بود.
دیگر رقب��ای این بخش ،فیلم های بادب�ادک باز از
آمریکا ،ش��هوت ،احتیاط از تایوان ،زنگ پرسر و صدا
وپروانه از فرانسه هستند.
جوایز گلدن گلوب هر ساله در دو بخش جداگانه سینما
و تلویزیون اهدا می شود که شامل  ۱۴جایزه در حوزه
سینما و  ۱۱جایزه برای بهترین های تلویزیون است.

َمجیدِ کفائی
(سفیرشعر)
مونترال
س ّوم دسامبر 2007
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نومید مباش
برفیسنگین
می بارد
و بر شاخه ای عریان
پرنده ای افسرده
در زیر برف و بوران
تنها نشسته است
و در اندیشه ای ژرف
فرو رفته است...
من
هم تنهائی اورا
درمی یابم
و هم
سردی
و سختیِ روزگار را...

او
به روزهای آفتابی
می اندیشد
و به پرواز
در آسمانی آبی
و من نیز
به روزی می اندیشم
که
آفتابِ ِخرد
بر ایران زمین
بتابد
و آن سنگین برف را:
ِ
برف ُخشک َمغزی
و واپس گرائی را
که همچون کفنی سپید
ُملکِ ما را
در بر گرفته است،

آن آفتاب

آن برف را
برفِخفت ها

یک توضیح هرچند
اضافی اما ضروری
در ش��ماره پی��ش در صفحه وی��ژه «اتحاد
سوسیالیست های مونتریال» نقد و بازتابی
بر حضور آقای اکبر گنجی در مونتریال ،زیر
عنوان «اکبر گنجی کیست و چه می گوید»
درج شد.
علیرغم این ک��ه در باالی صفح��ه ،عنوان
گروه مشخصات ذکر ش��ده است ،برخی از
هموطنان در تماس با دفتر ما ،دیدگاه های
بیان شده در مقاله یادشده را از آن تحریریه
پیوند تلقی کرده اند.

و خواری ها
سر افکندگی ها
و یاوه گوئی ها
سنگسارها
و سیاهکاری ها را
از میان بر دارد
و برای ما
بهار را
به ارمغان بیاورد
بهار آزادی و شکوفائی
سربلندی وشکیبائی
دانائی و توانائی
ای دوست
نومید مبا ش
گرچه سرد است
و سخت
این زمستان
گر چه ُگلی نیست
در این خارستان
اما
من و تو
همچون
آن پرنده ی شکیبا
و دانا
به آفتاب
خواهیم رسید

این گونه نیست.
همانگونه که بارها در شناسنامه پیوند آمده
اس��ت ،دیدگاه های من��درج در پیوند از آن
نویسندگان مقاالت است.
هدف ما تنه��ا بازتاب دیدگاه ه��ا –ی گاه
متخالف -می باشد.
هرآینه نظری به تحریریه پیوند متعلق باشد،
در پایان نوشتار مشخص خواهد شد.
صد البته دوستان معترض را به درج
انتقادات خود در ارتباط با نوشته یادشده در
پیوند دعوت می کنیم.
تحریریه
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آن در دو س��ال  21و  22مردن��د ،مبالغه نکرده ام.
اینها مردم الرس��تان و سایر نقاط فارس بودند که
برای پیدا کردن کاری به آبادان می رفتند و از صد
نفر آنها یکی به منزل نمی رس��ید و آن هم که می
رس��ید تازه راهش نمی دادند و بای��د برگردد و در
برگشتنبمیرد.

اینها به چه دردی می مردند؟

به درد گرسنگی.
مقررات ،راه تجارت و ارتباط با بنادر عربس��تان که
مورد زندگی ایشان است به روی شان بسته است.
محصول زراعتی آنها را که کفاف ثلث احتیاج آنها را
نمی کند مامورین غله از ایشان گرفتند ،از جیره ای
که دولت مطابق قانون جیره بندی ،تعیین کرده ،به
هیچ کدامشان نرسید بلکه میان چند نفر تقسیم
شد و در بازار سیاه فروختند .مثال یکی از کدخداها
ک��ه دو نفر وکیل به مجلس می فرس��تد ،بذر یک
س��اله یک بلوک را گرفت و در بازار سیاه فروخت و
با قیمت آن که عبارت از پانصد هزار تومان باش��د،
همان بلوک را خرید.
شاید شما خوانده باشید که بعضی طوایف وحشی،
دخترهای خود را از گرسنگی می فروشند.
این عمل در بنادر تابع الر ،لنگه در س��ال  21و 22
واقع ش��د و کشتی هائی که از کویت یا بنادر دیگر
م��ی آمدند ،دختران خود را به آنها می فروختند و
بعضی ها نیز مفت می دادند و از این راه چند نفر در
شیراز و سایر نقاط فارس میلیادر شدند.
آق��ای نامور ،من اینها را می دانم و آن وقت ش��ما
نسبت خوش بینی به من می دهید؟
اگر اینها را که گفتم خوش بینی اس��ت من خوش
بین هس��تم زیرا هر طرف نگاه م��ی کنم ،جز آن
چیزی نمی بینم.
نامه فرامرزی را برای رعایت اختصار و حوصله نشریه
به همین جا ختم می کنم و این بار به س��خنرانی
دکت��ر مصدق درباره اوضاع داخلی در مجلس دوره
چهاردهم در جلسه  24آذر  1324می پردازم.
درباره اوضاع نابسامان ایران ضمن تشریح فساد در
دستگاه دولتی و خیانت کارگزاران دولتی چنین می
گوید:
م��ن اجازه میخواه��م چند تلگ��راف و نامه که به
مجلس رسیده است قرائت کنم (صد قاضی :یکجا
هم شکایت کرده است) اول شکایت فرقه دموکرات
آذربایجان اس��ت که در تاری��خ  28آبان  1324به
دست من رسیده است.
در نهم مهرم��اه در ده عجمی از محال هش��ترود
محمد صادق مجتهدی (از خوانین بزرگ) در معیت
عبدالحسین ساس��انی با عده ای ژاندارم دولتی به
دهقانان حمله میکنند ابتدا گلوله به دست زلفعلی
می زنند ،چون وی به زمین میافتد حسن آقا غالم،
فتحعلی و مشهدی عبادالله را هدف گلوله قرار داده
و میکشند و پنج نفر دیگر را مجروح می کنند .در
قوشابالغ دو نفر کشاورز ،بنام محرم و قنبر ،بدست
اصالن و همایون و استوار ابراهیمی کشته شدند و
در اثر حمله ژاندارمری کشاورزان به بیابان فرار می

and face murder charges.
Aqsa Parvez’s friends told
CBC News that the teen
had been having arguments
with her father because he
allegedly wanted her to
wear a traditional hijab.
“She kinda wanted to go a
different way from the way
her family wanted her to
go,” said one friend.
They also said that she
wanted to escape the family
conflict by running away.
On the family’s quiet street,
neighbours were dismayed,
calling the events “a trag”edy.
One neighbour said she was
”“praying for the family.
At the teen’s school, Applewood Heights Secondary
School, grief counsellors
have been called in and tributes are being arranged.
“Aqsa was well-known at
the school,” said Sylvia
Link, communications
manager for the Peel District
School Board.
“She had a wide circle of
friends and … those closest
to her really are [the] most
affected. But anyone at
the school, you know our
school is like a family, you
know anyone at the school
is really going to be shocked
and saddened by this tragic
”news.
Waqas Parvez, the victim’s
26-year-old brother, has also
been arrested and charged
with obstructing police.

ادامه در صفحه28 :

Teen dead after
alleged attack
by father
Dec. 11, CBC News

Peel Regional Police on
Tuesday released the name
of a 16-year-old Mississauga
teen who died after allegedly being attacked by her
father.
Aqsa Parvez was found in
her Longhorn Trail home on
Monday morning without
any vital signs.
Paramedics revived her and
took her to Toronto’s Hospital for Sick Children, where
she died late Monday night.
Police said they received a
call from a man who said
he’d just killed his daughter.
The victim’s father, Muhammad Parvez, 57, was
arrested at the scene. He will
appear in court on Tuesday
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نامه علی اصغر...
ادامه از صفحه26 :

جیب داشتم دادم.
خواهرم گفت برادر اگر بخواهی هر روز
اینطوری پول بدهی ،خزانه هم باشد تمام
میشه.
گفتم خواهر خزانه هم که داشته باشی
آخرش باید بگذاری و بروی.
ناگهان و بی اختیار اشک از چشمانم
سرازیر شد.
بیچاره خواهرم گفت:
برادر بمیرم برایت .دلت برای بچه هایت
در کانادا تنگ شده گریه میکنی .گفتم
خواهر ،برو دنبال کارت! گور پدر بچه ها
در کانادا .گریه می کنم چرا؟ با وجود
اینکه خداوند سبحان کشور اسالمی ایران
را پر از برکت نفت ،گاز ،اورانیوم غنی
شده ،طال و نعمت های فراوان دیگر قرار
داده است ،چرا این بچه ها طلب روزی از
بنده ای حقیر و ناچیزی چون مرا دارند.
چرا با وجود آن همه ثروت خدادادی ،این
بچه های فقیر چه می گویند.
مگر شعار نمی دادیم «بنی آدم اعضای
یکدیگرند /که در آفرینش ز یک گوهرند،
این دختر بچه ها و این پسر بچه از کره
ای دیگر نیامدند .آنها هم فرزندان حضرت
آدم (ع) می باشند .وای بحال آنان که از
حال گرسنگان بی خبر و شب سر راحت
به بالین می گذارند...
خواهر گفت :ای برادر دیگه از این حرفها
گذشته برگرد کانادا نون و ماست خودت
را بخور!
او زنی مسلمان و می گویند با ایمان
میباشد.
عجب و هزار عجب.
در مدت یک ماه و چندی که در ایران
بودم حکمت های خداوند را یکی پس
از دیگری در افکارم عقب جلو می کردم.
(چی فکر می کردم ،چی بود) .بعد از چند
روز به مقصد کشور دوست و برادر کانادا
برگشتم.
تاریخ  11سپتامبر  ،2003رسیدم به
کشور آرزوها .شهر (لوط) .تازه اینجا
کشیدند کنار سئوال برای چی رفته بودی
ایران ،چه کسی حمایت مالی می کرد ،با
دولت جمهوری اسالمی در تماس بودی
یا نه و....
بعد از چند ساعت بازجوئی ،برادرانه گفتم:
بابا من راننده تاکسی هستم و برای
خودتان در کمپانی اطلس بردگی می
کنم.
آن زمان در کمپانی اطلس کار می کردم
که بعدها آنها هم ما را از کمپانی بیرون
کردند ،گفتند تو از ما نیستی!
وقتی که ماموران اطالعات فرودگاه
فهمیدند ،برده خودشان هستم آزادم
کردند.
.........
آقای هاشمی در مدت  21سالی که
در کانادا زندگی و عمر را به بطالت
سپری می کنم ،با عده ای از این آقایان
روحانیت از طریق مرکز اسالمی ایرانیان
در مونترال ،به لطف و مرحمت برادر شیخ
صالح سیبویه آشنائی پیدا کرده ،که بسا
جای خوشحالی برایم می باشد.
این آقایان روحانیت در ماه های مبارک
رمضان و ماه محرم برای ارشاد و یاری
مسلمانان خارج از کشور تشریف فرما می

-ا

در میان مسلمانان ایران و
زمن پرسید :حاج
آقا آ
جهان سایه افکند و بار دیگر
خوندی؟ گفتم :بله
حرمت عبای مقدس رسول
آخوندم!
اکرم (ص) را به روحانیت باز
شوند.
و
گردانید و امید است دست
که این
اکسی با وقاحت گف
ت:
هیچ گونه دوستی به طرف
حال
افتخار
منی کنم کفشت را
غرب و نوکرانش اروپا دراز
نصیب
واکس بزمن!
نگردد.
این
آقای هاشمی به روح پاک
حقیر
رسول الله سوگند بعد از یک
شده ،که
سالی که از ایران برگشتم،
گاه گداری از وجود این آقایان
شبی در عالم خواب ،خواب
استفاده و برای نشان دادن
شما را دیدم.
شهر و جاهای دیدنی آن در
خیلی دلم میخواست این
خدمتشانباشم.
خواب را شخصا به عرض می
روزی یکی از این آقایان
رساندم .ولی شما کجا و من
روحانی ،که مردی مهربان و
کجا .اما قسمت شد در این
خداپرستی هم بودند چند
نامه برایتان بازگو کنم.
ساعتی را در خدمت ایشان
شبی در عالم خواب شما
بودم ،در بین راه سئوال هائی
را دیدم وارد مسجدی می
کردند.
شدید .این حقیر کنار در
یکی از این سئوال ها این بود
مسجد ایستاده بودم .از بنده
که آیا اینجا با لباس روحانی
سئوال کردید چرا به من
بیرون می شود رفت؟
چپ چپ نگاه می کنی؟
عرض کردم بله .حاج آقا البته
در عالم رویا جواب دادم:
که میشود .اگر دفعه بعد
آقای هاشمی دیگر شما
خواستید تشریف بیاورید با
چرا؟! شما که یار امام
لباس روحانی بیایید که خود
خمینی (ره) و هم سنگر
من شخصا خوشحال می شوم.
بیچارگانبودید.
گفتند تا خدا چه بخواهد.
من این خواب را برای دو تن از دوستانم
گفتند در ایران مردم اذیت می کنند.
تعریف کرده بودم.
بیشتر وقتها با لباس شخصی بیرون می
هر چه دولت احمدی نژاد در مقابل
رویم مخصوصا که با خانواده باشیم.
آمریکا و نوکرانش کوتاه بیایند ،شیطان
سئوال کردم حاج آقا چرا؟
یک قدم جلوتر خواهد گذاشت.
گفت مردم مثل گذشته ها دیگر احترام
سالح هسته ای علم پروردگار به بشریت
نمی گذارند.
میباشد برای استفاده صحیح نه کشتار
پرسیدم آخه حاج آقا چرا؟
دسته جمعی.
گفت زمانه برگشته.
در نتیجه این تکنولوژی هسته ای حق
اکثریت دنبال ثروت و شهوت پرستی
مردم مسلمان ایران نیز می باشد .این
رفته اند.
پرواضح است و دیگر جای گفت و گو
سئوال کردم چرا؟
ندارد.
برای چه اینطوری شد.
به قول امام (ره) دیک چنی ،غلط می
گفت دست روی جگرم نگذار دلم خون
کند که نمی گذارد ایران از فن آوری
است.
هسته ای خدادادی برای بهره برداری و
گفتم حاج آقا ببخشید جسارت نباشد.
قبول دارید عده ای از این روحانیت .آنچه دفاع از اسالم و مظلومان باید داشته و در
زمان حمله دشمن از آن استفاده نماید.
را که به مردم آموختند خودشان از یاد
آقای چنی ،سگ کی باشد.
برده اند .حتی گفته های حضرت امام
آنها از اسالم ناب محمدی وحشت
خمینی (ره) را هم دنبال نکردند .به این
دارند ،نه از سالح هستــه ای شیطان
علت هاست که بعضی مردم مسلمان
و پیروانش .از ملتی وحشت دارند که
ایران چه بسیجی و چه سپاهی و چه
شهادت را از ساالر شهیدان فرزند آدم
خانواده شهدا از این آقایان روگردان
حسین (ع) آموخته است .هر شخصی و یا
شده اند.
گروهی اگر در پنهان دست به دست غرب
گفت :شما هم ما را آوردید بیرون که
بگذارند ،خیانت به قرآن و ملت شهید
حالمان را بگیرید!
داده ایران می باشد.
عرض کردم حاج آقا من غلط کردم.
در همین رابطه خداوند در کتابی بسیار
خنده ای کرد و گفت:
هشدار دهنده ای می فرمایند:
من از بیگانگان هرگز ننالم
وای بحال آنان که در پنهان با دشمنان
که با ما هر چه کرد آن آشنا کرد!
من بیعت کنند و صد وای به حال آنان
عرض کردم حاج آقا دم شما گرم.
که گفتند ایمان آورده ایم ،حال آنکه
خداحافظی کرد و رفت.
ایمانشان به زبان بود
..........................
و باز هشدار می دهند:
آقای هاشمی رفسنجانی امید است بار
وای بحال آنان که بندگان مرا بوسیله
دیگر به کمک خداوند رحمان ،جنابعالی
دست به دست ملت و دولت مردمی آقای ثروت و قدرت از راه من گمراه کنند.
دکتر محمد احمدی نژاد ،دیگر بار صدای خداوند سبحان از کوچکترین پنهان با
دشمنانش بخوبی آگاهند (وعده خداوند
ایستادگی و مقاومت در مقابل قدرت
حق است و حق پیروز).
های پوشالی چون آمریکا و نوکرانش را
آمریکا و نوکرانش فرانسه ،آلمان ،انگلستان
به گوش جهانیان و صدای حق بر باطل
و دیگر متحدانش همگی اسب های
را به گوش سید شهیدان برسانید و
یک درشکه می باشند .آنها در راه غلط
مشتی محکم به پوزه شیطان و پیروانش
خودشان ظلم ،جنایت و بی دادگری
کوفته تا بار دیگر طنین ایمان و شهادت

 21آذر و به یاد آذربایجان
ادامه از صفحه27 :
کنند ،در ش��هر بیان عده ای از مامورین
به س��رکردگی گروهبان مقدسی عده ای
از ری��ش س��فیدان و معتمدین محلی را
در طویله م��ی اندازند و بعد به خانه های
مردم کش��اورز حمله می کنند و در ا َمند
و ...همین طور ،آقایان مردم همه جا از این
اوضاع ش��کایت دارن��د و اگر این وضعیت
تغییر نکند طغیان بر علیه حکومت مرکزی
همه جا ظاهر میشود ،آن روزی که آقای
وزیر بیاید و تمام مملکت را متجاسر قلمداد
کند معلوم نیست دولت در کجا حکومت
میکند (شیخ حسین لنکرانی :لندن) نطق
دکتر مصدق در میان داد و فریاد و فحاشی
ه��ای حامیان درب��ار و انگلیس ادامه می
یاب��د .اما تا همین جا برای تجس��م آنچه
که بخص��وص در آن هنگام بر آذربایجان
و آذربایجانی در مجموعه ایران ستمدیده
گذشته کفایت میکند.

اما شرایط خارجی:

جهان در شرایط پایانی جنگ دوم جهانی
بسر میبرد .اشغال ایران به وسیله متفقین،
حضور ارتش س��رخ در آذربایجان ،اخراج
رضاشاه و فروپاش��ی نظام خودکامه او ،و
فرار چکمه پوشان ظالم او در چادر نمازی،
ضع��ف و زبونی خانها و فرار عده زیادی از
آنها به مرکز ،فرصت های بس��یار تاریخی
بودند که ب��رای جنبش آذربایجان فراهم
آمدند .ای��ن فرصت ه��ا در هماهنگی با
شرایط داخلی که شرحش گذشت شورش
ه��ای دهقان��ی و دیگر طبقات و اقش��ار
زحمتکش را ببار آورد و در نتیجه سازمان
طرفدار آنها یعنی فرقه دموکرات آذربایجان
بقدرت رسید .مردم آذربایجان در شهرها
و آبادیها به محض دریافت خبر س��قوط
تبریز بر علیه دولت مرکزی می شوریدند و

مامورین فاسد و ظالم نیز به راحتی سالح
خود را به زمین گذاشته و در گوشه ای می
خزیدند و ش��هرها و آبادی ها را به راحتی
به تعدادی کارگر و دهقان مس��لح تسلیم
می کردند .بدین ترتی��ب فرقه دموکرات
آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری
روزنامه نگار و سیاستمدار مشهور و با سابقه
حکومت خودمختار آذربایجان را در دست
گرفت وی کابینه خود را با شرکت خوشنام
ترین شخصیت های سیاسی ،علمی و ادبی
آذربایجان به ترتیب زیر تشکیل داد.
دکتر س�لام الل��ه جاوی��د ....................وزیر
داخله
جعف��ر کاویان��ی ............وزیر نیروهای مس��لح
(فدائیان)

محمد بی ریا شاعر ..................وزیر فرهنگ
غالمرضا الهامی  ..........................وزیر دارائی
دکتر مهتاش ........................وزیر کشاورزی
دکتر اورنگی .............................وزیر بهداری
یوسف عظیما .....................وزیر دادگستری
کبیری .........وزیر راه و پس��ت و تلگراف و
تلفن
رضا رسولی .............وزیر تجارت و اقتصاد
دولت خودمخت��ار و انقالبی آذربایجان تا
تحول این ش��رایط خارجی به ضرر وی با
به میدان آمدن امپریالیست نوپای آمریکا
به منزله تنه��ا ابر قدرت اتم��ی تاریخ ،و
اولتیمات��وم او در م��دت کوتاه��ی مصدر
خدمات بس عظیمی شد.
این خدمات را فهرست وار می توان
چنین شمرد:

در زمینه آبادانی:

لوله کشی آب ،آسفالت خیابانها برای اولین
بار ،ساختن بناهای عمومی ،کشیدن راه

در زمینه فرهنگی:

احداث  325دبس��تان و  83دبیرس��تان،
تاسیس دانش��گاه تبریز ،تدریس به زبان

ترکی در دوره ابتدائی.
این کار در س��رزمینی که
آن زمان ب��ا  90-95درصد
بیسوادی در فقدان وسایل
ارتب��اط جمعی حتی یک کلمه فارس��ی
به گوش اکثریت س��اکنانش نخورده بود
موهبتی بس بزرگ بود .احیای تئاتر ملی،
تاس��یس انجمن های هنری و در زمینه
اجتماعی :تقسیم زمینهای مالکان فراری
و خالص��ه و موقوفه بی��ن دهقانان ،پایان
بخش��یدن به بهره کش��ی های ظالمانه،
تاس��یس انجمن های انتخابی در دهات
برای اداره امور ،ریش��ه ک��ردن نا امنی ها
و قطع دس��ت تجاوزات ژاندارم و مالک از
ج��ان و مال و ناموس دهقانان را می توان
از جمله اصالحات درخشان فرقه دموکرات
در آذربایجان شمرد.
اما آمریکا آس��یب ندیده ،برآمده از جنگ
نیرومندتر از همیش��ه تا دندان مس��لح با
دندان های تازه درآورده اتمی وارد عرصه
خاورمیانه از جمله ایران شده و به شوروی
به منزله تنها حامی جنبش زحمتکشان
آذربایجان ،برای تخلیه آذربایجان و اعزام
نیروهای دولت ب��ه آذربایجان اولتیماتوم
داد و او را به ش��روع جنگ سوم جهانی و
بمباران اتمی خاک ش��وروی تهدید کرد.
کشور ش��وروی که هدف عمده حمالت
ارتش آلمان هیتلری قرار گرفته و به ویرانه
گرسنه بدل گش��ته بود با پنجاه میلیون
کش��ته و علیل بر گرده خویش ،چاره ای
جز عقب نش��ینی نداش��ت .بدین ترتیب
شرایط خارجی به ضرر جنبش آذربایجان
و در تضاد با ش��رایط داخلی متحول شد
و حرکت قانونمند اجتماعی مسیر دیگری
را در خالف جهت مسیر انقالبی طی کرد
و ادامه حیات حکومت انقالبی را ناممکن
س��اخت و برای عقل س��لیم و اندیشمند
پیروزی را مح��ال نمود و پرهیز از فجایع
عظیم تر و بدتر از آنچه که در ژاپن به وقوع
پیوست و عقب نش��ینی منطقی ترین و
انسانی ترین تصمیم شد .و رهبری مردمی

پایدار ماندند .چرا ملت و دولت ایران که
اهل قرآن می باشند در مقابل آن یزیدیان
استقامتنکنند.
آقای هاشمی ،چرا شما نباید با مالتان
و عده ای با ایمان به قرآن و دین پاک
محمدی با جانشان در مقابل شیطان
مقابله به جهاد نکنند؟
چندی پیش دو آمریکایی را از هتلی سوار
کردم به فرودگاه «ترودو» می رفتند.
در بین راه سئوال کردند اهل کجا
هستی؟
گفتم ایرانی مسلمان هستم.
خنده ای کردند و سئوال کردند فیلم
 300را دیده ای؟
گفتم ،بله دیده ام.
یکی از آن دو آمریکایی گفت:
فیلم جالبی بود.
گفتم بله جالب بود.
و آن دیگری گفت:
 300نفر کشور تو را شکست دادند!
گفتم این که چیزی نیست.
اگر  300نفر عیاش که فرمانده آنها نظیر
اسکندر که با مادر خود زنا کرد به کشور
ایران در آن زمان حمله کردند و شکست
دادند .زیرا پادشاه آن زمان خودش عیاش
و دولت آن بت پرست و اوباش و ملتی
بی خرد بودند .اخیرا  19پا برهنه در
کشور خودتان با تکنولوژی و وسایل پرواز
خودتان از کوری دوربین های خودتان
استفاده و به آمریکا حمله و شکست
سیاسی -اقتصادی ،امنیتی وارد و به
جهان و جهانیان ثابت کردند کشور شما
طبل تو خالی میباشد.
به آن دو آمریکائی گفتم:
آنها حماسه ای زنده بوجود آوردند که
از تفکر هر کارگردانی چه در هالیوود و
خارج از هالیوود بیرون بود .جز کارگردان
اصلی خداوند زیرک.
آنها را به مقصد رساندم به یکدیگر نگاهی
کردند و هر دو گفتند
!Have a nice day
من هم با کمال احترام گفتم:
!Have a nice trip
اگر کسانی چه در داخل و خارج ایران،
دولتمردی دکتر را زیر فشار بگذارند ،که
به آمریکا بگو الف ،عده ای مسلمان جان
بر کف ،سینه سپر خواهند کرد و خواهند
گفت ،نمی گذاریم بگوید ب -پ -ت-ح-
دال -نون -واو -ه -ی.
سخن را کوتاه می کنم و همگی کسانی
را که امیدشان بروز حساب و عالم آخرت
میباشد ،می سپارم.
به رئیس تشخیص مصلحت نظام عالم باال
(خدای بخشنده و مهربان و کسانی دیگر
را به خدای قاسم الجبارین).
به امید پیروزی لشکر اسالم بر غرب
گر به ثروت برسی ،بعد به قدرت برسی،

پس به شهرت برسی ،پشت
نکردی مردی
ور به قرآن برسی فهم نکردی
ُمردی

حق نگهدارتان
علی اصغر محمدی
و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق
و آزادی
 1دسامبر 2007

آذربایجان چنین عمل کرد.
اگر فهم این قضیه در آن روزگاران غفلت و
بی خبری و بیسوادی مشکل بود در دنیای
ارتباطات حیرت انگیز امروز و کشف و نشر
اسناد محرمانه و غیرمحرمانه دیگر مشکل
نیس��ت و برای قضاوت های دور منقلی از
قبیل به پیشه وری گفتند بیا ،آمد و گفتند
برو ،رفت ،جائی نیست.

و پیشه وری...

راجع به شخص پیشه وری ،چون در این
مقال فرصت آن نیست و باید جداگانه به
آن پرداخته شود اما همینقدر و بطور خیلی
خالصه باید گفته ش��ود پیشه وری یک
روزنامه نگار دانش��مند و پاک دامن و یک
انقالبی بزرگ و سازمانده کم نظیر بود.
او در دوره  14مجلس شورای ملی از طرف
مردم به نمایندگی اول آذربایجان انتخاب
ش��د اما خان ها که مجلس را غرق کرده
بودند ،اعتبارنام��ه او را تصویب نکردند .او
از بنیان گذاران حزب کمونیس��ت ایران و
از رهبران جنبش جنگل بود و  12س��ال
در زندان های قرون وس��طائی رضاش��اه
استخوان خرد کرده بود.
او از سالله مردانی بود که:
ره سپردند در نشیب و در فراز
پای هشتند بر سر آز و نیاز
هر چه گفتند جملگی از عشق خاست
جز حدیث عشق گفتن دلها نخواست
اما بمانند بسیاری از فرزانگان تاریخ مورد
خش��م و تهمت حاکمین فاس��د و ظالم
دوران خود ش��د ،خاصه پیش��ه وری که
همه قدرت های اس��تعماری مس��لط بر
جهان و هم حاکمان فاسد و دست نشانده،
و ه��م مالکی��ن قلدر رعیت ک��ش ،و هم
خرافه پرس��تان کهنه اندیش همه و همه
قصد ج��ان و آبرویش کردند .اما حقیقت
چو خورش��ید جهان تاب ،با ابرهای سیاه
پوشیده نمی ماند و تاریخ سره را از ناسره
تفکیکمیکند.
روحش شاد و نامش جاویدان باد.

یکپنجرهبرایدیدن
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صدایش کمی کلفت بود،
قدش خیلی بلند.
اولین بار که دیدمش در حال
یک سخنرانی بود.
بهنظرم آدم خیلی باهوشی
آمد .بعد از شش ماه دیدن
دوبارهاش در همانجایی که
من کار میکنم باعث شد بفهمم
که به جمع علمی مؤسسهی ما
پیوستهاست.
 6طبقه با من فاصله داشت
تا اینکه یک روز به علت یک
پروژهمشترک در یک جلسه
دیدمش .از آن پس ،هفتهای
یکبار مجبور بودم برای برطرف
کردن سؤاالتم به دفترش
بروم .چرا که در آن زمینهی
بهخصوص از تمامی کارکنان
خبرهتر و آگاهتر بود.
اولین بار که به دفترش رفتم،
عکس دو کودک کوچک روی
صفحهی کامپیوترش نظرم
را جلب کرد .به رویش آوردم
و او هم لبخندی با رضایت و
افتخار برای داشتن یک پسر و
دختر زد.
در ذهن تحسینش کردم.
چطور در سن جوانی و با
داشتن دو بچه به چنین مدارج
علمی باالیی دست یافتهاست.
کمی هم شیطنت کردم و با
خودم شوهرش را هم تحسین
کردم:
باید بین انگشت شمار مردهای
روی کره زمین باشد که احتماالً
زیبایی معنوی زنش آنچنان
برایش جذاب بوده که اصال
به قیافهی ظاهری همسرش
اهمیت ندادهاست.
راستش اصال خوشگل نبود.
بخصوص با آن صدای کلفت
و قد بیش از اندازه بلند و
هیکل مثل چوبش بهرهای از
ظرافت های زنانه نبرده بود.
چقدر به بلنداندیشی شوهرش
آفرین گفتم و بیشتر از همه
به خودش که در اوج موفقیت
حرفهای به نظر خانوادهی
متشکلیداشتهاست.کمتر
زنانی هستند که آرامش و
راحتی فرزندان شان را فدای
به اوج رسیدن های حرفهای
خود میکنند .برای رسیدن
به جایی که او بود ،مثل خیلی
از مردها ،میبایست خیلی
چیزها را نادیده گرفت ،خیلی از
احساسها را ،خیلی از نیازهایی
که دیگران از ما میطلبند .برای
مردان معموالً زیر پا گذاشتن
ریزهکاریهای زندگی بسیار
راحتتر است .جاهطلبی یی که
در وجودشان هست گویی جواز
اینکار را با وجدان راحتتری
فراهم می کند.
شاید برای همین است که
رئوس قدرت و موقعیتهای مهم،
بیشتر به مردان واگذار شده تا
به زنان .اما به نظر نمیرسید او
اینچنین باشد .دوست داشتم
یک استثناء ببینم و از دیدنش
لذت میبردم.
هر چه بیشتر می گذشت به
اقتضای ارتباط شغلی بیشتر
میدیدمش و میشناختمش.
کم کم فهمیدم چقدر «سبز»
است .پیاده یا با دوچرخه میرود.
دشمن ماشین است .تا آنجا که
میشود از ظروف یکبار مصرف
استفاده نمی کند .در فتوکپی
گرفتن نهایت صرفجویی را
میکند.
بعضی وقتها از خودم خجالت
می کشیدم که چقدر سهل
انگار بودم.
بعضی وقت ها هم از دستش
دلخور می شدم؛ با این که دیگر

مرا شناخته بود ،ا ّما گاه جواب
سالمم را نمیداد .نمیتوانستم
بفهمم این حالتش ناشی از
غروریست که بهنظرم نمیآمد
داشته باشد یا ناشی از اجتماعی
نبودنش.
شاید هم جزو آن دسته
کانادایی هایی بود که بر خالف
من از ایران آمده خیلی برایش
سالم کردن و خداحافظی
کردن اهمیتی نداشت.
تا اینکه یک روز ایمیلی از او
به همهی اعضای  40نفری
فرستادهشد و در آن همگی
را برای کبابخوری به منزلش
دعوت کر دهبود .وقتی وارد
منزلش شدم ،ناخودآگاه به
یاد خانهی قدیمی پدربزرگم
در امیریه افتادم .دیوارهای
آجری قدیمی ،حیاط کوچک،
خانههایهمسایهیچسبیده
به هم .فقط یک حوض کوچک
و چند تا ماهی کم داشت تا
یک راست بروم به حال و هوای
بیست سال پیش.
از بیتکلفبودنش با آن درآمد
باال کمی تعجب کردم .با خودم
به یاد خانههای مجلّل تهران
افتادم با آن تاالر های پذیرایی
بزرگ .در میان انبوه آدمها،
شوهرش را پیدا نکردم .شاید
هم دیده بودمش ولی با آن
لهجههایی که برای من هنوز نا
آشنا بود ،نتوانستهبودم بفهمم
هرکسی چه کسی هست.
چشمم به دو کودک افتاد.
یک دختر و یک پسر.
شناختم شان.
از عکس هایشان بزرگتر بودند.
رفتند به طرف او:
“ماما”.
خودشانهستند.
جایی نزدیک آشپزخانه برای
نشستن پیدا کردم .هنوز عادت
نکردهبودم در اینجور مهمانی
ها سرپا بایستم .دخترش از
بغلم مثل فرفره رد شد و رفت
به آشپزخانه .زن دیگری آنجا
ایستاده بود.
به او گفت:
“مامی! میتونم یه لیوان آب
داشته باشم؟”
ناگهان صدای خرد شدن و
ریختن چیزی را در ذهنم
شنیدم .همهی باورهایم بودند
که یکی یکی ریختهبودند.
تعجبها .همهی
همهی ّ
تحسینها.
دیگر در آن کنج ذهنم خبری
از آن مرد انگشتشمار نبود که
وقعی بهزیبایی ظاهری ننهد.
دیگر خبری از آنزن
انگشتشمار نبود که با داشتن
دو تا بچه و حفظ زنانگیش
آنچنان سریع پلههای ترقی را
طی کرده باشد .دیگر خبری
از آن وقفهای که زنها به علت
زایمان متحمل میشوند نبود.
با خود گفتم“ :یک پنجره برای
من ،یک پنجره برای دیدن،
کافی نیست!”
مونترال 12 ،دسامبر 2007
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ماجرای زهرا ،صغرا ،و ما

اگر مورد تجاوز قرار گرفته
بود ،دیگر «س��الم»

زن «سال
م» و زن «خراب»

سهیال وحدتی
”دیدم ش��وهرم خ��ودش را میزند
وب��ا مردان دیگ ردرگوش��ی صحبت
میكند .خدا! مثل مرغ سركنده بودم.
اند.
شوهرممیگفت بچه ات راكشته 
اند.گفتند
فكر كردم زهرا را كتك زده 
یفهمیدم ماجرا
دادگاه.نم 
باید بروید 
چیست،شوهرم رفت پزشكی قانونی و
نكرد،گفت:الحمدالله بچه
به من تلف 
ات سالم است معنی این جمله را نمی
دانس��تم .بع دفهمیدم كه منظورش
باكره بودن اوست.
*”
این سخنهای مادر زهرا بنییعقوب
است ،پزشکی که در بازداشتگاه ستاد
امربه معروف و نهی از منکر درمهرماه
سال جاری درش��هر همدان به قتل
رسید.
پدر که میگوی��د “احمدالله بچهات
س��الم اس��ت” از دخت��ری صحبت
میکند که کشته شده است .حیرت
م��ن در هنگامخوان��دن این گزارش
قابل وصف نیس��ت .اما بعد این نکته
به ذهنم رس��ید که شیوه مرگ زهرا
و شکنجههای احتمالیپیش از مرگ
و اینکه آیا پیش از مرگ مورد تجاوز
قرار گرفته یا نه ،بس��یار اهمیت دارد.
ولی چرا باید «سالم»خوانده شود! آیا

یکی دیگر از اعضای
کمپین یک میلیون
امضا بازداشت شد

تغییر برای برابری:
جلوه جواهری ،عضو
«کمپین یک میلیون
امضاء»وازنویسندگان
وب سایت «تغییر برای
برابری» ،ش��نبه دهم
آذرماه  ۱۳۶در دادگاه
انقالب بازداشت شد.
این فعال جنبش زنان،
در پی احضار کتبی به دادگاه انقالب
مراجعه کرده و پس از چند ساعت
بازجویی در دادسرای ویژه امنیت ،به
اتهام تشویش اذهان عمومی ،تبلیغ
علیه نظام ،نش��ر اکاذیب از طریق
انتشار اخبار کذب در سایت «تغییر
برای برابری» بازداش��ت و به زندان
اوین منتقل شد.
جلوه جواهری س��ال هاست كه در

عملیاتانتحاری
ادامه از صفحه24 :

تم��ام در تهران و ش��هرهای دیگر،
جلویدوربین رسانه های داخلی و
خارجی شعار دادند و برای عملیات
انتحاری ب��ه ثبت ن��ام از داوطلبان
پرداختند.
در آنزم��ان ،حزبالل��ه ایران اعالم
کرد که “س��یدمحمد باقر خرازی،
دبیر کل حزبالله ایران با همراهان
خ��ود ب��ه زودی درلبنان مس��تقر
خواهند ش��د تا از نزدیک در جریان
امور ق��رار بگی��رد ...ح��دود ۲۵۰۰
نفر از کس��انی ک��ه آمادگی کامل و
همهجانبه برای عملیات استشهادی

نبود؟
برای روشن شدن جریان ،بهتر است
ببینیم اگر زه��را باکره نبود ،چگونه
توصیف میشد .آیا مثال گفته میشد
که«قربانی تجاوز» بوده است؟
الزم نیس��ت راه دور برویم .نگاهی به
پروندهی صغرا بیاندازیم ،دختری که
متهم است در سن  ۱۳سالگی بطور
تصادفی باعث مرگ پس��ربچهی ۸
سالهای به نام امیر شده است و حاال
در زندان اس��ت و قرار است که اعدام
شود** .صغری به عنوان خدمتکار در
خانه این پسربچه کار میکرده است.
”اطالع��ات محرمانه پرونده نش��ان
می دهد این دخت��ر بعد ازاینكه به
عنوان خدمتكار استخدام شده ،مورد
تجاوز پدرامیر قرار می گرفت هاست.
هر چند این مرد از صغرا خواسته بود
قت��ل را به گردن بگی��رد و قول داده
ب��ود كهرضایت دهد ،ام��ا در نهایت
تقاضایاعدام صغرا را كرد .در همین
نبود كه صغرا سكوت را شكست
زما 
وگفت :از وقت��ی وارد خانه این مرد
ش��دم مور دتجاوز او قرار می گرفتم
و مجبور به س��كوت بودم .روز حادثه
وقتیاو دوباره ب هسراغم آمد تا به من
تجاوز كند ،پسرش امیر هم سر رسید
نامیر ،پسرك را به
و او برای دور كرد 
ط��رف دیوار ه��ل داد .در این هنگام
س��ر امیر به دیوار ب��ر خور دكرد و به
زمین افتاد .این مرد به من گفت باید
امیررا به داخل چاه بیندازی .او دلش
نمی آمد كه خودش پسرش را به چاه
كار
بیندازد .من هم مجبور شدم این 
را بكنم.””ادعای صغرا مبنی بر تجاوز
به]او [از س��وی پزشكی قانونی مورد
تایید قرار گرفت واعالم شد به قدری
اینتجاوز وحش��یانه بوده كه تعداد
نتشخیص داد.
دفعات آن را نمی توا 
به رغم اینكه بازپرس تلویحا گفته كه
پدر امیرعامل این تجاوزبوده است،
اما ادعای صغرا از س��وی دادگاه مورد
بهاتهام قتل
تایید قرار نگرفت و او را 
عمد بهقصاص و رابطه نامش��روع به
كردند.اما

 ۱۰۰ضربه شالق محكوم
انجمنهای زنان فعالیت میكند و
دانش��جوی کارشناسی ارشد رشته
جامعه شناسی اس��ت و سالهاست
ترجمه ها ،مقاالت خود را از منظر
جامعه شناسی در سایتها و نشریات
زنان منعکس می
کند.بازداشتجلوه
جواهری در حالی
اتفاق افتاده است
که در پی بازداشت
وی (به همراه ۳۲
تن دیگر از فعاالن
جنبش زن��ان) در
 ۱۳اس��فند سال
گذش��ته در مقاب��ل دادگاه انقالب،
قرار است روز  ۲۷آذر ماه دادگاه اش
در رابطه با پرونده  ۱۳اسفند برگزار
شود.
مری��م حس��ین خ��واه ،دیگر عضو
کمپین نیز از س��یزده روز پیش به
همین اتهامات در زندان اوین به سر
می برد.

دارند ،از طریق مجموعههایی که با
حزبالله ایران مرتبط هستند ،ثبت
نامکردهاند که هماکنون لیس��ت ما
برای اعزام آماده است و تنها منتظر
دستور مقام معظم رهبری هستیم”.
(ایلنا – 3م��رداد  )85اما نقطه اوج
تمام این رجزخوان��ی ها آن بود که
تشکل های موسوم به حزب الله ،در
نهایت 27“ ،نفر!”را ،بنا به اطالعیه
ای ک��ه در  6م��رداد  85در اختیار
همه رسانه ها قرار دادند ،با تبلیغات
لحظه به لحظهراهی کمک به لبنانی
ها کردند (معلوم نیست نیرویی که
واقعا و قصد انجام عملیات مخفیانه
انتحاری داشته باشد،چرا باید اعزام

تبرئه
پدر امیر از اتهام تجاوز
شد .استداللقاضی صادر كنن��د ه
]رای[ این بو دكه چون آثار تجاوز در
بدن صغرا دیده ش��ده پس می توان
اطمینان داش��ت كه اورابطه داشته
اس��ت ،اما نمی توان اطمینان داشت
كه كار پدر امیر بوده است *”.*
پس میبینی��م که صغ��را در اینجا
«قربانی تجاوز» خوانده نمیش��ود! با
اینکه آثار تجاوز در بدن او مش��اهده
شده است.برای دختری که  ۱۳سال
سن داشته و مورد تجاوز قرار میگرفته
است« ،جرم» تعریف میشود« :رابطه
نامشروع» و به خاطر این جرم به ۱۰۰
ضربه شالق محکوم میشود.
صغرا «سالم» نبوده و همه ما ،حتی اگر
به روی خودمان نیاوریم ،میدانیم که
او در نظر دادگاه «خراب»تش��خیص
داده شده و به همین دلیل محکوم به
 ۱۰۰ضربه شالق شده است .احتماال
فردی در بازداش��تگاه س��تاد امربه
مع��روف و نهی از منکر همدان هم با
آگاهی به اینک��ه زهرا در کنار مردی
در خیابان راه میرفته ،تصور کردهکه
زهرا «سالم» نیست ،و در نتیجه بالیی
به س��ر زهرا آمد که به قیمت جان او
تمام شد.
تمام تعریف ش��خصیت و هویت یک
زن ،چ��ه دارای درج��هی دکت��رای
پزشکی باشد و چه بیسواد و خدمتکار
خانگی،چه زنده باش��د و چه مرده،
در آلت تناس��لی او خالصه میشود.
و بر اس��اس پرده بکارت تش��خیص
داده میش��ود که او«س��الم» است،
یا نیس��ت ،و اگر سالم نیست ،حتما
«خراب» است .حتی اگر دختربچهی
 ۱۳سالهای باشد که قربانیتجاوز واقع
شده است.
و ب��ه دلی��ل همین «خ��راب» بودن
اس��ت که ادعای صغ��را درباره اینکه
پدر کودک بطور سهوی باعث مرگ
فرزندششده پذیرفته نمیشود ،بلکه
به مرگ محک��وم میگردد .طبیعی
اس��ت که یک زن «خراب» میتواند
قاتل هم باشد!از یک زن خراب همه
چیز برمیآید!!
ماج��رای زه��را این بود ک��ه به قتل
رسیده ،اما «سالم» است.
ماجرای صغرا این است که «خراب»
است و قرار است که به قتل برسد.
و ماجرای ما س��کوت است در قبال
فرهنگ��ی که به معن��ی واقعی کلمه
«زن ستیز» است ،و ارزش و اعتبار و
سالمت زن را با وضعیت آلت جنسی
او تعریف میکند .گذش��تهای که در
آن زن تنها در تماس جنس��ی با مرد
عملکرد اجتماعی مییافت ،چقدر از
ما دور است؟
ما حرکت به جل��و را چگونه تعریف
میکنیم؟
مدرنیته ودمکراسی از کدام پسکوچه
عب��ور میکند که به این فرهنگ زن
ستیز کاری ندارد؟
فرهنگی که هنوز در آن ،زنبر دو نوع
است« :سالم» و «خراب».
_____________________
*کانون زنان ایرانی« ،شكایت های
پدر زهرا بی جواب مانده است »
http://www.irwomen.net/
spip.php?article4847

**مظنونان

http://www.maznoonan.
com

خود به منطقه جنگی را به همه دنیا
اطالع دهد)....
که نهایتاً آن  27نفر هم ،هرگز وارد
هیچعملیات جنگی ای نشدند.
جالب آن که در همان زمان ،نماینده
حزب الله لبنان در ایران در پاسخ به
درخواست عده ای از همین دوطلبان
براى اعزام به مناطق جنگی گفت:
“به نیروهاى آم��وزش ندیده نیازى
نیست”.(جوان –  7مرداد)
و جالب تر آن که ،پیش از آن ،حتی
فرمانده بس��یج نی��ز در واکنش به
ش��وخی های “استشهادیونایران”
در مورد اعزام به لبنان گفته بود:
“این اقدامات جنبه تبلیغاتى دارند...
جوانان ما براى حضور درعرصه هاى
دفاع از كشور و انقالب و نظام احتیاج

آن ها می
اوین ،بند ۳
دانند که چه
عمومی زنان
بر سر زنان
می آید.
الله حسین پور
من که این جا نشسته ام ،چه می دانم که در این بند
چه می گذرد.
من ،فقط می دانم که حتما زنی به خاطر قتل مردی
که به او تجاوز کرده است ،سالیان درازی ست که در
آن جا زندگانی می کند و موهایش رو به سفیدی
است.
من فقط می دانم ،زنی که دست فرزندش را گرفته و
شبانه از خانه گریخته و در محل اختفاءاش دستگیر
شده ،دارد محکومیت اش را می گذراند و هرروز با یاد
فرزندش از خواب بر می خیزد.
و آن دیگری ،دختر  ۱۶ساله که منتظر اجرای حکم
اعدامش در  ۱٨سالگی است ،در گوشه ای می نشیند
و خیره به دیوار می نگرد...
من چه می دانم؟
اما این را می دانم که هر از چند گاهی چهره ای
جدید ،با نگاهی نگران ،اما مهربان و مصمم وارد بند
شده و بی قرار ،از این سو به آن سو می رود ،با این
زن و آن زن صحبت می کند ،گوش به خاطرات شان
می دهد و سخنانی می گوید که گویی دری را به
روی دنیایی دگر ،دنیایی بهتر باز می گشاید.
این ها هر نامی دارند ،مریم ،جلوه ،و هر نام دیگر ،نگاه
شان یکی ست ،سخنان شان یکی ست ،دلسوزی
شان یکی ست.
آن ها مانند فرشته گانی به داخل بند رسیده اند،
زاری نمی کنند ،جدی هستند و دست بر سر همه
می کشند.
آن ها انسانی را نکشته اند ،دزدی نکرده اند ،هنوز
فرزندی ندارند و شاید هرگز کتک نخورده اند و کتک
نزده اند.
آن ها اسلحه ندارند ،حتی سنگ هایی در جیب های
شان پنهان نکرده اند.
آن ها فقط و فقط می دانند!
بسیار می دانند.
آن ها می دانند که چه بر سر زنان می آید .آن ها
می دانند که در پستوی خانه ها چه می گذرد .آن ها
چیزهایی را که می دانند ،می گویند و می نویسند.
تنها گناهی که به آنان نسبت می دهند ،این است
که هر چه می دانند ،به دیگران می گویند ،با زنان در
اتوبوس و مترو حرف می زنند ،به در خانه ها رفته و
آگاهی را با کالم خود به درون خانه ها می برند.
آن ها نه سازمان دارند و نه تشکیالت ،نه رهبر دارند
و نه رهبری می کنند .آن ها فقط آگاهی را سازمان
می دهند و به همین دلیل اکنون خانه شان درزندان
اوین است.
اما دیگر کار از کار گذشته است .آگاهی آن رودخانه
خروشانی است که وقتی جاری شود ،از میان سنگالخ
ها عبور می کند و سنگ های خشن را از سطح زمین
می کند و با خود می برد .زندان آن سدی نیست که
بتواند در مقابل تداوم این رود خروشان ایستادگی
کند.
اکنون سنگالخ حاکمیت است که از وحشت کنده
شدن به دست و پا افتاده است.

انجمن زنان ایرانی در مونترال بر گزار می کند:

جلسات مشاوره
به سرپرستی خامن گیتی شیرزاد

(مدد کار اجتماعی سرشناس جامعه ایرانی)

همراه با خامن لیلی سرحدی

با تعیین وقت قبلی در ساعات اداری:
تلفن آگاهی:

به این فضاس��ازى ه��اى مصنوعى
ندارند( ”.ایسنا – 30تیر...)85
وداستان ،آن گاه باز هم مضحک تر
ی
می شد که معلوم می گردید که یك 
ت
یسازماندهندهتبلیغا 
ازعناص راصل 
ن
تاستش��هادی،ازنزدیکا 
عملی��ا 
تایران
شنف 
یفرو 
یكلید 
مهره ها 
ب هش��مارم��ی رود (س��ایت بازتاب
 7ش��هریور  ...)85مهره هایی کهاحتماال ،منافع مستقیمی در افزایش
قیمت نفت به ه��ر علت ممکن (از
جمله اوجگیری تبلیغات جنگی در
منطقه) دارند.
داستان عبرت آموز اعزام  27داوطلب
کمک به حزب الله لبنان در تابستان
 2006پ��س از  1م��اه عضوگی��ری
تبلیغاتی برای عملیات استشهادی،

(731-7565 )514

وقت��ی در کنار س��خن گفتن امروز
همین به اصطالح استش��هادیون از
وارد عملش��دن پ��س از پایان کار
نیروهای نظامی رسمی ایران قرار می
گیرد ،تنها یادآور یک چیز است:
این که آقای احم��دینژاد ،چگونه
سرنوشت کشور را میدان هنرنمایی
های کودکانه متوهم ترین نیروهای
موجود در جامعه ایران کردهاس��ت.
نیروهای��ی ک��ه همچ��ون مدعیان
عملیات انتحاری ،هزین��ه اقدامات
تبلیغاتی خود را بر زندگی میلیون ها
زن ومرد و کودک ایرانی تحمیل می
کنند ،ولی در روز حادثه ،از میان آنها
حداکثر ممکن است مشتی هنرپیشه
آمات��وردربیاید که تنها بازی جلوی
دوربین را بلدند.

بیستمین سالگرد كشتار
تابستان ٦٧

با من به دشت شقایق
با من به آسمان پر ستاره
با من به گلزار ایران بیا

اگر ش��ما هم فكر مى كنید قتل عام فرزندان ایران
در زندان هاى جمهورى اسالمى در سال  ٦٧فاجعه
اى س��ت انسانى و بعد از گذشت  ٢٠سال ،وقت آن
رسیده كه یادمان آن را به دور از هر چه كه ما را من
و تو مى سازد  ،با شكوهى شایسته برگزار كنیم:
به یارى همه شما چشم براهیم.
به مناسبت بیستمین سالگرد كشتار تابستان  ٦٧در
تالشیم فستیوال فیلم سه روزه اى همراه با سمینار
بررسى ادبیات زندان،
در ماه س��پتامبر  ٢٠٠٨در مونترال برگزارى كنیم.
عالقمندان مى توانند با ایمیل زیر تماس بگیرند:
setaregan67@gmail.com

گروه مطالعات تاریخی-
اجتماعی ایرانیان مونترال ده
ساله شد

از ده س��ال پیش به همت عالقمندان به مسائل تاریخی
اجتماعی جامعه ایرانی جلسات ماهیانه ای بصورت مرتب
در مونترال شکل گرفت.
برای اطالع دوس��تان یادآور میشود که در طول این مدت
مطالب زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است:
تاریخ مشروطه از دیدگاه احمد کسروی،
میرزا رضا کرمانی و فر یدون آدمیت ،
علل شکست انقالب مشروطیت ،جنبش جنگل ،کودتای
رضا خانی ،فرقه دموکرات
آذربایجان و کردستان ،قومیت و ملیت در ایران
 جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران نهضت ملی ،جنبش چریکی ،انقالب اس�لامی ،جنبشدوم خرداد
 احزاب سیاس��ی در ایران ،سیاس��ت آمریکا در منطقه،جهانی شدن ،مسئله هسته ای و بحران سیاسی در ایران،
مدرنیته در ایران
 دموکراسی ،الئیسیته در اروپا ،در جستجوی الئیسیته درایران ،الئیسیته در کبک و بسیاری مباحث دیگر
_______________________
جلسه آینده یکشنبه  16دسامبر ،ساعت  10صبح تا 13
در محل دانشگاه کبک  320خیابان سنت کاترین
بر گزار میگردد .ما به همه شما خوشامد می گوئیم
------------------------

با تالشی مشترک
علیه جنگ احتمالی

گفتگو و تبادل نظر در باره اقدامات ممکن علیه نقشه تجاوز
آمریکا و سیاست های ضد دموکراتیک جمهوری اسالمی
بکوشیم ،اتحاد ما بیش از هر زمان ضروریست

این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان
منیشود!
رو نوش��ت به :انجمن ادبی ،انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایران (مونترال) انجمن زنان ایرانی ،کتابخانه نیما ،انجمن
های دانش��جوئی ،انجمن طرفداران زرتشت ،سخن آزاد،
گروه مطالعات تاریخی ،اجتماعی ایرانیان مونترال ،اتحاد
سوسیالیس��تی مونترآل ،پیوند ،رادی��و چکاوک و تمامی
عالقمندان به این مسئله در سومین جلسه آن که در تاریخ
سه شنبه  18دسامبر در ساعت 19-21
در محل دانشگاه کبک Ste-Catherine E 320
خوش آمد میگوئیم برگزار می گردد
----------------------

 6دسامبر سالروز کشتار
پلی تکنیک روز مبارزه علیه
خشونت بر زنان
در سال  1989چهارده دختر دانشجو در دانشگاه مونترال
به خاک و خون کش��یده شدند .آنان میتوانستند دختران
من و ش��ما باش��ند .که به گفته قاتل (مارک لپین) اینان
جایگاهی را که همواره به مردان اختصاص داش��ت اشغال
کرده اند.
این داغ ننگ داستان خشونتی جنسی ست که بر تمامی
زن��ان در سراس��ر جهان روا داش��ته می ش��ود و قربانیان
خشونتهای مردانه ،مذهبی ،رژیم های سیاسی و نظامی را
بهم پیوند میدهد.
در کبک از س��ال  89تاکنون  848زن و کودک توس��ط
مردان زندگی شان یا غیره بقتل رسیده اند.
م��ا این روز را به روز حمای��ت از مبارزات زنان ایرانی برای
پایان دادن به انواع خشونتهای گسترده در تمامی پهنه ای
بنام ایران بدل کرده ،حمایت شما را خواستاریم.
انجمن زنان ایرانی در مونترال
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موزیک...

koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)

www.koolock.com

بهزاد قیامی

بیوگرافی

رضا
صادقی

(آقا
رضا چرا
مشکی؟)

رضا صادقی یکی از خواننده های محبوب ایران است
که شهرت او در بین بسیاری از ایرانیان مقیم خارج
هم با آهنگ “ مش��کی رنگ عشقه “ به اوج رسید
و حتی برای مدتی باعث تحریم موزیک او از طرف
وزارت ارشاد شد.
وی ،فرزند دوم خانواده ،در تاریخ  ۲۵مرداد  ۱۳۵۸در
محله شیر اول شهر بندرعباس به دنیا آمد .والدین او از
اهالی میناب بودند که به شهر بندر عباس کوچ کرده
بودند .در کودکی تب شدیدی گرفت و به دلیل تزریق
آمپولپنیسیلیندرعصبدرتنهاکلینیکبندرعباس
بطور کامل فلج شد .اثرات این فلج بعد از مدتی خفیف
تر شدند ولی با وجود سعی پدر و مادر در فراهم نمودن
امکانات برای معالجه او ،رضا از کودکی برای حرکت به
عصا محتاج شد .رضا صادقی در خانواده ای مذهبی و
مقید چشم به دنیا گشوده بود و به دلیل داشتن زمینه
مذهبی (پدر او مدرس قرآن اس��ت که خود نشانگر
این زمینه مذهبی ست) ،همچون بسیاری از خواننده
ه��ای دیگر ما ،ابتدا خواندن را با قرآن و نوحه خوانی
آغاز نمود .عالقمندی او به مسائل هنری باعث شد تا
در زمینه موسیقی فعالیتش را آغاز کند .سال ۱۳۶۸
ابتدای راه و به نحوی ا ّولین جرقه هنری او بود .با توجه
به اینکه در زمان نوجوانی و در ش��هر بندرعباس
امکانات بس��یار محدودی برای فراگیری داشت و
با مشکالت جسمی که داشت ،هرگز ناامید نشد.
او با مطالعه کتابهای متفاوت در این زمینه ساختار
فکری خود را در موس��یقی استحکام بخشید .در
سال  ۱۳۷۱ا ّولین آهنگ خود را به نام “راز عشق”
س��اخت .در سال  ۱۳۷۲ا ّولین کار خود را در قالب
کاست ارائه داد که به نام همان “راز عشق” بود که
البته به خوبی کارهای دیگرش نبود .در سال ۱۳۷۳
دومین کار او به نام «بال پرواز» در یک کاست نظر
عموم را نسبت به کارهای خود جلب کرد.
بنا به دالیل نامعلومی در سال  ۱۳۷۴به طور موقت از
کارهای هنری دست کشید و شاید این مدت کناره
گیری برای او زمانی پر بار بود .پس از این مدت کوتاه،
ش��روع به ارائه کارهای قوی تر نمود .عالقه زیاد او به
هنرمندانی چون استاد چشم آذر و استاد بیات باعث
شد که کارهای آنها او را تحت شعاع خود قرار دهند .او
در زمینه شعر و ادبیات هم ف ّعالیت دارد .البته الزم به
ذکر است که کارهای او با کالم خود اوست.
او مدت  ۸سال پیراهن مشکی به تن داشت و همه
او را مش��کی پوش می ش��ناختند .از سال  ۱۳۸۱به
بعد آلبومهای او شامل آهنگهای مختلفی درباره رنگ
مشکی بودند که مطابق لقبی بودند که به او داده شده
بود.
وی در ج��واب “آق��ا رضا چ��را مش��کی ،اینو همه
میپرسند”،گفت:
بیلبرد نه یه تبلیغ....
“ مش��کی رنگ عش��قه نه یک ُ
برای من مسلمان نش��انه اون عشق ،خونه خداست.
اون پارچه ای که روی خونه خدا کشیده شده ،رنگ
مش��کی اون .برای من رنگی ست از منبع عشق .من
نمیتونم اون رنگ رو جز رنگ عشق بدونم چون خونه
خدا با اون رنگ مزین شده ...اما از همه این مثالها به
کنار ،قصد من از این که گفتم مش��کی رنگه عشقه،
این بود که بگم نباید همیشه براساس عادتها چیزی
رو پذیرفت“ .
بسیاری از موسیقیدانان انتقاد میکردند که ضعف هایی
از قبیل وزن قافیه اش��عار او در ساختار ترانه هایش
دیده میشوند .ولی در سال  ،۱۳۸۲بعد از کسب تجربه
هایی تلخ و ش��یرین ،آلبوم “مشکی رنگ عشقه” را
ارائه کرد.
این آلبوم رضا صادقی نظر خیلی از هنرمندان برجسته
را هم بخود جلب کرد.
در سال  ۱۳۸۳به بعد چندین بار کارهای او به صورت
غیرمجاز پخش شد .به همین دلیل تعداد آلبومهای
رسمی او نامشخص هستند .آخرین آلبوم رضا صادقی
آلبوم “وایسا دنیا” میباشد که بسیار زیباست.
در عالم موسیقی ایران ،رضا صادقی مظهر موفقیت و
نشانگر این است که هیچ ناتوانی جسمی نمی تواند
سد و بندی در راه موفقیت انسان باشد.
مشکی پوش مثل سنگه با غصه هاش می جنگه
قص��ه تم��وم
		
می جنگه تا همیشه
نمیشه

www.koolock.
com

با تشکر از لطف شما

قبل از اینکه مقاله این شماره نشریه را شروع
کنم ،با اجازه شما دوستان ،میخواهم از همه
کس��انی که به من لطف داشته و دارند و با
انتقادات و تشویق های خود نیروی جدیدی
به من برای ادامه ستون موسیقی در نشریه
پیوند داده اند ،تشکر فراوان کنم.
دوستان ،لطفاً انتقادات و درخواستهای خود
را به آدرس پست الکترونیکی من
Koolock@koolock.comیا @Koolock
videotron.ca
بفرستید.
عالوه بر
این،
درخو
است نشر چند مطلب هم
از طرف
دو
ستان
د
اشته ام که با درخواست
دوست
ع
زیزم
سعید
شروع میکنم.

لغو کنسرت

گروه 6+1
		
 -1بهونه
والی
		
 -2زیم زیم
سعیدشایسته
 -3من سازگار م
علی و دانیال
 -4عشق من
منصور
 -5دونه دونه
کامران و هومن
 -6دوست دارم
کارت درست نیست فرزان
-7
والی
		
 -8خانمی
گروه 6+1
 -9خونه عشق
معین  /محمود الک تراش
-10خوشبینی

شجریان در دوبی

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه آوا که قرار بود
روزهای  ۲۰و  ۲۱دس��امبر در دوبی برگزار شود،
لغو ش��د .این در حالی است که بسیاری از بلیت
های این کنسرت از طریق اینترنتی به فروش رفته
بودند .کنسرت گروه آوا قرار بود در تاالر دانشگاه
آمریکایی دوبی برگزار ش��ود و طبق اعالم قبلی،
قرار بر این بود که مجید درخشانی (تار) ،محمد
فیروزی (عود) ،سعید فرجپوری (کمانچه) ،همایون
ش��جریان (تنبک) و حسین رضایی نیا همراهان
محمدرضا شجریان در این کنسرت باشند.
برگزار کنندگان کنسرت ،که بنا بر گزارشهای غیر
رس��می از سرمایه گذاران ایرانی وابسته به دولت
ایران در دوبی هستند ،اعالم کرده اند که به رغم
توافق قبلی بر سر زمان و مکان اجرای کنسرت و
طی شدن مراحل قانونی و مالی
�ای  www.koolock.comدر حال
دوس��تان ت��ار نم�
تکمیل است.
را برای بهسازی این تار نامه برای من
لطفاً نظریات خود
ون میتوانید به بهترین و جدیدترین
بفرستید .هم اکن
انی در این تار نامه گوش بدهید .بزودی
آهنگهای پاپ ایر
 10 Toمورد عالقه خود رای بدهید.
میتوانید به p

قرارداد ،مسئولین این دانشگاه آمریکائی دوبی به
طور یکجانبه از تعهدات خود شانه خالی کرده اند.
مسئولین دانش��گاه آمریکائی دوبی نیز دلیل لغو
این کنس��رت را همزمانی اجرای کنسرت با عید
کریسمس و سال جدید میالدی و اختصاص تاالر
دانش��گاه آمریکایی دوبی به مراس م و برنامههای
دیگر اعالم کرده است.
البته انگیزه من در آوردن این خبر نشان
دادن روابط غیرمستقیم ایران با مؤسسات
آمریکائی س��ت .در ظاهر دولت ایران با
هیچ مؤسس��ه آمریکائی رابطه ای ندارد
ولی دس��ت اندرکاران پش��ت صحنه از راه های
مختلف در حال داد و ستد با شرکتها و مؤسسات
آمریکائی هستند و این مثال کوچکی از این داد و
ستدهاست.
شجریان در طول سال های گذشته بیشتر اجراهای
زن��ده خود را در اروپا و امریکا انج��ام داده بود .او
و گروه آوا اخیرا در ش��هر اصفهان به روی صحنه
رفته بودند .این نخستین اجرای شجریان در داخل
کش��ور و خارج از تهران پس از  ۹س��ال اعتراض
بود .شجریان در مصاحبه ای ،دلیل تصمیمش را
برای عدم اجرای کنسرت در داخل ایران را تعطیل
شدن كنسرتهایش از سال  ۷۵به بعد به بهانه های
مختلف اعالم نمود .چون به اعتقاد او رفتاری كه با
مردم تشنه و عالقمند این برنامه ها می شود بسیار
توهین آمیز است.
او اف��زود“ :در مدت زمان��ی که از انقالب می
گذرد حتی یك س��الن كنس��رت ك��ه برای
موسیقی مناسب باشد در سرتاسر ایران با این
همه ثروتی كه دارد ساخته نشده و کسی هم
به فكر ساختن آن نیست“ .
گ��روه آوا قرار بود که در ش��هر تبریز نیز به
اجرای برنامه بپردازد اما برگزاری این کنسرت
لغو شد.
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«چکمه بر روی
شلوار از حلاظ
شرعی ت ُبرج است!

سردار رادان:
«چکم�ه بر
روی شلوار از
لحاظ شرعی نوعی ت ُبرج
به شمار میرود و بر این
اس�اس با توجه به این
بد
كه تب�رج از مصادیق
این قبیل
پوشش�ی اس�ت ،با
خواهد شد،
م�وارد نیز برخورد
نمون�ه ق�رار
چراك�ه ب�رای
بر روی شلوار
گرفتن چكمه
به دلیل نشان دادن بخشی ازبرجستگیهای
بدن از مصادیق شرع است و تبرج به حساب
میآید».

تبـرج :باب مفاعله از برج است و آن تمایل به بُرج
ُ
نمای��ی در مالء عام می باش��د .مصادی��ق آن انواع
برجستگی در نسوان بوده که بر هر فرد مومن واجب
است تا با صاف کردن هر نوع تبرج جلویتحریک
سایر مومنین تحریک پذیر را بگیرند.

مثنویتبرجیه

اثر یک شاعر گمنام
هر روز که صبح بر دمیدی
خورشید ز شرق سر رسیدی
از گوشه و از کنار هر شهر
بر هر سر کوی ،بر لب نه ر
بودند هزار دختر شیک
با سرمه و با وسمه و ماتیک
لب ها همه سرخ و موی افشان
یا یار نشسته جان در جان

سردار که بود سخت بیکار
قانون بنوشت و داد در کار
قانون که چو روسری رود پس
موی تو چو دیده شد ،فالن کس!
جرم است و حرام و سخت ناجور
گم شو ،برو توی بند با زور
یا نامه نویس و گه بخور تا
فعال که تو را نبردم آن جا
ورنه بکنم تو را به زندان
حاصل بشود هم این و هم آن

رد
برای کودکان نیز محصول
شبان به چشم می آید.
همکاری مشترک این دو
وی از زم��ره مع��دود
سرایشگر
نفر بود.
آهنگسازان ایرانی
مقصود از آنچه هست معلوم
آثاریبودبرایکه ترانه
ها
ی
در
ایرانی
آهنگس��از
ای��ن
به رغم خلق
معلوم ز آنچه هست مقصود
فرزند
گذشته
های
س��ال
ویژه
به
پاپ،
ترانه های
ا
عت
را
با پرده سخن بگو که کافی است
ض
تا
و
داد
دس��ت
از
را
خ��ود
اقبالی
داری��وش
برای
روی تشک همه لحافی است
پیش از مرگ با همسر خود
مراسم نخستین س��الگرد درگذشت خوانن��ده سرش��ناس
زندگی می کرد.
باب��ک بیات ،آهنگس��از معاصر ،عصر ایرانی که بعضا به مضامین سیاسی می
قانون جدید را نوشتند
نامزد
بارها
گذش��ته
ده��ه
دو
در
وی
جمعه هشتم آذرماه در خانه هنرمندان پرداخت ،پس از انقالب از ایران خارج
با آن گل مردمان سرشتند
در
فیلم
موس��یقی
برتری��ن
جای��زه
نش��د و به فعالیت خود در داخل این
برگزار شد.
شلوار تو چون شود کمی تنگ
دو
و
شد
ایران
در
فجر
فیلم
جشنواره
داد.
ادامه
کشور
هنرمند
ای��ن
ب��زرگ
ی
کارنام��ه
در
گوید به تو هر کسی که الدنگ
1375
و
1369
های
س��ال
در
نیز
بار
می
بیات
بابک
های
فعالیت
دیگ��ر
از
و
یزدگرد
مرگ
چون
هایی
فیلم
فقید،
باید به گشادی اش بکوشی
شاید وقتی دیگر (هر دو ساخته بهرام توان ب��ه همکاریش با ش��اعر پرآوازه خورشیدی ( 1991و  1997میالدی)
یا یک دو سه فص کتک بنوشی
بیضایی) ،عروس��ی خوبان (محس��ن معاصر ایران ،احمد ش��املو ،در دو اثر به خاطر ساخت موسیقی فیلم های
فص گفتم و فصل بود مقصود
مخملباف) ،فریاد زیر آب (س��یروس چیدن س��پیده دم و سکوت سرشار ع��روس (بهروز افخمی) و س��رزمین
« الم» اش به ضرورت است مفقود
الوند) و کشتی آنجلیکا (محمد بزرگ از ناگفته هاس��ت اش��اره کرد .اثر به خورشید (احمدرضا درویش) سیمرغ
بلورین این جشنواره را دریافت کرد.
نیا) و همچنین آهنگسازی برای سریال یادماندنی خروس
گر کفش تو اندکی شد اسپورت
هایی چون چنگلک و افسانه سلطان و زری پیرهن پری
ماشین پلیس با سه اسکورت
آقا
ی
ر
حی
م
یا
ن
ع
گویند بریم به پیش قاضی
می دانم زما زیز با سالم
یا آنکه بکن مرا تو راضی
ن موض
زیبای زیر را از شی وع گذشته ،اما
دو
ست
ی
برغاله و میمون
دی
ش
گر چکمه به پا روی تفرج
رب
ب شعر
برایم ایمیل کرد ،انوی غزل ایرا
ن،
س
می
م
ی از سیمین بهبهانی)
ن
ب
گویند نموده ای تبرج
هبهانی
( شعر
با هموطنان گرام حدس می زنم
خ
ال
ی
از
ل
ط
ف
ن
ی
ای وای ببین تبرجی شد!
باشد
سهیم شویم:
انگار که خواهره جی جی شد
م گوهر فشــاندی
ه
یک چکمه چنین نمود زارت
شنیــدم باز کر را بزغاله خواندی
که روشنـــف
ت
مصداق تبرج است کار 
خویشـانت نبـودند
ولی ایشــان ز را بیــجا نشـاندی
این چکمه تو را تبرجیده است
جمله
در این خط ی ز عدل و داد و آنرا
آخ! این زنیکه چه ورپریده است
سخـن گفـتــ
گر مقصد فاسدی نداری
ــانی کشــاندی
به نان و آب مج
همچون نٌقل تر بود
از این نَقلت که
ــــی تکانــدی
اهــو شد عجب توت
هی
کمت دفــتری بود
سخن هایت ز ح
ن دفتر پراندی
سورونتــو 25 :دسامبر
چه کفتر ها از ای ت و سفره خلــــق
ل نفـ
ولیــکن پو زان پس الل ماندی
پارتی بزرگ کریسمس
ت رفت و
ز یاد سمان و ریسمان بود
سخن از آ
جنـــگل نراندی
ص17 :
دریـــغا حرفـی از
ردی یاد ای کاش
______________________
چو از بزغاله ک ــمون میرساندی
سالمـی هم به می
مینبهبهانی

خنستینسالگرد
درگذشت بابک
بیات

سی

امید  28دسامبر در شرایتون
ص35 :
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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

به یک نفر شریک فعال در یک
رستوران ایرانی واقع در
) خیابان دکاری (مونتریال104
.فورانیازمندیم
Tel.: 514-577-7993
hasan MorghiNov15,dec01NotPaid

استخدام

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم
514-483-6990
solimaniHarly:oct01,15willpay

 با وقت قبلی-- توسط شادی









(514)

استخدام

678-6451

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

HELP WANTED

996-9692
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

اجاره اتاق
(514) 830-1840

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

fromJuly15

پرستارساملندان

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

will payAkavan:Nov01,15

(514) 573-5934
FarokhFarshchi: dec15willpayakavan

تــــاتو

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

نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326

paid:dec07

485-0739

















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

paid til nov1:60

پیشگویی و
آینده نگری

























 













Babai,will paid akavan: oct-nov:80

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






در
آمریکا
و
کانادا
های
دانشگاه

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

514-688-5789


















 Tel.:
Tel.: 514-714-3754

زبان






تدریس







College, University) 








tutoring 






(High-School,

514-708-2959
514-489-4021

کلیه خدمات آرایشی
با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

Mehrnoosh

paid to end of July

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

اولدمونتریال
درمنطقه
،دپانور
در











































 
شناسی
زمین
.نیازمندیم

آموزش رقص ایـرانی وعربی



























و



















 
کالج
دبیرستان
سطح
در
845-2752




(514)









































 
توسط استاد باتجربه



























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

jan08LeilLesanipaid$120

majidDec01,15willpayakavn

(514)

ا





ست
خ

د
ا
م

342-1810

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

Pizza AVIN




دوم














 مژده مژده
شعبه
برای
سوپراخوان











خود در وست آیلند به چند نفر






















پیتزامیکر
و
راننده
نفر
چند
به











در
پیتزایی
در
کار
ی
برا
باتجربه







ساده









Cashier



















نیازمند
کارگر
و











رستوران گیالن
 لطفا روزمه خود را به شماره.است






















:کنید
فکس
زیر

،باغذاهای شمالی
خوشمزه و باکیفیت





























عالی
استخدام
 










 
یک نفر








 به

-----فرانسوی
زبان
 به
مسلط
کامال
514-688-5789

















 Tel.:
فرصتشغلاستثنائی
بزودی بزودی
دفتری
برای کارهای
College,
University)









ABOVE AVERAGE income
فورا
tutoring:نیازمندیم







(High-School,
NDG در قلب
career opportunity!























A chance to make
















------(514)
892-5433

















a
difference!
































:ناحیه وست مونت فورا نیازمندیم
(514) 937-6-937
Reza:Oct.01,15:will pay akavan











ساختمانی
کارهای

















514-485-7009

استخدام













paidtoendofDec2006

khosroDec15faxedinvoice

PROMOTE
government

































 
subsidized plan to families


















 Tel.:
514-969-5222
to save
for their children’s













آموزش موسیقی
Post-Secondary Education.
Call Vahan




























































 













































 



























شهریاربخشی

514-805-3696
514-236-5195

استخدام

Mehrnoosh

داوری
جواد














 Tel.: 514-560-6720










































 
514-484-6897 




















































ساختمانی
کارهای
کلیه
اجرای




























وقت
اسرع
در

















گارانتی
و
دقت
با

































طوالنی
تجربه
با
و بهای مناسب
کامل

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران









































































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

Daraee:Sep01-Nov01paid60Akavan

استخدام










وقت
نیمه
کار
برای
نفر
به چند






زیست







شناسی و
تدریس

باتخفیف ویژه برای هموطنان
























 استخدام

paid to end of July

paidtoendofDec2006
























انگلیسی و فرانسه توسط خانم


































بــاتجربه
تحصیلکردهو


























514-850-0460




























 


















 Tel.: 514-969-5222




















استخدام

تشکیل کالس های گروه نوازی



































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش
رحیم زاده









)تصنیف
(ردیف و






514-688-5789
ش دف

 فرو














 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

5STAR

در ناحیه ویل سن لوران
مارسل لوران
 کت ورتو:مترو
 دالر320
شامل همه چیز

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

West Island

514

NO EXPERIENCE
NESSARRY
WE WILL TRAIN YOU:

1386آذر24 d 820شمارهd 14سالd







استخدام

فال قهوه وکارت

paidahavan: sep 15

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
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دف
آموزش






























تدریس ریاضیات

West Island
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مترجم رسمی دادگستری

514-933-0-933

هیپنوتیـزم
م
جما
کلبه
و





































 
ل





















 مترجم رمسی
، ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی
514-624-5609

،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط

درمان بیماری ها

با



































علی سلیمی






















__________________________________
514-567-1797






































514-979-2120
مهربان
مــادری
514-624-7581










 
6107
Sherbooke















 W. Tel.: 514-484-8072
________________________________







































از سالمندان و کودکان شما در تمام















































محمودایزدی
،ویکندها
حتی
،روز
شبانه
مدت
NDG





PHOTOGRAPHY

























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
































































 514-683-0707
.نگهداری می کند
امضاء
تصدیق
و
دعوتنامه




















































Zarif



























 
 
514-768-9485
تضمین
با
مدارک
و
اسناد
کلیه
ترجمه





























































فدرال
و
ایالتی
های
سازمان
و
ادارات
تائید
Catering
4













































8





























Tel.:
514-745-0318













Cell.:
514-246-8486
TATOO
Fax: 514-745-1136
QUEEN
MARY (Decarie


)
از مبتدی تا پیشرفته





5301
































SNOWDON










 تعمیر و عیب یابی

































کردن
اسمبل
 ارتقا و













































 کامپیوتر












































pc card 

ویندوز
انواع
 نصب

















moradi:Nov.01

!عمرًا اگه لنگشو پیدا کنی
davood











































کامپیوتر
آموزش




































































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
























متـرجم
















































رضانوشادجمال






 دعوتنامه،ترجمه کلیه مدارک




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
















VHS

DVD




�






























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









 امور پناهندگی و مهاجرت، رسمی



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


























514-575-7080







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









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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اکبر گنجــی در اتاوا

AksMail

ادامه از صفحه:

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

PAYVAND
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 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
و عکس های فرستاده باز گردانده نمی
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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.
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که عالوه بر حوزه سیاسی ،تمام ساحات
اجتماعی را سرکوب خواهد کرد.
ما نباید فراموش کنیم که در جهانی کام ً
ال
به هم پیوسته زندگی می کنیم ،و آنچه
در گوش��ه ای از این جهان رخ می دهد
مستقیم یا غیرمستقیم سایر نقاط جهان
را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.
بنابرای��ن ،یکی از عواملی که پیش��رفت
دموکراس��ی را ،برای مث��ال ،در ایران به
مخاط��ره می ان��دازد ،برخ��ورد دوگانه
دموکراسیهای غربی با مسأله نقض حقوق
بشر است .اما این تنها چیزی نیست که در
عرصه جهانی مانع گسترش دموکراسی
در کشورهای پیرامونی از جمله ایران می
شود.

بی عدالتی مانع گسترش
دموکراسی

یکی از مهمتری��ن عواملی که در جهان
به هم پیوس��ته امروزین مانع گسترش
دموکراسی و رعایت حقوق بشر است ،بی
عدالتی دامن گستری است که در جهان
وجود دارد.
گسترش صلح و دموکراسی در گرو تحقق
عدالت در رابطه میان ملّت -دولتها و نیز
در روابط بین الملل است .مقتضای عدالت
در سطح ملّی این است که آزادیهای پایه،
حق رأی
یعنی آزادیهای سیاسی (مانند ّ
ح��ق اش��غال مناصب عمومی)،
دادن ،و ّ
آزادی بیان ،آزادی اندیشه ،آزادی وجدان،
آزادی اجتماع��ات ،آزادیهای ش��خصی
(مانند آزادی از س��رکوب روانی و تعرض
حق تملک شخصی ،و آزادی
جسمانی)ّ ،
از بازداشت خودسرانه ،به طور برابر میان
همه افراد جامعه جامعه توزیع شود.
براب��ری فرصتها از جمل��ه ارکان عدالت
است .بر این مبنا ،فرصت احراز مناصب و
مشاغل امتیازآفرین اقتصادی و اجتماعی
باید به روی همگان گشوده باشد .منابع
ثروت ،قدرت ،اطالعات ،و منزلت باید به
طور مساوی میان تمام آحاد جامعه توزیع
شود مگر آنکه توزیع نابرابر آنها گروههایی
را که کم نصیب تر هستند در موقعیتی
بهتر قرار دهد.
بنابراین ،در سطح ملّی ساختار پایه جامعه
باید به نحوی سامان یابد که منابع کمیاب،
یعنی قدرت ،ثروت ،معرفت ،و منزلت ،در
جهت کاستن از درد و رنج محرومترین
اقشار اجتماعی به کار گرفته شود.
ام��ا این اصل تبعیض مثب��ت را باید در
سطح روابط بین الملل و به نفع کشورهای
جنوب نیز حاکم کرد.
این درست اس��ت که منطقه خاورمیانه
به دموکراس��ی و صلح نیازمند است .اما
انسانی که با فقر و گرسنگی دست و پنجه
نرم می کند و درحال مرگ اس��ت تا چه
حد می تواند دموکراسی و حقوق بشر را
ّ
جدی بگیرد ،و در راه تحقق آنها بکوشد؟
ّ
انسانی که در نهایت فقر و فالکت زندگی
م��ی کند ،این قبیل مفاهیم را تزیینی و
دستمایه دعواهای بی حاصل روشنفکرانه
تلقی خواهد کرد .جامعه ای که در آن فقر
و بی سوادی یا کم سوادی غوغا می کند
محصولی ج��ز دیکتاتوری به بار نخواهد
آورد.

فقرزدایی و دموکراسی

فقرزدایی و گسترش سواد به تمام اقشار
اجتماعی بخش مهمی از فرایند گذار به
دموکراسی است.
البته این درست است که یکی از مهمترین
عوامل فقر و گرس��نگی در کش��ورهای
پیرامونی س��وء مدیریت حاکمان بومی
است.
اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که
دولتهای غرب��ی در غالب موارد از طریق
حمایت مس��تقیم یا غیر مستقیم از این
حاکمان ناالیق در پیدایش فقر و فالکت
در آن جوامع نقش موثری ایفا کرده اند ،و
حد قابل مالحظه ای در پیدایش آن
لذا تا ّ
وضعیت ناگوار مسوول هستند.
اما عالوه بر همه این موارد ،امروز مسأله
دیگ��ری هم وجود دارد که جنبش دفاع
از حقوق بشر و دموکراسی خواهی را در
بشدت به مخاطره انداخته است.
ایران ّ
آن مس��أله به موضوع س�لاحهای اتمی
مربوط است.
من شخصاً با تسلیح ایران به سالحهای
اتمیمخالفم.
اما چون در این مخالفت خود از معیارهای
دوگان��ه پی��روی نمی کنم ،با مس��ابقه
تسلیحاتی ،گسترش سالحهای اتمی ،و
تحمیل سیاستهای یکجانبه با اتکای به
قدرت ناش��ی از تهدیدات هسته ای ،به
ط��ور مطلق و در هر گوش��ه دنیا که رخ
می ده��د مخالفت دارم .ب��رای برقراری
ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه باید
به مس��ابقه تس��لیحاتی در این منطقه
خاتمه داد ،و ب��رای ایجاد خاورمیانه ای
عاری از سالحهای هسته ای ،میکروبی،
و شیمیایی کوشید.

پایبندی به NPT

پایبندی کامل به معاهده «ان .پی .تی».
نقطه آغاز خوبی برای تمام کش��ورهای
جهان اس��ت برای آنک��ه از پدید آمدن
قدرتهای هسته ای جدید جلوگیری کنند
و نیز سالحهای هس��ته ای موجود را از
میان ببرند.
اما خطر جنگ که اکنون به بهانه احتمال
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دستیابی ایران به سالحهای اتمی بر ایران
سایه افکنده است ،نهایتاً به زیان جریانات
طرفدار دموکراس��ی و حقوق بش��ر در
ایران می انجامد .دولت ایران هر انتقادی
را که از س��وی مخالفانش ابراز می شود
“خیان��ت”“ ،براندازی ن��رم” ،و “انقالب
مخملی” قلمداد می کند.

بنیادگرایان ایران جنگ می
خواهند

در شرایطی که جامعه جهانی خطر حمله
جدی ارزیابی
نظامی به ایران را احتمالی ّ
می کند ،بنیادگرایان جمهوری اسالمی
با دست گش��وده تری می توانند قدرت
را در قبضه خود بگیرند ،و به بهانه خطر
“دش��من” جامعه مدنی نوپ��ای ایران را
سرکوبنمایند.
جنبش دموکراس��ی خواهی ای��ران ،در
وضعیت امنیتی – اضطراری ،در شرایطی
که خطر جنگ هر لحظ��ه می تواند به
واقعیت تبدیل شود ،در شرایط کام ً
ال دو
قطبی سیاس��ی که حکومت می کوشد
هم��ه مخالفان خ��ود را “م��زدور دولت
آمریکا” معرفی کند ،به ش��دت آس��یب
خواهد دید.
در چنین شرایطی ،مدافعان حقوق بشر
و فعاالن جامعه مدنی خود را در موقعیت
ناخواس��ته ای می یابند که آنها را ناگزیر
م��ی کند می��ان حکوم��ت خودکامه و
بنیادگرای حاکم بر ایران و وضعیتی نظیر
آنچه در عراق می گذرد یکی را برگزینند.
حد یک
کوبیدن بر طبل جنگ ،حتی در ّ
سناریوی روی میز ،الجرم چنان دوراهی
ای را ب��ر م��ردم ای��ران ،از جمله فعاالن
جامعه مدن��ی ،مدافعان دموکراس��ی ،و
آزادیخواهان ،تحمیل خواهد کرد.
و از قض��ا ای��ن دقیقاً خواس��ت و آرزوی
زمامداران بنیادگرای حاکم بر ایران است
که از آن سوی دیگر مدام بر طبل جنگ
می کوبند.
از این روست که به گمان من باید حمله
نظامی به ایران را تحت هر عنوان و بهانه
ای محکوم کرد.

کانادا و انتظار ما

آزادیخواهان و دموکراسی خواهان ایرانی
از دولت کانادا انتظ��ار دارند که تصمیم
عاقالنه و شجاعانه ی عدم ورود به جنگ
عراق را ،با در دست گرفتن پرچم مخالفت
ب��ا حمله ی نظامی به ایران تکرار کند و
نشان دهد که با ویرانی زیرساخت های
یک کشور و کشتار زنان و کودکانش نمی
توان به صلح و دموکراسی دست یافت.

حتریم

در عین حال ،ما با هرگونه تحریمی هم
ک��ه ب��ر درد و رنج مردم بی گن��اه ایران
بیفزایدمخالفهستیم.
نبایدبهجایمجازاتزمامدارانبنیادگرای
حاکم بر ایران ،مردم ایران مجازات شوند.
در عوض می توان کیفرخواس��تی علیه
تمام زمام��داران حاکم بر ای��ران که در
ش��کنجه ،ترور ،و قتل عام دگراندیشان
و دگرباشان دس��ت داشته اند ،تشکیل
داد ،و آنه��ا را در ا ّولی��ن فرصت ممکن
بازداشت کرد و در دادگاهی بین المللی
به جرم جنایت سازمان یافته علیه بشریت
محاکمهنمود.
جامع��ه جهان��ی بای��د به دول��ت های
سرکوبگر برای رعایت حقوق بشر و گذار
به دموکراس��ی فش��ار وارد آورد ،اما این
فشار ،مجموعه ای از تشویق ها و تنبیه
هاست.

ترکیه و بسته پیشنهادی

بسته پیش��نهادی اتحادیه اروپا به دولت
ترکیه ،آنقدر می ارزید که دولت آن کشور
برای عضویت در اتحادیه اروپا ،چند هزار
قانون خود را تغییر داد:
مجازات اعدام را لغو کرد ،و به شهروندان
ترکی��ه این حق را داد اگ��ر در دادگاهی
در ترکیه محکوم ش��دند ،از دادگاه اروپا
درخواست تجدید نظر در حکم صادره را
بنماید .سرمایه گذاری گسترده در ایران،
ارسال تکنولوژی پیشرفته به ایران ،در نظر
گرفتن منافع منطقه ای ایران و پذیرش
نقش فع��ال ایران در جامعه جهانی ،می
تواند بخشی از بس��ته پیشنهادی برای
رعایت حقوق بشر و گذار به دموکراسی
باشد .از س��وی دیگر اگر حاکمان ایران
به رعایت حقوق بشر و روند دموکراتیک
کردن ایران تن ندادند می توان مجازاتهای
متعددی را برای ایشان درنظر گرفت.

حکومت بنیادگرا و سرکوبگر
ایران

حکومت ایران ،حکومت اقلیتی است که
اراده خود را ب��ر اکثریت جامعه ایران ،از
جمل��ه جوانان ،زنان ،و کارگ��ران به زور
تحمیل می کند .ای��ن حکومت حقوق
دموکراتیک مردم ،تنوع سلیقه ها و عقاید
دینی و سیاس��ی و س��بک های زندگی
را نادیده می گیرد و عقاید ،س��لیقه ها و
رفتارهای متفاوت با الگوی مورد تجویز
خود را سرکوب می کند.
این حکومت مخالفان سیاس��ی خود را
که حامی برابری همه شهروندان (صرف
نظر از مذهب ،قومیت ،جنسیت ،وعقیده
سیاسی) و خواهان آزادی بیان و عقیده
و ح��ذف امتیازات ویژه حاکمان و اقلیت
اندک طرفدار حکومت هستند ،سرکوب
می کند.

این حکومت حقوق برابر زنان در عرصه
های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و حق
برخورداری برابر از قدرت تصمیم گیری
در امور خانواده را نادیده می گیرد.
حکومت بنیادگرای حاکم بر ایران نوعی
حق نظارت
آپارتاید سیاس��ی را به ن��ام ّ
استصوابی توسط شورای نگهبان منتخب
رهبر جمهوری اسالمی اعمال می کند.
این منتخبان رهبری هم قدرت سیاسی
را حق ویژه و مادام العمر همان رهبر می
دانند.
حکومت ایران مخالفان سیاسی و عقیدتی
خود را خودس��رانه بازداشت می کند ،به
مدت نامح��دود در بازداش��ت نگاه می
دارد و آنها را از حق دسترس��ی به وکیل
و مالق��ات با خانواده ه��ای خود محروم
می کند .بسیاری از بازداشت شدگان در
سلول های انفرادی نگهداری می شوند،
و مورد آزار جس��می و روح��ی قرار می
گیرن��د تا علیه عقاید و دوس��تان خود و
نیز سایر فعاالن سیاسی مخالف حکومت
“اعتراف”کنند.
بر این فهرس��ت می توان از جمله نقض
حقوق اقلیت های قومی ،دینی ،و جنسی
را نیز افزود.

دموکراتیزاسیونایران،
دموکراتیزاسیون منطقه است

دخالت بشر دوستانه ی بین المللی باید
تقویت جامعه و مردم ایران را در برابر این
اعمال س��رکوبگرانه مد نظر قرار دهد تا
نگرانی درباره تغییر موازنه ی قوای نظامی
ب��ه ضرر این یا آن ق��درت منطقه ای یا
جهانی در خاورمیانه.
ایران قدرتمند دموکراتیک ،موازنه ی قوا
را به نفع دموکراس��ی در کل خاورمیانه
تغییر خواهد داد.
مجازات ایران ،برای تأمین برتری نظامی
و استراتژیک دولت اسرائیل در منطقه ،بر
شکاف جهان اسالم و جهان غرب خواهد
افزود و موجب گس��ترش بنیادگرایی در
منطقه خواهد شد.
اما مجازات شدید رژیم بنیادگرای حاکم
ب��ر ایران ،زمانی که زن��ان مدافع برابری
حقوقی را به زندان می اندازد ،یا کارگران

را به خاطر تش��کیل اتحادیه ی مستقل
کارگری مجازات می کند ،یا دانشجویان
را ب��ا نیروه��ای نظامی و ش��به نظامی
سرکوب و در زندانها شکنجه می کند ،یا
در شبه انتخابات غیر رقابتی و غیر آزادش
هم صالحیت هزاران رقیب اصالح طلب
را رد می کند ،به گس��ترش دموکراسی
و حقوق بش��ر در ایران یاری می رساند.
ایران کلید منطقه است ،دموکراتیزاسیون
ایران ،دموکراتیزاسیون منطقه را به دنبال
خواهد آورد.
حمایت از دموکراس��ی و حقوق بشر در
ایران وظیفه اخالقی دولت ها و نهادهای
جامعه مدنی در کش��ورهای غربی است.
من از حمایت اخالق��ی -معنوی ای که
نهادهای مطبوعاتی ،سازمانها و نهادهای
مدافع حقوق بشر ،و نمایندگان مردم در
همه سطوح سیاسی در کشورهای غربی
(خصوص��اً نهادهای مدافع حقوق بش��ر
کانادایی) از جنبش دموکراسی خواهی
در ایران ابراز داش��ته اند به س��هم خود
تقدیر و تش��کر می کنم .بزرگترین ق ّوت
دمکراس��ی ،نیروی الهام بخش و برتری
اخالقی آن اس��ت .از موسس��ه حقوق و
دمکراس��ی و همه کس��انی که به پایدار
ماندن این نیروی الهام بخش و این قدرت
برتر اخالقی یاری می رس��انند از صمیم
قلب تشکر می کنم.
اکبر گنجی (اتاوا)
 ۴دسامبر ۲۰۰۷
( برگرفته از اخبار روز)
-------------------------------------

ویدئوخورشید:
اجاره فیلم های جدید
ایرانی و خارجی

هرشب

سنت
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عناب ز لب و ز بوسه خندان
آن سوز جگر بود ،نه درد دندان

برای پ
ز
ش
ک
ا
ن
خ
ا
ر
جی کار
حقیر فنقییرست ب
ر
ا
ی
ا
ی
ن
ک
ه
.
مجبو س��راپا تقصیر مدتی است ..

الت رم حضور پزش��کان متولد ش که بنا به عللی
ده
حصی
در کبک و فارغ
ماه گ ل از کبک برسم.
ذ
شت
ه
در
یک
می بایست اکوگ ی از بهترین بیم
ار
س
تا
ن
ها
ی
کبک
خانم تکنولو رافی می کردم.
گ یک
که آقای دکتر ب سری عکس های
ی
گ
رف
ت
و
بع
د
گفت
اید بیای
د و کنترل کند.
دکتر
بن آمد و نگاهی سطحی با دستگاه بعد از  45دقیقه
ده
اک
بع انداخت و گفت شما هیچ مش وگرافی به شکم
کل
د از س
ی ندارید.
ایشا ه هفته نتیجه ت
س
ت
ای
شا
ن
ب
د
ش ن تشخیص داده بودند بنده کی ست بنده رسید.
ده
س
از و کیسه صفرا ندارم و کبد بنده ه صفرایم عمل
ب
ر
عم
در ل چرب شده و نوعی بیماری اثر سندروم بعد
کب
صورت
دی دارم.
نداشت ی که بنده هیچ
گ
ون
ه
ع
م
ل
ج
قر ه ام و هنگام اکوگرافی کیسه راحی ش��کمی
ص
حا ماه(!) در زیر کبد دیده می ش صفرای بنده مثل
د.
ال فه
برای ا میدید که چرا برا
ی
پ
ز
ش
کا
ن
خ
ار
ینکه اینقدر مغرور و احمق نی جی کار نیست
ستند!
عطا
-----------------

«بوفه هذیان»...

عباس زرکش

مهاجرین ،کانادا و مسئله زبان
ادامه از صفحه21 :
مدارس فرانسوی زبان و تعیین این
زبان به عنوان زبان رسمی اداری و
کاری موثر واقع شده است.
یک کارشناس دیگر در این زمینه
می گوید:
کس��انی که در مورد زب��ان زیاد
سختگیری و تندروی می کنند،
در تص��ور اینک��ه اقلیت ش��دن
فرانسوی زبان در جزیره مونترال
نش��ان افول زبان فرانس��ه است،
اشتباه می کنند.
همین کارشناس معتقد است که
کبک به مهاجرین نیازمند است و
تعداد حیرت انگیزی از مهاجرین
از آلوفون ها هستند و آنان جزیره
مونت��رال را برای س��کونت برمی
گزینند و زبان فرانس��ه را انتخاب
می کنند.
جریان زبان مربوط به نسل هاست
و اتفاقات مقطعی چندان گویای
واقعیاتنیستند.
اما درباره زبان انگلیسی ،آمار نشان
می دهد ک��ه تعداد انگلوفونها در
مونترال با افزای��ش  16000نفر
( 2/3درص��د) ب��ه  607000نفر
بالغ شده است و در سطح استان
کبک تعداد آنان با ازدیاد 40000
نفر ( 5/5درصد) به  787885نفر
رسیده است.

این در حالی اس��ت که ،در طول
زمانی بیش از یک قرن ،جمعیت
آنگلوف��ون کبک همیش��ه رو به
نقصان بوده است .اما در سالهای
 2001و  2002بطور ناگهانی این
کاهش متوقف گردیده است .اغلب
آنگلوفون های برگشته به کبک از
استانهای اونتاریو ،آلبرتا و بریتیش
کلمبیا بوده اند ،اس��تان هائی که
قب�لا فرانکوفون ه��ای کبک را
جذب کرده بودند.
دلیل دیگر ای��ن ازدیاد ،مهاجرت
انگلوفون ها است که فرزندان خود
را به مدارس انگلیس��ی زبان می
فرستند.
بطور کل��ی  8درص��د کبکی ها
انگلوف��ون هس��تند و در س��ال
 11 ،2001درص��د کبکی ها در
خانه انگلیسی صحبت می کردند.
حال نگاهی می اندازیم به طیف
مهاجرین به کانادا و محل هائی که
آنان برای سکونت برمی گزینند.
مهاجرینی که از آس��یا می آیند
عموماً در تورنت��و و ونکووررحل
اقامت می افکنند.
اما مهاجرین به مونترال بس��یار
متنوع هستند .مهاجرین به کبک
اکثرا از آفریقای شمالی ،آمریکای
التین و اروپا هستند.
بناب��ر این ،در کب��ک یک حالت
تعادل وجود دارد.

یقی��ن دارم فرهیختگانی چ��ون آقای
دکتر شریف نائینی و سرکار خانم دکتر
طباطبائی که همی��اری نزدیک با رادیو
یک س��اعته چکاوک دارند ،ارائه و اشاعه
نمادهای ملی و نشانهای همبستگی را در

آقای رحیمیان عزیز

یاد باد آن روزگاران یاد باد

مدت هاس��ت ،مدت های مدید که من و
خانواده ام در این مملکت پیشرفته ،والیت
کب��ک را عرض می کن��م دربدر به دنبال
پزشک خانواده می گردیم .از آنجا که پارتی
و کانکشن های «مفید»ی دوروبر مان پیدا
نمی شود ،در این برهوت ساخته و پرداخته
«مدیکر» تا به حال کاوش مان نتیجه نداده
است.
چند روز قبل دوس��تی بریده زیر را برایم
ایمی��ل کرد ،بخوانید ،وقت��ی به منبع آن
رسیدید ،شما و خوانندگان شما هم تعجب
خواهید کرد:

میدانی ،یکی از مش��کالت این است که
جوانان ما یکی از مهمترین آموزگاران خود
را از دست دادهاند:

پزشک خانواده!

دخترهای چهارده ساله و پسرهای شانزده
ساله احتیاج به پزشکی دارند که با او حرف
بزنند...
این پزش��ک باید همان عمویی باشد که
زمانی که هنوز بچهای بیش نبودند برای
خوردن چ��ای به خانهش��ان میآمد و
گلویش��ان را معاینه میکرد  ...پزشک
خان��واده آرامشبخشتری��ن ش��خص
زندگی ماست ،ولی ریشهاش را از همه
جا کندهاند.
پزش��ک خان��واده فردی اس��ت که در
یک جامعه پیش��رفته خانواده بدون او

منایش کمدی
زن ها چه می خواهند؟!
با شرکت میری

نمیتواند نفس بکشد.
او نیازه��ای اعض��ای خان��واده را میداند؛
درست همان طور که مادر با طبع و ذائقه
آنها آشناست ...تعداد بیشماری انسانهای
بالغ هس��تند که با ش��رمی فروخورده در
تالشاند و آرزو میکنند پزشکی پیدا کنند
که انس��ان مهربانی باش��د تا بتوانند تمام
ترسهای خود را که عمیقاً پنهان کردهاند
در پی��ش او بی��رون بریزند ...ام��روز پیدا
کردن یک همسر خوب از یافتن پزشکی
که ش��خصاً تا مادامی ک��ه آدم میخواهد
به او رس��یدگی کند و کام ً
ال و حقیقتاً به
مشکالتش آگاه باشد ،آسانتر است.

الکساندرسولژنیتسین؛
بخش سرطان1968 ،
[ترجمه سعداهلل علیزاده]

خانه ایران :سقفی برای ارتقاء
همبستگی...

______________

مونتریال:کنکوردیا

 11ژانویه
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Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
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بین س��الهای  2001و ،2006
 70درصد تازه واردین به ونکوور
و  78درص��د به تورنتو از آس��یا
(شامل خاورمیانه هم می شود)
بودند.
البته مهاجرین از آسیا به مونترال
هم ک��م نیس��تند و یک س��وم
مهاجرین به این شهر را تشکیل
می دهند.
از نظر سکونت ،تورنتو بیشترین
مهاجر ب��ه کان��ادا را بخود جلب
می کن��د و از این بابت مونترال و
ونکوور به ترتی��ب درجات دوم و
سوم را دارا هستند.
 26درصد مهاجرین به مونترال از
آفریقا و  23درصد از کش��ورهای
اروپا (بیش��تر از فرانسه و رومانی)
و  20درصد از کشورهای مختلف
قاره آمریکا هس��تند .از هر ده نفر
تازه واردین به مونترال  6نفر متولد
کشورهای فرانسوی زبان ،از قبیل
الجزایر ،مراکش ،رومانی ،فرانسه،
هایتی و لبنان هستند.
در س��ال ه��ای اخی��ر آرای��ش
مهاجرین به کب��ک از نظر مردم
شناس��ی بطور نمایان تغییر پیدا
ک��رده اس��ت .تع��داد مهاجرین
مش��خص و مهاجری��ن اروپائی
بیشتر شده است .این امر باید در
بررسی موضوع «سازش معقول»
Reasonable Accomodation
مورد توجه قرار گیرد.

احمد مصطفی لو
(مونتریال)












بسمهتعالی
با سالم خدمت ایرانیان اهل فکر و
قلم در شهر مونترال در جواب به نامه
برادری از برادران
فکر میکنم شما نه بوئی از برادری برده
باشید و نه معرفت الهی داشته باشید.
زیرا شما قضاوتی دور از حقیقت
کردید .من هم مثل همه ایرانیان داخل
و خارج کشور مشتاق جنگ نیستم،
زیرا من هم در زمان جنگ بودم و
دیدم جنایت های تمامی کشورها را
نسبت به ایران .من در جواب دیک
چنی ،و تونی بلر و دولت شکست
خورده آمریکا که مرتب ایران را به
حمله نظامی تهدید می کردند جواب
نوشتم .ملت ایران از جنگ هیچ
هراسی ندارند.
شما ای برادر اگر میدیدی که خدای
نکرده دشمن به ایران حمله کند و
جل اخلالق
اگر مرا دیدی که در این شهر تاکسی
داشتم تاریخ اساطیری ایران باستان را در
برانم آن زمان میتوانستی قضاوت
پیوند (تاریخ برای  )!!!Dummiesمی خواندم
کنی و بگوئی نشستن اینجا و از دور
که یکبار برق مرا گرفت.
میگن لنگش کن .اما ای برادر آن جمله
 ...در ستون چهارم سیاوش با فرنگیس ازدواج
زشتی را که در روزنامه پیوند نوشته
کرد ،کمی پائین تر فرنگیس شد مادر او و موی
بودی ،با وجود اینکه میدانی این
خود را کند و از سیاوش حامله هم بود!
که
ایرانی
روزنامه را اکثر خانواده های
ولی در عوض فهمیدم که دروغگوئی و غلو
خوانند
می
دارای زن و دختر میباشند
کردن از اجدادمان به ما ارث رسیده و رستم
همسر شاه را با خنجر دو نیمه می کند و شاه
و این در کالس یک برادر نبود .و این
هم جرئت حرکت ندارد (بابا ،این خنجره یا اره
بی کالسی را به برادران یا برادر نسبت
برقی) و همچنین بی عرضگی و ترسو بودن
ندهید .شما حتی شجاعت اینکه نام
میراث ملی ماست که از کیکاووس به ما ارث
خود را بگذاری نداشتی (حتی اسم
رسیده.
مستعار) .من نه شما را می شناسم و نه
فضولمحله
مهم است کی هستید ،اما میدانم
یک برادر نیستی .شاید آن زمان
که بچه بودی و اسلحه باز و بسته
میکردی خراب شدی و از برادری
آ
قای
رح
دور شدی و اما ای برادر
یمی
ان؛
ل
طفا
پیغ
��ام مرا هم به آن آقای محترمی که
نو
شته
بود
ج
نگ
که
از
از لقمان پرسیدند ادب
ج
نگ
تا
پی
روزی ...برسانید:
ب
دون
تعا
رف
مرا
به
یاد
ب
آموختی
وفه
های مونتریال انداخت:
کا
ش
ت
یتر
ش
را
می
گذا
شت
گفت از بی ادبان
ید «بوفه هذیان»...
با خدا باشید ،شاد باشید
All you can Eat Sh....
آن هموطن درس��ت میگ
علی اصغر محمدی،
فت که جنگ و ویرانی تا هزار پشت
برای ما ایرانیان و ب
رای
همه
دنیا
ب
س
اس
ت،
لع
نت
بر
او
که بجای
حل مسائل از طریق
مذاکره بخواهد دنیا را به آتش بکشد...

تعلل و بی مهری به
پرچم ملی و مناد
همبستگی

Head Office Montreal:
T: (514) 996-9692




F: (514) 422-8996
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Toronto Office:
ce 1
Sin
(647) 429-0030
Vancouver Office: Tél: (514) 931-9-931
(604) 921-IRAN
















































































































































































































Em
ail: Payvand@videotron.ca

Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1

-996-9692

نامه علی اصغر...

جشن رادیو چکاوک،
پرچم سه رنگ و

اجتماعات ما ایرانیان ضروری میدانند.
من جهت حمایت از رسانه های گروهی
کامیونیتی مان ،قبل از برگزاری س��الروز
تول��د رادیو چکاوک اعالم کردم که آماده
ام پرچم س��ه رنگ شیر و خورشید نشان
را در اختیار مسوولین رادیو بگذارم و گویا
موضوع نصب یک پرچم در هیئت اجرائی
رادیو مطرح و این بار دخل و تصرف در نماد
ملی و هویت مان (پرچم سه رنگ شیر و
خورشید نشان) در پشت نام شعرای نامی
ایران ،ابتکار ش��ده بود و همچنین بدون
عنایت به اینکه آب های دریای مازندران
و خلیج فارس قسمت هایی جدا نشدنی
از نقشه ایران ،در تصاویر روی میزها دیده

نمی شد؛ بویژه پس از آن که آقای پوتین،
رئیس جمهور روس��یه ،که برای به توبره
کشیدن دریای مازندران به تهران آمد؛ و
نیز اع��راب ،با ادعای واهی خواهان جزایر
ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموس��ی
هستند ،حساسیت و ضرورت توجه وطن
پرستان صد چندان شده است.
چرا مدعیان صلح و همبس��تگی ،عالما و
عامدا برای پرچم ملی و تاریخی خود ،که
همانا نماد همبستگی است ،این همه تعلل
و بی مهری میکنند.
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5655 Sherbrooke W.

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

since
1993

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

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

www.paivand.ca











Nader
Khaksar

Hossein Torabi
(M. Arch.)






































































































�














































































































































































D













 DV 














 





















 











 













 

























Affiliated Real
Estate Agent































































C 
































D 











































































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





















Cell: (514) 969-2492










Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

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

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

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

HOME of ELECTRONICS

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



























2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644






































AUDIO VIDEO QUEBEC

New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































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

WEST
Island

wakhavanfood
ww. .com











































15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

